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Activitatea instructiv-educativă s-a desfaşurat în Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez”, 

în anul şcolar 2020/2021, în baza prevederilor Planului managerial şi a Planurilor de activitate 

elaborate pe compartimente, urmărind în principal următoarele obiective:  

CURRICULUM: 

 Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politică educaţională, a reglementărilor legale şi 

a metodologiilor specifice; 

 Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 

procedurilor de evaluare, precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor şcolare 

(planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare); 

 Selecţia manualelor alternative şi asigurarea distribuirii lor la clase; 

 Revizuirea ofertei educaţionale a şcolii (inclusiv oferta CDŞ) în funcţie de nevoile 

specifice ale elevilor şi ale comunităţii locale; 

 Pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor de absolvire şi a olimpiadelor şcolare; 

 Dezvoltarea predării asistate de calculator; 

 Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor; 

 Multiplicarea activitaţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor 

societăţii democratice şi al economiei de piaţă. 

RESURSE UMANE: 

 Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de elevi; 

 Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 

 Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de 

muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare; 

 Realizarea evaluării personalului; 

 Cresterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi 

atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale recunoscute. 

RESURSE MATERIALE: 

 Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare; 

 Multiplicarea veniturilor extrabugetare ale instituţiei; 

 Dotarea şi modernizarea bazei materiale. 
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PARTENERIATE ŞI PROGRAME: 

 Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi 

parteneriate cu unitatea de învăţământ; 

 Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală; 

 Organizarea de activităţi extraşcolare. 

RELAŢII PUBLICE, COMUNICARE ŞI IMAGINE: 

 Imbunătăţirea comunicării organizaţionale; 

 Promovarea imaginii şcolii (în interior şi în exterior) prin diverse activităţi de relaţii 

publice. 
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1. ANALIZA REZULTATELOR OBŢINUTE DE ELEVI 

 

a. SITUAȚIA ȘCOLARĂ A ELEVILOR LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I AN ŞCOLAR 2020-2021 

                                                                                                

 

 

           Clasa 

Elevi 

înscrişi la 

început de 

an 

Elevi rămaşi la 

sfârşitul 

semestrului 

Nr. elevi 

promovaţi 

Promovaţi pe 

medii 

Corigenţi la  Cu sit. şc. 

neîn. 

 Total Din 

care 

femini

n 

Total Din care 

feminin 

Total Din care 

feminin 

5-6.99 7-8.99 9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. 4 ob. >4 

ob. 

Total Din care 

feminin 

Total liceal, zi 

IX-XII 
690 329 668 323 471 238 66 351 54 52 16 3 1 0 125 55 

Din care: 

Cls. IX 

239 

 

123 

 

235 

 

122 

 

181 

 

93 

 

3 

 

156 

 

22 

 

16 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

36 

 

22 

 

Cls. X 212 102 211 101 167 79 30 106 31 7 4 
0 

 

0 

 

0 

 

33 

 

16 

 

Cls. XI 
146 

 

63 

 

134 

 

61 

 

73 

 

41 

 

24 

 

49 

 

0 

 

13 

 

5 

 

0 

 

0 

 

0 

 

43 

 

14 

 

Cls. XII 93 41 88 39 50 25 9 40 1 16 5 3 1 0 13 
3 

 

Total liceal, seral şi FR 

IX-XIII (in total sunt 

incluse si  clasele a XIII a) 

449 

 

249 

 

416 

 

238 

 

357 

 

209 

 

298 

 

58 

 

1 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

59 

 

29 

 

Din care: 

Cls. IX 
74 39 69 38 42 22 42 0 0 0 0 0 0 0 27 16 

Cls. XIII 
93 

 

58 

 

88 

 

56 

 

74 

 

50 

 

62 

 

12 

 
0 0 0 0 0 0 

14 

 

6 
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Clasa Retrasi Mişcarea elevilor Elevi cu abateri 

disciplinare 

Elevi exmatriculaţi Număr elevi cu note scăzute la purtare 

Plecaţi în 

alte scoli 

Veniti  

din alte 

scoli 

Pentru absenţe Alte 

motive 

Între 

9.99 şi  7 

Total 

note sub 7 

Din care 

pentru 

absenţe 

Alte 

motive 
Total  Fete  Total  Fete  

Total liceal, zi 

IX-XII 

7 3 0 74 29 12 1 2 283 31 31 0 

Din care: Cls. 

IX 

2 

 

2 0 11 4 0 0 0 97 5 5 0 

Cls. X 0 

 

       1 

 

0 9 

 

4 

 

0 

 

0 

 

0 

 

63 

 

12 

 

12 0 

Cls. XI 4 

 

0 

 

0 

 

31 

 

12 

 

8 1 1 77 

 

10 

 

10 0 

Cls. XII 1 

 

0 

 

0 

 

23 

 

9 

 

4 

 

0 1 

 

46 

 

4 

 

4 0 

Total liceal, 

seral şi FR 

IX-XIII  

6 

 

0 

 

0 

 

31 

 

10 

 

27 

 

10 

 

1 

 

32 

 

9 

 

9 0 

Din care: Cls. 

IX 

0 0 0 3 2 5 1 0 15 5 5 0 

Cls. XIII 1 0 

 

0 

 

11 4 4 

 

0 1 17 

 

4 

 

4 0 

 

 

Total înscrişi: 1139 elevi  

Rămaşi: 1084 elevi 

Promovaţi:828 elevi 

Corigenţi: 72 elevi 

Situaţii neîncheiate: 184 elevi 

Exmatriculaţi: 42 elevi 

Retrasi :13 elevi  

Note scăzute la purtare între 9.99 şi 7: 315 

Note scăzute la purtare sub 7: 40 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76%

7% 17%

Situaţia școlară a elevilor la sfârşitul semestrului I

Promovaţi

Corigenţi

Sit. neîncheiate

38%

5%

57%

Situaţia notelor la purtare la sfârşitul semestrului I

Note scăzute la purtare între 9.99 şi 7

Note scăzute la purtare sub 7

Note de 10 la purtare
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b.        SITUAȚIA ȘCOLARĂ A ELEVILOR LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI AL II-lea AN ŞCOLAR 2020-2021 

 

 

 

 

           Clasa 

Elevi înscrişi 

la începutul 

semestrului  

Elevi rămaşi la 

sfârşitul 

semestrului 

Nr. elevi 

promovaţi 

Promovaţi pe 

medii 

Corigenţi la  Cu sit. şc. 

neîn. 

 Total Din 

care 

feminin 

Total Din care 

feminin 

Total Din care 

feminin 

5-6.99 7-8.99 9-10 1 ob. 2 ob. 3 ob. 4 ob. >4 

ob. 

Total Din care 

feminin 

Total liceal, zi 

IX-XII  
690 329 652 305 487 225 59 358 70 109 34 3 0 1 18 11 

Din care: 

Cls. IX 

239 

 

123 

 

228 

 

118 

 

172 

 

85 

 

4 

 

128 

 

40 

 

47 

 

1 

 

3 

 

0 

 

0 

 

5 

 

3 

 

Cls. X 212 102 211 101 188 88 21 142 25 11 4 0 0 1 7 5 

Cls. XI 
146 

 

63 

 

126 

 

47 

 

111 

 

45 

 

33 

 

74 

 

4 

 

12 

 

2 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

 

0 

 

Cls. XII 93 41 87 39 16 7 1 14 1 39 27 0 0 0 5 
3 

 

Total seral  

IX-XIII  
130 68 108 59 100 54 39 61 0 0 0 0 0 0 8 5 

Total FR 

IX-XIII  
319 181 288 170 286 170 276 10 0 0 0 0 0 0 2 0 
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Clasa Retrasi Mişcarea elevilor Elevi cu abateri 

disciplinare 

Elevi exmatriculaţi Număr elevi cu note scăzute la purtare 

Plecaţi în 

alte scoli 

Veniti  din 

alte scoli 

Total  Fete  Pentru 

absenţe 

Alte 

motive 

Între 

9.99 şi  7 

Total 

note sub 7 

Din care 

pentru 

absenţe 

Alte 

motive 

Total liceal, zi 

IX-XII 

13 5 1 59 16 18 4 187 30 30 0 

Din care: Cls. 

IX 

6 

 

3 1 9 3 0 0 57 7 7 0 

Cls. X 0 

 

1 

 

0 2 

 

1 

 

0 

 

0 

 

45 

 

6 

 

6 0 

Cls. XI 6 

 

1 

 

0 

 

28 

 

6 

 

13 3 58 

 

13 

 

13 0 

Cls. XII 1 

 

0 

 

0 

 

20 

 

6 

 

5 

 

1 

 

27 

 

4 

 

4 0 

Total seral  

IX-XIII  

2 0 0 12 4 20 6 27 8 8 0 

Total FR 

IX-XIII  

5 0 0 12 5 26 0 54 23 23 0 

 

 

 

Total înscrişi: 1139 elevi  

Rămaşi: 1048 elevi 

Promovaţi: 873 elevi 

Corigenţi: 109 elevi 

Situaţii neîncheiate: 28 elevi 

Exmatriculaţi: 64 elevi 

Retrasi : 20 elevi  

Note scăzute la purtare între 9.99 şi 7: 268 

Note scăzute la purtare sub 7: 61 
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83,3%

10.4%

2.67%

Situația școlară a elevilor pe semestrul al II-lea

Promovați

Corigenți

Situații neîncheiate

 
 

 

 

 

25.57%

5.82%
68.60%

Situația notelor la purtare pe semestrul al II-lea

Note între 9.99 și 7.00

Note sub 7.00

Note de 10
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b. REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - ELEVI DIN PROMOȚIA 2020-2021 ȘI PROMOȚII 

ANTERIOARE – sesiunea iunie-iulie 

 

Forma de 
invatamant 

Nr elevi 
inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 

7 - 
7.99 

8 - 8.99 
9 - 

9.99 
10 

Zi 72 
62 

(86,11%) 
10 

(13,89%) 
0 

(0%) 
46 

(74,19%) 
39 

(84,78%) 
7 

(15,22%) 
16 

(25,81%) 
11 

(68,75%) 
4 

(25%) 
1 

(6,25%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Seral 10 
9 

(90%) 
1 

(10%) 
0 

(0%) 
9 

(100%) 
9 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 0 (0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Frecvență 
redusă 8 

5 
(62,5%) 

3 
(37,5%) 

0 
(0%) 

5 
(100%) 

5 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 0 (0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

TOTAL 90 
76 

(84,44%) 
14 

(15,56%) 
0 

(0%) 
60 

(78,95%) 
53 

(88,33%) 
7 

(11,67%) 
16 

(21,05%) 
11 

(68,75%) 
4 

(25%) 
1 

(6,25%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

 

 

c. REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - ELEVI DIN PROMOȚIA 2020-2021 ȘI PROMOȚII 

ANTERIOARE – sesiunea august - septembrie 

 

  

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi 85 
73 

(85,88%) 
12 

(14,12%) 
0 

(0%) 
66 

(90,41%) 
59 

(89,39%) 
7 

(10,61%) 
7 

(9,59%) 
4 

(57,14%) 
3 

(42,86%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Seral 7 5 (71,43%) 
2 

(28,57%) 
0 

(0%) 
4 

(80%) 
4 

(100%) 
0 

(0%) 
1( 

20%) 
0 

(0%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Frecvență 
redusă 5 

3 
(60%) 

2 
(40%) 

0 
(0%) 

3 
(100%) 

3 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

TOTAL 97 
81 

(83,51%) 
16 

(16,49%) 
0 

(0%) 
73 

(90,12%) 
66 

(90,41%) 7 (9,59%) 
8 

(9,88%) 
4 

(50%) 
4 

(50%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
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c. REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - ELEVII DIN PROMOȚIA 2020-2021 - sesiunea iunie-iulie  

 

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi 17 
16 

(94,12%) 
1 

(5,88%) 
0 

(0%) 
8 

(50%) 
8 

(100%) 
0 

(0%) 
8 

(50%) 
3 

(37,5%) 
4 

(50%) 
1 

(12,5%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Seral 0 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0( 

0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Frecvență 
redusă 0 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0( 
0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

TOTAL 17 
16 

(94,12%) 
1 

(5,88%) 
0 

(0%) 
8 

(50%) 
8 

(100%) 
0 

(0%) 
8 

(50%) 
3 

(37,5%) 
4 

(50%) 
1 

(12,5%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

 

 

 

d. REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT - ELEVII DIN PROMOȚIA 2020-2021 - sesiunea august-septembrie  

 

 

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Din care cu medii: 

Nr. elevi 
reusiti 

Din care cu medii: 

< 5 5 - 5.99 
6 - 6.99 7 - 7.99 8 - 8.99 

9 - 
9.99 

10 

Zi 54 
46 

(85,19%) 
8 

(14,81%) 
0 

(0%) 
43 

(93,48%) 
41 

(95,35%) 
2 

(4,65%) 
3 

(6,52%) 
2 

(66,67%) 
1 

(33,33%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Seral 2 
2 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
1 

(50%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 
1 

(50%) 
0 

(0%) 
1 

(100%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 

Frecvență 
redusă 1 

1 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

1 
(100%) 

1 
(100%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

0 
(0%) 

TOTAL 57 
49 

(85,96%) 
8 

(14,04%) 
0 

(0%) 
45 

(91,84%) 
43 

(95,56%) 
2 

(4,44%) 
4 

(8,16%) 
2 

(50%) 
2 

(50%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
0 

(0%) 
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e. Examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică sesiunea IUNIE  2021 

 

1. Calificări, număr de candidati 

 

Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

Nr. elevi/ 

Calificare 

 

 

Nr.total 

elevi 
1. 

Colegiul Tehnologic 

“Grigore Cerchez” 

1: 

Tehnician prelucrari 

mecanice 

2: 

Tehnician  

proiectant CAD 

3: 

Organizator 

banqueting 

4: 

Tehnician in 

turism 

5: 

Tehnician in 

hotelarie 

6: 

Tehnician in 

gastronomie 

19 4 1 5 2 23 54 

 

2. Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică sesiunea IUNIE  2021 

 

Nr 
crt 

Unitatea de învățământ Calificarea profesională 

Număr candidați 

Înscriși Prezenți Admiși Respinși Neprezentați Eliminați  

    

TO
TA

L 

Fe
m

in
in

 

din care cu calificativ       

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

Ex
ce

le
n

t 

Fo
ar

te
 

b
in

e
 

B
in

e
 

Sa
ti

sf
ăc

ăt
o

r 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

1 
Colegiul Tehnologic "Gr. 
Cerchez" Tehnician in turism 

5 2 5 2 5 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Colegiul Tehnologic "Gr. 
Cerchez" Tehnician in hotelarie 

2 1 2 1 2 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Colegiul Tehnologic "Gr. 
Cerchez" Tehnician in gastronomie 

23 13 23 13 23 13 4 2 # 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Colegiul Tehnologic "Gr. 
Cerchez" Organizator banqueting 

1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Colegiul Tehnologic "Gr. 
Cerchez" 

Tehnician prelucrari 
mecanice 

19 10 19 10 19 10 2 2 # 8 0 0 0 
 

0 0 0 0 0 0 

6 
Colegiul Tehnologic "Gr. 
Cerchez" Tehnician proiectant CAD 

4 1 4 1 4 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 



 13 

f. Examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică sesiunea august  2021 

 

1. Calificări, număr de candidati 

 
Nr. 

crt. 
Unitatea de învățământ 

Nr. elevi/ 

Calificare 

 

 

Nr.total elevi 

1. 
Colegiul Tehnologic 

“Grigore Cerchez” 

1: 

Tehnician  proiectant 

CAD 

2: 

Organizator 

banqueting 

3: 

Tehnician in 

turism 

4: 

Tehnician in 

hotelarie 

5: 

Tehnician in 

gastronomie 

11 11 15 11 5 53 

 
2. Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera tehnologică sesiunea august  2021 

 

Nr 
crt 

Unitatea de învățământ Calificarea profesională 

Număr candidați 

Înscriși 
  

Prezenți 
  

Admiși Respinși 
  

Neprezentați 
  

Eliminați  
  

TO
TA

L 

Fe
m

in
in

 

din care cu calificativ 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

Ex
ce

le
n

t 

Fo
ar

te
 

b
in

e
 

B
in

e
 

Sa
ti

sf
ăc

ăt
o

r 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

To
ta

l 

Fe
m

in
in

 

1 
Colegiul Tehnologic "Gr. 
Cerchez" Tehnician in turism 15 10 15 10 15 10 0 0 15 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
Colegiul Tehnologic "Gr. 
Cerchez" Tehnician in hotelarie 11 5 11 5 11 5 0 0 11 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 
Colegiul Tehnologic "Gr. 
Cerchez" Tehnician in gastronomie 5 2 5 2 5 2 0 0 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 
Colegiul Tehnologic "Gr. 
Cerchez" Organizator banqueting 11 8 11 8 11 8 0 0 11 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 
Colegiul Tehnologic "Gr. 
Cerchez" Tehnician proiectant CAD 11 2 11 2 11 2 0 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2. ANALIZA ASUPRA ACTIVITĂŢII MANAGERIALE 

 

La începutul anului şcolar 2020-2021, echipa managerială a unităţii de învăţământ a 

realizat următoarele documente: Raportul privind starea şi calitatea învăţământului pentru anul 

şcolar 2019-2020 (nr.3895/12.10.2020, avizat în CP din 12.10.2020 şi aprobat în CA din 

12.10.2020), Planul managerial pentru anul şcolar 2020-2021 (nr.3925/13.10.2020, avizat în 

CP din 12.10.2020 şi aprobat în CA din 12.10.2020), Planul de Acţiune al Şcolii pe perioada 

2018-2022 (nr.4589/12.10.2018, avizat în CP din 12.10.2018 şi aprobat în CA din 12.10.2018), 

tematicile CA şi CP (nr.3926/13.10.2020 avizat în CP din 12.10.2020 şi aprobat în CA din 

12.10.2020). Planul operaţional pentru anul 2020-2021 constituie anexa 1 a Planului 

managerial. De asemenea, Planul managerial al activităţilor educative, Calendarul activităţilor 

educative şi cel al activităţilor extracurriculare/extraşcolare reprezintă anexele 2, 3 şi 4 ale 

aceluiaşi Plan managerial al unităţii de învăţământ pentru anul şcolar 2020-2021. Toate aceste 

documente au fost avizate de Inspector şcolar pentru implementarea descentralizării 

instituţionale pentru sectorul 5, d-na Vîlcu Adelina.  

De asemenea, s-a elaborat Regulamentul de ordine interioară  pentru anul şcolar 2020-

2021 cu nr.3832/08.10.2020, care a fost avizat în Consiliul Profesoral din 12.10.2020 şi 

aprobat de Consiliul de Administraţie din 12.10.2020, și Regulamentul de organizare și 

funcționare a Colegiului Tehnologic “Grigore Cerchez” cu nr.3889/12.10.2020 care a fost 

dezbătut în Consiliul Școlar al Elevilor din data de 08.10.2020, dezbătut în Consiliul 

Reprezentativ al Părinților în data de 09.10.2020, avizat în CP în 12.10.2020 și aprobat în CA 

în 12.10.2020. 

De-a lungul anul  şcolar 2020-2021 s-au realizat de către conducerea şcolii  38 asistenţe 

on line la ore, finalizate cu acordarea de calificative parţiale după cum urmează: 38 Foarte 

Bine. Criteriul avut în vedere în realizarea acestei activităţi a fost asistarea cadrelor didactice 

nou venite în şcoală, a celor debutante şi a celor înscrise la grade didactice. În urma acestor 

activităţi,  s-a constatat că, în general, proiectarea didactică este riguroasă, respectând cerinţele 

curriculumului naţional şi particularităţile colectivului de elevi. Se utilizează mijloace şi tehnici 

moderne de predare-evaluare precum fişe de lucru, mijloace audio-video, lucrul pe grupe, 

portofolii şi proiecte ale elevilor. Cadrele didactice comunică eficient cu elevii şi cu colegii. 

Strategiile de predare-învăţare-evaluare sunt utilizate în funcţie de nevoile elevilor. De 

asemenea, sunt utilizate metode variate de evaluare formativă, iar feedback-ul este folosit 

pentru monitorizarea progresului elevilor. 

 

 



 15 

În anul şcolar 2020-2021, s-au efectuat următoarele inspecții tematice şi inspecții de 

specialitate: 

 - 07.09.2020 - inspecție tematică efectuată de inspector școlar în cadrul ISMB Capotă 

Valentina 

- 12.11.2020 - inspecție curentă pentru acordarea gradului didactic II (prof. Popa Elisabeta)–

inspector de specialitate profesor Doicin Luminița Irinel 

- 03.12.2020 - inspecție curentă IC2 pentru acordarea gradului didactic II (prof. Iacob(Petre) 

Daniela) – metodist prof. Șandru Angela 

- 03.12.2020 inspecție de specialitate (prof. Munteanu Ana Maria) - metodist prof. Manole 

Mariana 

- 04.12.2020 - inspecție tematică efectuată de inspector școlar în cadrul ISMB Capotă 

Valentina 

- 07.12.2020 - inspecție de specialitate (prof. Florea Nicoleta) - metodist prof.Radu Corina 

- 07.12.2020 - inspecție curentă pentru acordarea gradului didactic I (prof. Cochintu Ioana) –

metodist prof. Nicolescu Mariana 

- 09.12.2020 - inspecție curentă IC2 pentru acordarea gradului didactic II (prof.Cosma 

Florentina) – metodist prof. Șandru Angela 

- 09.12.2020 - inspecție curentă IC2 pentru acordarea gradului didactic II (prof.Radu Roxana) 

–metodist prof. Șandru Angela 

- 16.12.2020 - inspecție de specialitate (prof. Mirea Cosmin) - metodist prof. Șandru Angela 

- 18.12.2020 - inspecție curentă IC1 pentru acordarea gradului didactic I (prof. Albu Ovidiu 

Toma) – metodist prof. Șandru Angela 

- 04.03.2021 - inspecție specială pentru acordarea gradului didactic II (prof. Popa Elisabeta) – 

inspector de specialitate profesor Doicin Luminița Irinel 

- 15.03.2021 - inspecție de specialitate (prof. Florea Nicoleta) - metodist prof. Radu Corina 

- 24.03.2021 - inspecție specială (prof. Mirea Cosmin)- metodist prof. Șandru Angela 

- 11.05.2021 - inspecție de specialitate (prof. Munteanu Ana Maria) - metodist prof. Manole 

Mariana 

- 28.05.2021 - inspecție specială pentru acordarea gradului didactic I (prof. Cochintu Ioana) – 

delegat ISJ/ISMB inspector scolar prof. Musat Mihaela Liliana 

- 03.06.2021 - inspecție tematică efectuată de inspector școlar în cadrul ISMB Capotă 

Valentina 
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3.ANALIZA ASUPRA ACTIVITǍŢII LA NIVELUL ARIILOR 

CURRICULARE 

 

 Aria curriculară limbă şi comunicare 

 

În anul școlar 2020-2021, aria curriculară Limbă si Comunicare a avut următorii membri:  

Catedra de limba română: 

Prof. Vasiliu Maria- responsabil catedră 

Prof. Florea Mihaela 

Prof. Cochințu Ioana 

Prof. Mosorescu Irina 

Prof. Ghergatos Gabriela 

Prof. Dincă Teodora 

Prof. Cerbu Cerasela 

Catedra de limba engleză:  

Prof. Tudosiu Mădălina- responsabil catedră limbi moderne 

Prof. Vasile Adriana 

Prof. Ion Carmen Mihaela 

Prof. Dincă Teodora  

Catedra de limba franceză:  

Prof. Stănescu Cristina 

Prof. Corcodel Mariana 

Prof. Vătui Paula 

 

În anul școlar 2020-2021 aria curriculară Limbă și comunicare din cadrul Colegiului Grigore 

Cerchez și-a propus să atingă următoarele obiective specifice:  

O1. menţinerea unei promovabilităţi de peste 90% în anul şcolar 2019-2020 la limba română 

şi limbi moderne; 

O2. obţinerea  unei promovabilităţi de peste 60% la examenul de bacalaureat; 

O3. formarea continuă/perfecţionarea în cadrul cursurilor organizate de C.C.D./ 

Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic a cel puţin 25% din totalul 

membrilor acestei arii curriculare;  

O4. organizarea lunară a cel puţin unei activităţi la nivelul ariei curriculare; 

O5. participarea la faza pe şcoală a concursului de creație literară, respectiv a olimpiadelor 

de limbi moderne a unui număr de câte cel puţin zece elevi pe nivel de învăţământ; 
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O6. participarea a cel puţin 10% din numărul elevilor la activităţi extracurriculare şi 

extraşcolare. 

Aceste obiective au fost atinse în ciuda contextului pandemic dificil prin activitățile susținute  

de cele două catedre, cea de limba română și cea de limbi moderne.  

 

Activitatea catedrei de limba română 

În semestrul I al anului școlar 2020-2021 s-a organizat activitatea catedrei în vederea 

optimizării procesului instructiv-educativ. Încadrarea profesorilor pe clase s-a făcut respectând 

principiul continuităţii. A fost ales responsabilul catedrei, s-a făcut analiza activităţii pe anul 

şcolar 2019-2020 şi în urma acestei analize s-a proiectat activitatea catedrei pe anul şcolar 

2020-2021 (septembrie 2020, Vasiliu Maria). S-a realizat testarea predictivă a elevilor, apoi s-

au analizat rezultatele, întocmindu-se și un plan de măsuri în vederea îmbunătăţirii acestora 

(octombrie 2020, fiecare profesor).  

În vederea creşterii procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat s-au 

prelucrat programa de bacalaureat şi metodologia desfăşurării acestui examen  la clasele 

terminale (octombrie 2020, profesorii claselor terminale). S-au analizat rezultatele elevilor 

claselor terminale la testul predictiv, apoi s-a elaborat planul de măsuri remediale (octombrie 

2020, Vasiliu Maria). Toţi profesorii claselor terminale au susţinut săptămânal ore 

suplimentare de pregătire cu elevii. Conform actelor normative în vigoare, nu s-au mai susținut 

tezele, dar testele sumative au fost realizate conform structurii subiectului pentru examenul de 

bacalaureat. De asemenea, s-a organizat simularea examenului de bacalaureat la care au 

participat toți profesorii claselor terminale. Doamnele profesoare Florea Mihaela, Vasiliu 

Maria, Mosorescu Irina și Cochințu Ioana au participat la proba A a examenului de bacalaureat 

- Evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în calitate de 

profesori examinatori. Doamna profesoară Cochințu Ioana a participat ca profesor evaluator la 

proba scrisă a examenului de bacalaureat, iar doamna profesoară Vasiliu Maria, ca membru în 

comisia din centru de examen. 

În ceea ce privește perfecționarea în specialitate și în didactica disciplinei, 

responsabilul catedrei, Vasiliu Maria, a participat la consfătuirea organizată de ISMB prin 

intermediul profesorilor metodiști, on-line pe platforma Zoom (1.10.2020), iar doamna 

profesoară Florea Mihaela a participat la activitatea metodică pe sector cu tema „Dezbatere - 

Modele subiecte Examene Naționale" organizată pe platforma Zoom de Liceul Teoretic „Ion 

Barbu" (3.12.2020).  

Doamna profesoară Florea Mihaela a realizat o interasistență la clasa a X-a D cu dna. 

prof. Tudosiu Mădălina, ,,O scrisoare pierdută,, -particularitățile comediei realiste de 

moravuri”17 iunie 2021. 
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Doamna profesoară Cochințu Ioana a obținut gradului didactic I și a susținut inspecția 

IC2 pe 07.12.2020 și inspecția specială pe 28.05.2021. 

Membrii catedrei au participat la următoarele activități de perfecționare desfășurate on-

line: Vasiliu Maria – cursul „Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi”, 

organizat de PROEDUS în perioada 26.11.2020-21.12. 2020, 15 CPT, webinarul „Experiențe 

on-line la limba și literatura română” organizat de CCD, 10.09.2020, webinarul „Organizarea 

mediului educațional al profesorului în G Suite” organizat de Institutul de Formare Continuă, 

Republica Moldova, 2.10.2020, conferința „Utilizarea resurselor digitale pentru crearea 

propriului scenariu educațional” organizată de CCD, 5.10.2020;  

Doamna profesoară Florea Mihaela a participat la:  cursul „Rolul comunicării 

didactice în gestionarea clasei de elevi”, organizat de PROEDUS în perioada 26.11.2020-

21.12. 2020, 15 CPT, webinarul „Experiențe on-line la limba și literatura română” organizat de 

CCD, 10.09.2020,  conferința „Utilizarea resurselor digitale pentru crearea propriului scenariu 

educațional” organizată de CCD, 5.10.2020,  webinarul Let's POWER UP Together! 

Excellence in Teaching, Learning and Assessment, Cambridge English team,15.12.2020, 

webinarul : Cum îmi îmbunătățesc relația cu copilul meu?, organizator  Liliana Suciu, 

reprezentant Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu  pe GoogleMeet, 

29.12.2020, webinarul  "Cum poți face evaluarea cu instrumente digitale în 2021?" organizat 

de Pro ADC, 8.01.2021, webinarul  "Curs Google Classroom" organizat de ASQ, 20.01.2021, 

conferința „Învață cum să creezi lecții fascinante și să predai interactiv în mediul online" 

organizată de ,,Ține de Noi”, 28.01.2021; Evaluare centrată pe competențe, Noua structură a 

subiectelor de evaluare națională, Evaluarea la limba și literatura română, Evaluarea 

competenței de redactare, Evaluarea competenței lingvistice, Evaluarea națională pentru 

absolvenții clasei a VIII-a- serie de webinare organizate de Fundația Dan Voiculescu pentru 

Dezvoltarea României în parteneriat cu Fischer Fischer International, Fundația Greco, MGT 

Educațional și Academia de Inovare și Schimbare prin Educație- 8-26 februarie 2021, 

Revoluția mentalității în educație. Principii și metode de evaluare.- conferință organizată 

deFundația Romanian Business Leaders și de Institutul Dezvoltării Personale- 24.04.2021, 

Introducere în Reducere-Reutilizare-Reciclare și Harta Reciclării- sesiune educațională în 

cadrul proiectului ,,Eco-ambasadorii reciclării,, componentă a programului național Harta 

reciclării, organizator ViitorPlus- martie-aprilie 2021, Teaching grammar and vocabulary in 

the socially-distanced classroom, organizator Cambridge University Press-22 aprilie 2021, 

Strategii pentru dezvoltarea autonomiei în învățare a elevilor în mediul online- curs CCD 

București, 24 ore, aprilie-mai 2021,curs avizat, Innovators for Children-2 webinarii-Cum 

contribuie tehnologia la starea de bine a copiilor, Antreprenoriat social-business vs social-13 

aprilie 2021, organizator Impact Hub,Imaginea coerentă despre sine--webinar organizat de 
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Asociația Generală a Învățătorilor din România, Filiala Republica Moldova în cadrul 

Programului de dezvoltare personală pentru cadrele didactice-30 aprilie 2021, 2 ore contact 

direct și 2 ore autodidact, Encouraging Family Engagement in the Primary and Pre-Primary 

Years -organizatori National Geographic Learning, 1 ore, 26-27 aprilie 2021Webinar 

introductiv dedicat profesorilor, pe tema siguranței online pentru elevi 20.04.2021–urmat de 3 

sesiuni de trainig ( E cool să fii amabil, III Dacă ai indoieli, întreabă 29.04.2021; II 

Securizează-ți secretele, Nu te lăsa păcălit-21.04.2021;I Distribuie cu prudență 20.04.2021 ), 

organizate de ADFABER, Elevul tău este un geniu! – curs organizat de SC SELLification 

SRL-, 9.04.2021, 3 ore, The National Geographic Learning Young Learners Event -

organizatori National Geographic Learning și Fischer International, 2 ore și 15 minute, 18 

martie 2021, Atuurile personale- webinar organizat de Asociația Generală a Învățătorilor din 

România, Filiala Republica Moldova în cadrul Programului de dezvoltare personală pentru 

cadrele didactice - 5 mai 2021, 2 ore contact direct și 2 ore autodidact, Puterea voinței- 

webinar organizat de Asociația Generală a Învățătorilor din România, Filiala Republica 

Moldova în cadrul Programului de dezvoltare personală pentru cadrele didactice - 7 mai 2021, 

2 ore contact direct și 2 ore autodidact, Noul normal- conferință internațională organizată de  

World Voice International Global, 10 mai 2021, Starea de bine a educatorului- curs organizat 

de SC SELLification SRL-, 12.05.2021, 3 ore, Developing Confident Communicators for the 

Real World-organizator National Geographic Learning, 1 oră, 11 mai 2021, Teach Your Way to 

the Top- conferință, Cambridge- 23 aprilie 2021, 3 ore, Etică profesională-webinar organizat 

de Asociația Generală a Învățătorilor din România, Filiala Republica Moldova în cadrul 

Programului de dezvoltare personală pentru cadrele didactice-14 mai 2021, 2 ore contact direct 

și 2 ore autodidact, Masa rotundă cu tema „Studii in limbi străine - un pas spre o carieră de 

succes”, organizator Facultatea de Relații Internaționale din Academia de Studii Economice 

din București. platforma Zoom, 14 mai 2021, Webinar Schimbări Climatice, 14.05.2021, IX-

XII – Harta Reciclării, Atitudine pozitivă- webinar organizat de Asociația Generală a 

Învățătorilor din România, Filiala Republica Moldova în cadrul Programului de dezvoltare 

personală pentru cadrele didactice-19 mai 2021, 2 ore contact direct și 2 ore autodidact, Bune 

practici în școala proactivă, Conferința Națională organizată de Asociația Generală a 

Învățătorilor din România, Filiala Republica Moldova-20 mai 2021, 2 ore contact direct și 4 

ore autodidact, Abilități de comunicare, webinar organizat de Asociația Generală a 

Învățătorilor din România, Filiala Republica Moldova în cadrul Programului de dezvoltare 

personală pentru cadrele didactice -21 mai2021, 2 ore contact direct și 2 ore autodidact, 

Enterprising for tomorrow, European Social Economy Conference- 20 tips on vocabulary 

teaching –webinar, organizator Cambridge University Press, 26 mai 2021, SuperTeach Atelier 

2h - Predare cu Mentalitate Deschisă, organizator Fundația Romanian Business Leaders, 26 
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mai 2021, 18 mai 2021- participare la activitatea metodică dedicată lansării ghidului de 

activități interdisciplinare pentru profesori ,,STEM en action,,-organizator Liceul Pedagogic 

Anastasia Popescu, ISMB, participare la „Cluj Forum 2021”,  activități desfășurate online pe o 

platformă de dezbatere asupra experiențelor șiperspectivelor, inițiativelor de succes șibune 

practici pentru problemele comunitare ale tinerilor în perioada 18-19 mai 2021, de către 

Institutul Român pentru Pace (PATRIR), în parteneriat cu peste 15 instituții și organizații 

neguvernamentale, conferința Internațională ”EDUCATORS” - eveniment dedicat învățării 

socio-emoționale în procesul educațional. Tema primei ediții a conferinței este ”Importanța 

educației socio-emoționale în procesul de învățare”. Organizatori: Fundatia Dan Voiculescu în 

parteneriat cu Fischer Fischer International, Fundația Greco, MGT Educațional -20 mai 2021, 

27 mai 2021- participarea fără material în cadrul Cercului Pedagogic pentru Învățământul 

Particular și Alternative Educaționale, cu tema ,,Incursiune în alternative educaționale,,-

organizatori ISMB și Scoala Particulară ,,Monterra”, participare la ,,Strategii de dezvoltare a 

autonomiei în învățare a elevilor în mediul online,, - program de formare continuă organizat de 

CCD București și desfășurat în sistem blended-learning, în perioada 21.04-31.05.2021, 

cumulând 24 de ore, participare la seria a IV-a de webinare Webdidactica, organizate de 

Fundația Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României în parteneriat cu Centrul de Carte 

Străină Fisher International, Fundația Greco, MGT Educational, 14-18 iunie 2021, 18 iunie 

2021-participare la webinar ,,Cambridge Professional Development for Teacher Day 2021,, (3 

hours), 18 iunie 2021 –participarea le Conferința Națională online ,,Bune practice în școală 

proactivă,,- ediția a VI-a , 2 ore direct, 4 ore autodidact, organizator Asociația Generală a 

Învățătorilor din România, filiala din Republica Moldova, 22 iunie 2021-participare la atelierul 

online ,,Dezvoltarea personală, o altfel de disciplină,,- organizat de Litera Educational în 

colaborare cu CCD București, 24 iunie 2021- participare la 15
th

 Pan-European Conference on 

Digital Education, online, Ljubljana, Slovenia (15-16.30), 22-24 iunie 2021-participarea în 

cadrul conferinței transnaționale ,,Educație online fără hotare,, (12 ore), organizator- Direcția 

Generală Educație, Tineret și Sport a Consiliului Municipal Chișinău, 18 iunie 2021-absolvire 

a cursului de formare online ,,Profesor real într-o școală virtuală,, din cadrul programului 

European ,,Ora de Net,,- coordonat și implementat la nivel național de către Organizația 

Salvați Copiii,, (interval de desfășurare 17 mai-18 iunie 2021, 8 module, 15 ore de pregătire 

teoretică și conține 25 de ore de activități practice recomandate), 1 iulie 2021- participare la 

atelierul online ,,Colaborarea profesori-elevi-părinți: antrenament de echipă,, organizat de 

AMA LEADERSHIP ACADEMY 13 iulie 2021, 9-10, participare la webinar ,,Developing 

reading skills. Practical ideas for: B2 First for Schools, C1 Advanced and C2 Proficiency,,-

organizat de Cambridge Assessement English, participarea la cursul ,,Managementul 

comunicării Școală-Familie,,- organizat de Casa Corpului Didactic București în sistem 
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Blended learning în perioada 20 iulie-31 august, 60 ore, 15 CPT, participarea la cursul 

,,Abordarea integrată a copiilor cu cerințe educative speciale,,  în sistem Blended learning, 

organizat de Casa Corpului Didactic București în perioada 14 iulie -31 august, 24 ore. 

Cochințu Ioana - cursul „Profesor real într-o școală virtuală", 40 ore, organizat de 

"Voluntariat - Ora de net", în perioada 03.11 - 03.12.2020 și programul „Starea de bine a 

profesorului” organizat de „Profesori fericiți” 8.04 - 6.05 2021. 

Pe parcursul anului scolar profesorii au antrenat elevii în realizarea următoarelor 

activităţi extracurriculare și extrașcolare:Florea Mihaela - participare la jurizarea lucrărilor 

înscrise la Concursul de eseuri „România din sufletele noastre” organizat de Cercul ,,Valahia”, 

10.10.2020, activitatea  interdisciplinară ,,Periplu printre scriitorii europeni,, clasa a X-a D 

(organizată împreună cu dna. prof. Tudosiu Mădălina), 24.10.2020, activitatea ,,Cultura 

română sub semnul nemuritorului spirit eminescian,, cu elevii claselor IX A și IX C 

(organizată în colaborare cu dna. prof. Tudosiu Mădălina) - lectura unor texte emblematice- 

creații eminesciene, fragmente de critică literară, corespondență, recunoașterea influențelor 

stilului eminescian în creațiile generațiilor ce i-au urmat etc. ,15.01.2021, Organizarea și 

desfășurarea activității interdisciplinare ,,Texte literare și bucate inspirate” (împreună cu dna. 

prof Petre, cu participarea elevilor de la clasa a XII-a E). Au fost lecturate fragmente selectate 

din opere literare care prezentau diferite alimente și tipuri de mâncăruri, modalități de 

preparare a acestora și de pregătire a mesei, purtându-se discuții pe baza textelor-suport și 

valorificându-se cunoștințele de specialitate deținute de elevi, 16.04.2021, 26  mai 2021-

semnare acord de parteneriat cu Asociația Cultural-Stiințifică ,,Pleiadis,, din Iași, participarea 

la Concursul Internațional ,,Copilăria de-a lungul AnoTimpurilor,, desfășurat în perioada mai-

august 2021 în calitate de coordonator al elevilor Aldea Denisa (premiul III la secțiunea Creații 

artistico-plastice); Cojocaru Rianna (premiul II), Mitrică Gabriel (premiul I), Stanca Marius 

(premiul II)- toți participanți la secțiunea Articole și creații literare, categoria Creații literare; 

Stefan Marius (premiul II)- participant la secțiunea Aticole și creații literare, categoria 

Articole; participare personală cu articolul ,,Copilăria-timp nesfârșit,, la secțiunea  Aticole și 

creații literare, la care a obținut premiul I, publicarea în numărul 5 al revistei „Orizonturi  

didactice” ,cod de identificare ISSN 2734-5661 ISSN-L 2734-5661, a articolului„Îmbinarea 

eficientă a strategiilor didactice în procesul instructiv-educativ contemporan” (august 2021);  

Vasiliu Maria – activitatea „Poezia obiceiurilor de iarnă”, clasele a XI-a A, a XI-a C, 

a X-a E, 17.12.2020, activitatea „Dor de Eminescu”,  clasele a XI-a A, a XI-a C, a X-a E, 

15.01.2021,  activitatea „Dragobetele”, clasele a IX-a B, a X-a E, 24.02.2021, activitatea 

„Tradiții de ieri și de azi: Mărțișorul și Babele”, clasele a IX-a B, a X-a E, 8.03.2021;   

Mosorescu Irina – participare la programul ROSE, clasele a IX-a , a XI-a, 

organizarea spectacolului după piesa de teatru „Cântăreața cheală”, clasa a XI-a F, iunie 2021. 
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Puncte tari ale catedrei de limba română în anul scolar 2020-2021:  

 menţinerea unui procent mare de promovabilitate la sfârșitul anului şcolar 2020-2021; 

 interesul profesorilor pentru perfecţionare; 

 preocuparea pentru standardizarea evaluării prin elaborarea de subiecte cu caracter unic 

pentru testările predictive şi  sumative; 

 evaluarea este diversificată, folosindu-se şi metode alternative ca proiectul şi 

portofoliul la fiecare clasă; 

 antrenarea număr mare de elevi în activități extracurriculare și extrașcolare.  

 mobilizarea profesorilor și a elevilor și realizarea cu succes a activității on-line. 

 

Puncte  slabe 

 dezinteresul elevilor din clasele terminale faţă de participarea la orele de pregătire 

suplimentară pentru bacalaureat; 

 numărul insuficient de manuale pentru elevii de la învăţământul obligatoriu; 

 slaba implicare a părinţilor elevilor în actul educativ; 

 frecvenţa slabă la cursuri a elevilor de la seral; 

  lipsa resurselor materiale pentru desfăşurarea în condiţii optime a orelor de limba 

română. 

 dezinteresul unora dintre elevi faţă de participarea la orele on-line. 

 

Activitatea catedrei de limbi moderne 

În luna septembrie a fost ales responsabilul catedrei de limbi moderne, dna prof. 

Tudosiu Mădălina şi s-au stabilit responsabilităţile pentru fiecare membru al catedrei. 

Membrii catedrei au făcut o analiză a activităţilor din anul şcolar 2019-2020 şi s-au stabilit cele 

pentru anul şcolar 2020-2021. De asemenea, s-au elaborat planificările anuale şi semestriale 

precum şi proiectele de activitate didactică. 

Tot în luna septembrie au fost elaborate şi susţinute testele predictive.Toţi membrii 

catedrei au participat la Consfătuirile profesorilor de limba engleză pe 18 septembrie 2020 

desfăşurate online şi la Consfătuirile  profesorilor de limba franceză pe 24 septembrie 2020 

desfăşurate tot online. În luna octombrie au fost centralizate şi analizate rezultatele la testele 

predictive şi măsurile de optimizare ce se impun. 

În “Săptămâna Altfel” 23-27 noiembrie 2020 cadrele didactice de limbi moderne au  

realizat următoarele activități online : prezentare documente video, concurs fotografii,  

concursuri de cultura generala, jocuri geografice , tur virtual muzee/ parcuri etc. 
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În anul şcolar 2020-2021 cadrele didactice  din  catedra de limbi moderne au participat 

la urmatoarele activități: 

 Ion Carmen Mihaela: 

- este membru în următoarele comisii: Comisia de consiliere, orientare școlară si profesională 

și activități extrașcolare și extracurriculare, Comisia de programe și proiecte, Comisia 

diriginților, Clubul European, Comisia de mobilitate; 

- a depus dosarul de înscriere la gradul didactic 1, colocviul urmând a avea loc pe data de 

12.02.2021; 

- în luna octombrie 2020 a coordonat  Concursurile de creație plastică „Dincolo de nori” și 

„Happy Halloween” la care au participat elevi din clasele 9F, 9G, 10A, 10B, 11E; 

- 05.10.2020: participare la Conferința online Utilizarea resurselor digitale pentru crearea 

propriului scenariu educațional (Casa Corpului Didactic a Municipiului București); 

- 29.10. 2020: participare la atelierul Experiențe online la Limbi Moderne (Casa Corpului 

Didactic a Municipiului București); 

- 17.11.2020: activitate în cadrul orei de dirigenție cu tema Prevenirea violenței și abuzului 

asupra copiilor, în cadrul “Campaniei 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra 

copiilor”, activitate la care a participat și doamna Stan Vasilica, consilier psihopedagog; 

- noiembrie 2020: Concurs de jurnalism „Povești interesante despre Bucureștiul de ieri și azi” 

(jurizare concurs); 

- decembrie 2020: Concurs de eseuri „România din sufletele noastre” - clasele 9F, 9G, 10A 

(coordonare și jurizare activitate); 

- în luna ianuarie 2021 a îndrumat elevii care au participat cu lucrări la Concursul de postere 

“Obiceiuri și tradiții de iarnă / Winter customs and traditions”; 

- la sfârșitul lunii martie a coordonat un concurs de cultură generală la clasele 9F și 9G “Happy 

Easter” iar în luna iunie un concurs de jurnalism „Turism, cultură, civilizație pe Glob” 

(Tourism, culture and civilization in the world) 

Activități proiect Erasmus+ Spune “DA” dezvoltării profesionale: 

- 15.10.2020: Reuniunea de informare desfășurată online, privind contractarea și 

implementarea proiectelor de mobilitate în domeniul VET 2020, cu reprezentanți ai Agenției 

Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale; 

- 15.10.2020: activitatea #Erasmus Days 2020-CTGC, în cadrulproiectului 2020-1-RO01-

KA102-079314 VET, Mobilități Erasmus+ Spune “DA” dezvoltării profesionale - promovarea 

proiectului în cadrul colectivelor de elevi din clasele a X-a D, a X-a E, a X-a F și a X-a G prin 

distribuirea de pliante și prezentarea PowerPoint - Mobilități Erasmus+ Spune “DA” 

dezvoltării profesionale, crearea unei clase virtuale pe platforma Google Classroom unde sunt 

încărcate materiale de promovare a proiectului; 



 24 

- 26.11.2020: întâlnire online de monitorizare a proiectului Erasmus cu doamna Gabriela 

Bojanopol, metodist proiecte și programe; 

- 14.12.2020: participarea la întâlnirea online Beneficiari VET 2020  cu reprezentanți ai 

Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale - se vor discuta aspecte legate de implementarea proiectelor aprobate în anul 

2020. 

Activități în cadrul Cercului Valahia 

- februarie 2021 concurs de fotografie „Bucureștiul în culorile iernii” (coordonare activitate); 

- martie 2021 concurs de afișe „Am drepturi și responsabilități”(coordonare activitate); 

- mai 2021 concurs de eseuri „De ce plânge pădurea?”(coordonare și jurizare activitate); 

- iunie 2021 concurs de jurnalism „Turism, cultură, civilizație pe Glob”(coordonare activitate); 

Activități de formare 

- 12.02.2021 - Colocviu înscriere grad 1, Tema: Teaching the Present Perfect to Intermediate 

and Upper Intermediate Students, Universitatea București, prof coordonator dr. Diana Ioniță; 

- 22.04.2021 - Webinar Teaching grammar and vocabulary in the socially distanced classroom 

- Cambridge University Press; 

- 28.04.2021 - Webinar Teacher and student wellbeing – Surviving these times as best as we 

can! - Helbling Languages; 

- 26.05.2021 - Webinar Cum poate accelera tehnologia procesul de învățare - Junior 

Achievement; 

- 17.05.2021 – 18.08.2021: Curs online Profesor real într-o școală virtuală, derulat de 

Organizația Salvați Copiii România, prin programul Ora de Net!; 

Alte activități 

- 22.03 – 26.03.2021: membru în cadrul Comisiei de organizare a simulării naționale a 

probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2020 – 2021, de la 

Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez”; 

- 05-07.05.2021: jurizarea lucrărilor elevilor Clubului Copiilor Sector 6, în cadrul concursului 

de prezentări PowerPoint “Easter”; 

- membru în cadrul Comisiei de echivalare/recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale. 

În data de 16.06.2021, a echivalat media aritmetică a mediilor anuale obținute de elevii claselor 

12 D și 12F cu nivelul unic de competență lingvistică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, 

prevăzute în Cadrul European Comun de Referință pentru Limbi Străine; 

- 21.05.2021: participare la Sesiunea de Comunicări Stiințifice a studenților Facultății de 

Management și Dezvoltare Rurală din cadrul U.S.A.M.V, din București, ediția a XVII; 

- 27.05.2021: a încheiat un Protocol de colaborare cu Centrul Școlar de Educație incluzivă “Sf. 

Andrei” în vederea organizării și desfășurării de activități extrașcolare în cadrul Concursului 



 25 

interjudețean de artă și spiritualitate creștină “Sărbătoarea învierii – spiritualitate și tradiții 

prin ochi de copil”. A îndrumat 2 elevi care au participat cu un desen la secțiunea Arta Sacră și 

cu o fotografie la secțiunea Artă fotografică; 

- a completat fișa de înscriere ca profesor supraveghetor în cadrul Concursului de titularizare 

2021, care a avut  loc în data de 21.07.2021. 

 

 Vasile Adriana: 

- a coordonat si monitorizat grupul țintă de elevi si profesori din cadrul Colegiului Tehnologic 

,,Grigore Cerchez”, parte a proiectului ,,Copiii din sectorul 5 învață limba spaniolă”- 

momentan sistat din cauza pandemiei; 

- a participat la atelierul ,,Experiențe online la Limbi moderne ”, organizat de către CCD 

Bucuresti, din data de 29 octombrie 2020; 

- a creat si utilizat Resurse educaționale deschise în cadrul proiectului internațional ,,Eclipsa 

2020”, desfăsurat în perioada 7- 20 decembrie 2020, proiect inițiat de către Uniunea 

Astronomică Internațională (UAI), Comisia C1-Educația prin Astronomie si Dezvoltare; 

- participare webinar Cambridge Days Romania 2021- 11.02. 2021, 2.5 ore, Cambridge 

University Press; 

- participare webinar Cambridge Days Romania 2021-12.02. 2021, 2.5 ore, Cambridge 

University Press; 

- participare webinar ,,Exemple de bună practică în organizarea examenelor în contextul 

pandemiei de Covid”- 2.03.2021, 1.5 ore, Cambridge University Press;  

- participare webinar “Social and Emotional Learning (SEL) in the Secondary Classroom”- 

3.03.2021, 1 oră, Macmillan Education; 

- participare webinar “Helping Students Tackle Complex Texts with Close Reading”- 

15.03.2021, 1 oră, National Geographic; 

- participare webinar “Wellbeing and relationships in the classroom with Adrian Bethune”- 

16.03. 2021, Oxford University Press; 

- participare la atelier ,,Experiențe online la Limbi Moderne”, 29.10.2020, 1 ora, Event Zone; 

- participare la nivel local la Campania Internaționala ,,19 zile de activism împotriva abuzului 

si violenței față de copii si tineri”, Federația Internațională a Comunităților Educative- 

Secțiunea Romania si parteneriat cu Women’s World Summit Foundation Geneva, 27. 

11.2020; 

- participare webinar “Putting Global Citizenship Education into Practice”, 18.03.2021, 

Macmillan Education; 

- “Teacher Development Seminar”, 19.03.2021, 2.15 ore, Centrul de carte straină SITKA in 

association with Cambridge University Press and Cambridge Assessment English; 
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- “Introducing a curriculum for teachers and learners with a vision”, 23.03. 2021, 1 oră,  

Oxford University Press; 

- “Helping teachers talk to parents: A2 key, B1 Preliminary and B2 First – for school exams”, 

23.03. 2021, 1 oră, Cambridge Assessment English; 

- “Getting future ready with STEAM”, 24.03.2021, 1 oră, Pearson English; 

- “Exam preparation in the real world”, 24.03.2021, 1 oră, Cambridge University Press; 

- “Mock Test Toolkit- our new guide to advise how, why and when to run mock tests”, 1 ora, 

13.04. 2021, Cambridge Assessment English; 

- webinar ,,Elevul tău este un geniu”, 9.04. 2021, 3 ore, SELLification 

- webinar Training 1 din cadrul programului dedicate profesorilor: ,,Eroii Internetului- 

Siguranța online pentru elevi”, modul parcurs- ,,Distribuie cu prudență”, 1 oră, 24.04.2021, 

ADFABER; 

- webinar Training III din cadrul programului dedicate profesorilor: ,,Eroii Internetului- 

Siguranța online pentru elevi”, module parcurse- ,,E cool să fii amabil” si ,,Dacă ai îndoieli, 

întreabă”, 1 oră, 22.04.2021, ADFABER; 

- webinar Training II din cadrul programului dedicate profesorilor: ,,Eroii Internetului- 

Siguranta online pentru elevi”, module parcurse- ,,Securizeaza-ți secretele” si ,,Nu te lăsa 

păcălit”, 1 ora, 21.04.2021, ADFABER; 

- participare la conferința ,,Revoluția mentalității in educație- Principii si metode de evaluare”, 

3 ore, 24.04, 2021, SUPERTEACH; 

- Teacher Development Certificate Course, 6 webinars, 10.02.2021- 17.03. 2021, 6 hours, 

Education First; 

- webinar “What I’ve Learned from Teaching English to Teens”, 19.02. 2021, 1 hour, National 

Geografic; 

- webinar “Tips for B2 First”, 21.04.2021, 1 hour, Cambridge University Press; 

- ,,Webinar introductiv dedicat profesorilor, pe tema siguranței online pentru elevi”, 

20.04.2021, 1 oră, ADFABER; 

- webinar în cadrul programului de dezvoltare personală pentru cadrele didactice, cu genericul 

,,Imaginea coerentă despre sine”, 30.04. 2021, 4 ore, Asociația generală a învățătorilor din 

România, filiala Republica Moldova; 

- “Encouraging Family Engagement in the Primary and Pre- Primary Years”, 26.04. 2021, 1 

hour, National Geographic; 

- ,,Atuurile personale”, webinar organizat în cadrul Programului de dezvoltare personală pentru 

cadrele didactice, 5.05. 2021, 4 ore, Asociația generală a învățătorilor din România, filiala 

Republica Moldova; 



 27 

- ,,Puterea voinței”, webinar organizat în cadrul Programului de dezvoltare personală pentru 

cadrele didactice, 7.05. 2021, 4 ore, Asociația generală a învățătorilor din România, filiala 

Republica Moldova; 

- participare la “The World Voice International Romania Team Conference “ with the topic 

“Education new normal”, May 10, 2021, World Voice International; 

-  “Developing Confident Communicators for the Real World”, 1 hour, 11.05. 2021, National 

Geographic; 

- “A Year of Online Learning: What’s Working, What’s Not”, 1 hour, 11.05. 2021, Pearson 

English; 

- ”Developing listening skills with practical ideas: A2 Key for Schools and B1 Preliminary for 

Schools”, 25.05. 2021, 1 ora, Cambridge Assessment English; 

-  participare la activitatea metodică dedicată lansării ghidului de activități interdisciplinare 

pentru profesori „STEM en action”, inițiată de Liceul Pedagogic „Anastasia Popescu” și 

coordonată de Inspectoratul Școlar al Municipiului București; 

- „Teacher Development Seminar”, 14. 05. 2021,1 ora, Cambridge University Press; 

- "Jocul didactic în școala incluzivă", Asociația generală a cadrelor didactice din România 

,,Dăscălimea română", 04.05.2021-15.06.2021, 88 de ore, 22 de credite; 

- ,,Abilitatea corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar", Asociația 

Proeuro-Cons, 40 de ore, 10 credite; 

-,,Gândirea pozitivă”, webinar organizat în cadrul Programului de dezvoltare personală pentru 

cadrele didactice, 19.05. 2021, 4 ore, Asociația generală a învățătorilor din România, filiala 

Republica Moldova; 

- ,,Abilități de comunicare”, webinar organizat în cadrul Programului de dezvoltare personală 

pentru cadrele didactice, 21.05. 2021, 4 ore, Asociația generală a învățătorilor din România, 

filiala Republica Moldova; 

- “Where do Students get language from and how do they learn it best”, 27.05.2020, 1 ora, 

Helbling Languages; 

- “Cambridge Professional Development for Teacher’s Day”, 18.06.2021, 3 ore, Cambridge 

University Press& Cambridge Assessment. 

Alte activități: 

-  membru în Comisia de echivalare a compețentelor la limba engleză; 

- evaluator la simularea probelor scrise ale examenului național de bacalaureat 2020- 2021  din 

Colegiul Tehnologic ,,Grigore Cerchez”; 

- evaluator la Examenul de bacalaureat 2021, proba de limba română, în cadrul CZE I.G. Duca. 
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 Tudosiu Mădălina : 

 -  participare la cea de-a 13 ediție a Conferinței Anuale Fischer International. Aceasta a avut 

loc online în perioada 3 – 4 septembrie 2020; 

- webinarul „Cum începem lucrul în G Suite pentru educație” organizat de Institutul de 

Formare Continuă, Chisinau, Republica Moldova. Acesta a avut loc online pe 11 septembrie 

2020 ; 

-  webinarul „Organizarea mediului educațional al profesorului în G Suite” organizat de 

Institutul de Formare Continuă. Acesta a avut loc online pe 2 octombrie 2020 . 

-  webinarul „Engage, Build, Consolidate: An Effective Framework for Lesson 

Planning”organizat de National Geographic pe 28 octombrie 2020; 

-  „Academic English Conference”, 3 days and 11 sessions, organizat de Cambridge University 

Press. Aceasta a avut loc online intre 27- 29 octombrie 2020; 

-  atelierul „Experiențe online la Limbi Moderne”organizat de Casa Corpului Didactic 

Bucuresti. Acesta a avut loc online pe 29 octombrie 2020; 

-  webinarul „Helping Children to Develop Writing Skills for the Cambridge YLE 

Tests”organizat de Hamilton House Publishers- English Language Teaching. Acesta a avut loc 

pe 29 octombrie 2020; 

-  webinarul „How to use Coursebook Material to Assess Young Learners’ Writing Skills” 

organizat de National Geographic pe 5 noiembrie 2020; 

-  webinarul „Practica utilizării G Suite în activitatea didactică” organizat de Institutul de 

Formare Continuă. Acesta a avut loc  pe 6 noiembrie 2020; 

-  conferința „Qatar University 5th International Virtual Conference on Teaching English 

Language”. Aceasta a avut loc online  în perioada 7 – 8 noiembrie 2020; 

-  Collins International Webinars: „Introducing a Guided Reading Scheme into a second 

language learning environment” with Christian Bishop organizat de Collins International pe 10 

noiembrie 2020; 

- a participat la nivel local la Campania internatională“ 19 Zile de activism impotriva 

abuzurilor și violenței fata de copii si tineri”, derulată în perioada 1- 19 noiembrie 2020, 

inițiată si patronată  de către Federația Internațională a Comunităților Educative- Sectiunea 

România  în parteneriat cu Women’s World Summit Foundation, Geneva; 

-  „National Geographic Learning Online Conference”, organizată de Fischer International si 

National Geographic pe 19 noiembrie 2020; 

- webinarul „Assessing Writing - Introducing new Teacher Guides for the Assessment of 

Writing for B2 First for Schools and C1 Advanced”, organizat deCambridge English. Acesta a 

avut loc pe 17 si 19 noiembrie 2020; 
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-  „TESOL Gulf Webinar on Assessment & Testing” organizat online de catre TESOL Gulf in  

Riyadh, Saudi Arabia  pe 21 noiembrie 2020; 

-  „Global Schools Festival” organizat deCambridge University Press. Acesta a avut loc intre 

24-26 noiembrie 2020;  

- a participat la conferința stiințifico-practică cu participare internațională „Inovații pedagogice 

în era digitală” organizat de Institutul de Formare Continuă si Ministerul Educației, Culturii si 

Cercetării al Republicii Moldova. Acesta a avut loc online pe 27 noiembrie 2020; 

-  webinarul „Lessons Learned from Online Teaching - An Institutional Perspective” organizat 

de National Geographic pe 9 decembrie 2020; 

-  webinarul „Two sides of the same coin: Critical and Creative Thinking in the ELT 

classroom” organizat de British Council pe 28 ianuarie 2021; 

- pe 5 februarie 2021 a participat la CELTA Day - the Online Conference for English 

Teachers organized by Shakespeare School in collaboration with Cambridge Assessment 

English; 

- a  participat la evenimentul online "Cambridge Days Romania 2021" desfăsurat în perioada 

10 - 12 februarie 2021 organizat de Cambridge University Press si Cambridge Assessment 

English; 

- Collins International Webinars: „Simple effective ways to enhance student wellbeing for 

online and in-person teaching” prezentat de Becky Goddard-Hill, organizat de Collins 

International pe 23 februarie 2021; 

- pe 25 martie 2021 a participat la webinarul "Helping teachers talk to parents: A2 Key, B1 

Preliminary and B2 First – for Schools exams" organizat de Cambridge Assessment English; 

-  "Webinars for Teachers - Mock Test Toolkit - our new guide to advise how, why and when to 

run mock tests" organizat de Cambridge Assessment English pe 15 aprilie 2021; 

- pe 15 aprilie 2021 a participat la The National Geographic Learning Online 

Webinar"Spacing out! In praise of distributed grammar practice”, organizat de Fischer 

International si National Geographic; 

- aparticipat la Pan-European Conference on Digital Education : Growth Mindset Teaching. 

Conferinta s-a desfasurat online pe 22 aprilie 2021 si a fost organizată de Primera Courses din 

Ljublijana, Slovenia; 

- pe 22 aprilie 2021 a participat la webinarul  'Teaching grammar and vocabulary in the 

socially-distanced classroom' organizat de Cambridge University Press; 

- a participat pe 23 aprilie 2021 la conferinta online „Teach Your Way to the Top”, organizat de 

International House Bucharest în colaborare cu Cambridge Assessment English; 

-  webinarul „Using readers to engage young learners of English across different learning 

settings” organizat de Collins International si Fisher English Hub pe 5 mai 2021; 

https://shakespeare-school.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjZWx0YXRyYWluaW5nLnJvJTJGY2VsdGEtZGF5LWNvbmZlcmVuY2UlMkY=&a=649391685&account=shakespeare-school%2Eactivehosted%2Ecom&email=mAel8GXjuMt%2BOlh4ltmV1XqAHELO3MbXkFl%2FT4FHv5M%3D&s=d7e0409657232c5b12a529ce3a09f8e1&i=1204A1546A153A13974
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-  conferința online „ Education New Normal ”. Conferința a fost organizată de World Voice 

International pe 10 mai 2021; 

- pe 11 mai 2021 a participat la webinarul "Developing confident communicators for the real 

world" organizat de National Geographic pe 11 mai 2021; 

-  cursul online „ STAREA DE BINE A EDUCATORULUI” susținut de Echipa Sellification 

împreună cu Simona Baciu. Cursul s-a desfasurat pe 12 mai 2021 si a avut o durata de 3 ore; 

- 13 mai 2021 a participat la webinarul „ Preparing learners for success in Cambridge English 

Qualifications: new Information for Candidates”organizat de Cambridge Assessment English; 

- a participat pe 14 mai  2021 la „Teacher Development Seminar” organizat de Cambridge 

University Press si Cambridge Assessment English; 

- pe 14 mai 2021  a participat la Masa rotundă cu tema „Studii în limbi străine - un pas spre o 

carieră de succes” organizată de Facultatea de Relații Economice Internaționale din cadrul 

Academiei de Studii Economice din București; 

- webinarul „ Put it another way - developing learners'vocabulary beyond a comfortable core”,  

organizat de Collins International pe 19 mai 2021; 

-  webinarul '20 tips on vocabulary teaching' cu Penny Ur  organizat de Cambridge University 

Press  pe 26 mai 2021; 

- pe 27 mai 2021 a participat la webinarul  'Where do students get language from and how do 

they learn it best?' - with Jeremy Harmer, organizat de Helbling English; 

-  Cercul Pedagogic Pentru Invățământul Particular si Alternative Educationale, cu tema 

„Incursiune în alternativele educaționale”, desfăsurat în data de 27 mai 2021;  

-  2 iunie 2021 a participat la webinarul  'Mazes, Maps, Rhymes and Raps: Pronunciation 

Made Practical  ' with Mark Hancock, organizat de Cambridge University Press; 

- conferința online "Perfect your skills in teaching English to children through CELT Primary 

& Secondary" desfasurată pe  4 iunie 2021 si organizată de Britanica Learning Centre, Equals 

& Cambridge Assessment English; 

- a participat pe 9 iunie 2021 la webinarul "Doing (or is it ‘making’? your best with 

collocations" organizat de Cambridge University Press; 

- pe 10 iunie 2021 a participat la webinarul „Boosting learners’ reading skills: Practical ideas 

for busy teachers (A2 Key for Schools and B1 Preliminary for Schools)”, organizat de 

Cambridge Assessment English; 

- pe 16 iunie 2021 a participat la webinarul "Getting Grammar Off the Page" by Craig Thaine 

organizat de Cambridge University Press; 

-  Conferința Națională online „BUNE PRACTICI în școala proactivă”, ediția a VI-a, care a 

avut loc pe 18 iunie 2021 si a fost organizata de AGIRoMd; 
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- evenimentul online "Cambridge Professional Development for Teachers Day" organizat de 

Cambridge University Press si Cambridge Assessment English pe 18 iunie 2021; 

- in perioada 22-24 iunie 2021 a participat la Conferința Transnațională „Educație online fără 

hotare”organizată de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova; 

- aparticipat la 15th Pan-European Conference on Digital Education. Conferința s-a desfăsurat 

online pe 24 iunie 2021 si a fost organizată de Primera Courses- Primera is the European 

Centre of Teachers' Professional Development based in  Ljublijana, Slovenia; 

- membru în cadrul Comisiei de echivalare/recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale 

din cadrul Examenului de Bacalaureat 2021. În data de 16.06.2021, a echivalat media 

aritmetică a mediilor anuale obținute de elevii claselor 12 A,C și 12E cu nivelul unic de 

competență lingvistică, în acord cu nivelurile de la A1 la B2, prevăzute în Cadrul European 

Comun de Referință pentru Limbi Străine 

 

Dincă Nicoleta Teodora: 

- a desfăşurat activitatea Ziua Educaţiei prin poezie de Mihai Eminescu 

- în săptămâna Școala Altfel, a realizat activități artistice prin prisma tururilor virtuale la muzee 

http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html;  

- a desfășurat activități în limba engleză, ce țin de cultura britanică; 

- a desfășurat activități online de Ziua Națională a Limbilor Străine; 

- a desfășurat activități în luna decembrie de Ziua Națională a României; 

- a desfăşurat activitatea Obiceiuri și tradiții românești de 8 Martie; 

- a desfășurat activități în limba engleză, ce țin de obiceiurile și tradițiile americane și britanice; 

- a desfășurat activități ce țin de analiza unor poezii recunoscute, atât în limba română, cât și în 

limba engleză. 

 

 Corcodel Mariana: 

- la începutul anului scolar a participat, în calitate de profesor evaluator/examinator la 

examenele de diferență desfăsurate în scoală alături de  dna profesoară Stănescu Cristina; 

- în  anul școlar 2020-2021  dna profesoară si-a îndeplinit cu succes responsabilitățile ca 

profesor de serviciu pe școală,  ca responsabil al Comisiei pentru frecvență si combaterea 

absenteismului școlar , ca membru  al Comisiei pentru disciplină si ca responsabil al Ariei 

curriculare Limbă si Comunicare;  

- 22.03 – 26.03.2021: membru în cadrul Comisiei de organizare a simulării naționale a 

probelor scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2020 – 2021, de la 

Colegiul Tehnologic “Grigore Cerchez”; 
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- 16.04.2021- webinar „ Communiquer efficacement en français avec Bonne nouvelle, Edito 

pro B1 et L’Atelier” (Hatier Didier Foucher); 

- 10.05.2021 – conferința internațională „Education new normal” (World Voice International); 

- 12.05.2021- cursul online „Starea de bine a educatorului” (SC Sellification SRL); 

- 14-18.06- seria a IVa de webinare Webdidactica, organizate de Fundația Dan Voiculescu 

pentru Dezvoltarea României); 

- 11.06.2021- workshopul „Evaluarea rezultatelor scolare: realizări si perspective” 

(Universitatea de Stat din Tiraspol); 

- 24.06 2021- 15th Pan-European Conference on Digital Education. 

 

Stănescu Cristina: 

- este membră în Consiliul de Administrație, membră a  Comisiei de consiliere și orientare 

școlară și activități extracurriculare, responsabila Comisiei de elaborare/revizuire regulamente 

ale liceului, membră a Clubului European; 

- în luna octombrie 2020, în calitate de responsabilă a comisiei de revizuire a Regulamentului 

Intern, doamna prof.Stănescu, a efectuat în acest document modificările impuse de legislație; 

- în 9 și 16 noiembrie 2020, în cadrul orelor de dirigenție, a susținut activitatea cu tema ”Stop 

violenței și abuzului sexual asupra copiilor!”, în cadrul campaniei ”19 Zile de activism 

împotriva abuzului violenţei faţă de copii tineri”, derulată în perioada 1-19 noiembrie 2020, 

iniţiată şi patronată de către Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative - Secţiunea 

România în parteneriat cu Women’s World Summit Foundation, Geneva; 

- in lunile noiembrie și decembrie 2020 a desfășurat, cu elevii clasei a X-a B, clasa la care este 

diriginte, proiectul ”Autopromovarea: ce știu, ce pot să fac?”, în cadrul căruia elevii clasei au 

creat filmulețe de prezentare a unui talent, a unei pasiuni, priceperi etc; 

- a prelucrat Metodologia desfăşurării examenului de bacalaureat 2021 și Programa de limba 

franceză pentru bacalaureat cu clasele terminale (a XII-a A, a XII-a B și a XII-a C); 

- pe parcursul semestrului al II-lea a desfășurat, cu elevii clasei a X-a B programul ”Cititul 

deșteaptă!”, activități de prezentare de carte de către elevi, discuții pe marginea lecturilor 

elevilor; 

 - în săptămâna 22-26 februarie 2021, săptămâna prieteniei în liceul nostru a realizat, cu elevii 

clasei a X-a B, un material video cu definiții date de elevi prieteniei; 

- ca dirigintă a clasei a X-a B., a prelucrat elevilor şi părinţilor Regulamentul de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar, ROF – ”Grigore Cerchez”, 

Regulamentul intern (ce include şi normele PSI), Statutul elevului, dar și a tuturor actelor 

normative privitoare la învățământ în parioada de pandemie de SARS-COV2. A prelucrat, cu 

elevii clasei a X-a B, toate materialele și informațiile pe care, în calitate de dirigintă, a primit 
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sarcina să le prelucreze. A organizat şedinţe on-line cu părinții, a avut discuții individuale – 

telefonic și pe Whatsapp cu părinţii (i-a înștiințat periodic,  în scris, pe părinți despre situația 

școlară a copiilor), în cadrul cărora a prezentat situaţia la învăţătură a elevilor, a dezbătut teme 

de interes, dar şi probleme curente, a oferit sprijin psihologic părinților și elevilor pe parcursul 

întregului an școlar, a colaborat cu doamna Stan Vasilica, consilier școlar, în oferirea de 

materiale utile în timp de pandemie părinților și elevilor, a organizat şi desfăşurat cu elevii 

clasei a X-a B activităţile extracurriculare conform planificării. 

  

Vătui Paula:  

- este  membru în Comisia concursuri și olimpiade; 

- în cadrul programului educațional Ora de Net – Salvați Copiii, a urmat si finalizat cursul 

online "Profesor real într-o școală virtuală"- 15 ianuarie 2021; 

- în perioada 22 - 24.03.2021 a participat în calitate de asistent la simularea probelor scrise ale 

Examenului de bacalaureat național din Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez; 

- în perioada 22-24.06.2021 a participat în calitate de asistent la Examenul de bacalaureat, 

sesiunea iunie-iulie 2021; 

- în ceea ce privește participarea la activități de perfecționare, în perioada 20-22.04 a participat 

la Webinar Training I, II si III din cadrul programului dedicat profesorilor: “Eroii internetului 

– Siguranța online pentru elevi”. Module parcurse: Distribuie cu prudență, Securizează-ți 

secretele, Nu te lăsa păcălit, E cool să fii amabil, Dacă ai îndoieli, întreabă.  

 

Pe parcursul întregului an scolar, atât pe perioada învățării în system hibrid cât și 

exclusiv în online toate cadrele didactice au lucrat si comunicat eficient atât cu elevii cât si cu 

ceilalti profesori. În scenariul online s-a utilizat platforma web Google Classroom pentru a crea 

și gestiona cursuri, a discuta cu elevii a distribui, a primi și a corecta și evalua teme. S-a utilizat 

aplicația Google Meet pentru întâlniri video online cu elevii și s-au adaptat lecțiile astfel încât 

să fie interactive. S-au folosit fișe de lucru și materiale suplimentare adecvate programei, 

vârstei și necesităților cognitive și afective ale elevilor 

În activitatea desfăşurată în acest an scolar, toate cadrele didactice şi-au îndeplinit 

sarcinile ce le-au revenit conform fişei postului (întocmirea planificărilor, elaborarea testelor şi 

tezelor pentru elevi, planificarea lecţiilor, participarea la toate şedinţele catedrei, la consiliile 

profesorale şi la activităţile metodice organizate online) .Pentru optimizarea procesului de 

predare-învatare s-a încercat asigurarea unei bune comunicări atât între membrii comisiei cât şi 

cu celelalte cadre didactice şi cu conducerea şcolii, în scopul creării unui climat de lucru 

armonios şi constructiv.  
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Puncte tari ale catedrei de limbi moderne:  

- Cadre didactice calificate pentru limbile engleză si franceză; 

- Folosirea metodelor si strategiilor didactice activ-participative în predarea limbilor 

modern; 

- Prezentarea si folosirea în cadrul lecţiilor a noilor apariţii editoriale: auxiliare didactice, 

teste pentru examenul de Bacalaureat, gramatici practice, dicţionare bilingve, etc; 

- Participarea profesorilor la acţiunile metodice ale ISMB si CCD; 

- Susţinerea de consultaţii si meditaţii in vederea unei bune pregătiri a elevilor pentru 

examenul de Bacalaureat, pentru elevii participanţi la olimpiade; 

- Interesul elevilor pentru participarea la activităţi extracurriculare si extraşcolare: 

concursuri, serbari, referate; 

- Pregătirea lecţiilor prin redactarea de proiecte si scenarii didactice de către profesori.  

 

Puncte slabe:  

- Dezinteresul elevilor faţă de studiu în general şi faţă de însuşirea temeinică a unei limbi 

străine; 

- Lipsa studiului individual; 

- Mulţi elevi nu utilizeazădicţionare, gramatici practice cu exerciţii, dicţionare de verbe – 

auxiliare absolut necesare pentru invăţarea unei limbi străine; 

- Lacune vechi în insuşirea vocabularului, a regulilor gramaticale specifice celor două 

limbi străine (care trebuie sa devină automatisme) spre a se realiza o bună comunicare 

orală si scrisă; 

- Puţine materiale în limbi străine în biblioteca scolii: ziare, reviste, beletristicăîn  

limba engleză si franceză, gramatici, dicţionare, etc. 

 

 Aria curriculara Matematică şi ştiinţe 

 

Aria curriculară “Matematică și științe”este alcătuită din :  

 Catedra de matematică 

 Catedra de Științe ( biologie,fizică și chimie)  

În anul şcolar 2020-2021 activitatea profesorilor s-a desfăşurat pe trei coordonate: 

 Activităţi curriculare 

 Activități extracurriculare/Concursuri şi olimpiade şcolare 

 Formare profesională continuă/perfecţionare 

     Toti membrii comisiei au studiat curriculum-ul, au întocmit planificările calendaristice si 

semestriale, programul de pregatire suplimentara a acestora. 
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      În anul școlar 2020-2021, catedra de matematică a avut următoarea componență: 

BOLAT HORTENSIA (grad didactic I) 

CAMEN SILVIA (profesor pensionar) 

CRACIUN ADI NICOLETA (grad didactic I) 

IACOB HONORINNE (grad didactic I) 

ORZAȚĂ MIHAI (grad didactic I) 

STANCIU MONICA (grad didactic I) 

            Toți membrii catedrei de matematică din colegiul nostru au răspuns cu multă seriozitate 

și simț de răspundere cerințelor învățământului online.  

            Șeful de catedră, în persoana doamnei profesoare Bolat Hortensia a avut următoarele 

responsabilități: să întocmească planul managerial al catedrei, să analizeze activitatea comisiei 

în anul școlar precedent, să analizeze rezulatele examenului de bacalaureat 2020, să planifice 

activitățile pentru anul școlar 2020/2021, să stabiliească atribuțiile fiecărui membru al catedrei, 

să asigure participarea cadrelor didactice la activitățile metodice organizate la nivel de școală.  

 În ceea ce privește proiectarea curriculumului, toți membrii catedrei au realizat 

următoarele activități: elaborarea planificărilor calendaristice respectând programa în vigoare 

și eleborarea planificării calendaristice pentru orele de pregătire suplimentară a elevilor în  

vederea susținerii Examenului de Bacalaureat, proiectarea unităților de învățare, întocmirea 

descriptorilor de performanță, elaborarea testelor predictive la toate clasele, aplicarea acestora, 

interpretarea rezultatelor, elaborarea planului de măsuri remediale (informațiile legate de 

testarea inițială se găsesc în materialul intitulat Raport privind testarea inițială, aflat în dosarul 

catedrei).  

 Legat de realizarea curriculumului, membrii catedrei au desfășurat următoarele 

activități: respectarea planificărilor calendaristice, realizarea fișelor de lucru adaptate nivelului 

de cunoștințe al elevilor pentru reducerea lacunelor, realizarea testelor de progres și sumative, 

aplicarea și corectarea acestora, analiza testelor, stabilirea temelor pentru acasă adaptate 

nivelului de cunoștințe al elevilor dar și specificului invățământului online, pentru fixarea 

noțiunilor și verificarea efectuării acestora, înscrierea notelor, mediilor și sancțiunilor elevilor 

în documéntele școlare, adaptarea metodelor de predare la particularitățile intelectuale ale 

elevilor și la invățământul online, utilizând preponderent metode activ- participative, centrate 

pe elev. 

 Profesorii de matematică din unitatea noastră s-au preocupat permanent de 

evaluarea rezultatelor învățării prin: realizarea criteriilor de performanță pentru fiecare unitate 

de învățare, realizarea criteriilor de performanță minimală de promovare pentru elevii aflați in 

situație de corigență și informarea elevilor cu privire la acestea, înregistrarea sistematică a 

rezultatelor evaluărilor în documentele școlare, repetarea unor evaluări în cazul obținerii unor 
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rezultate foarte slabe din cauze obiective, completarea fișelor de progres școlar pentru elevi, 

informarea elevilor cu privire la rezultatele obținute la evaluări, analiza acestora, consilierea 

elevilor care au dificultăți în învățare, pentru depășirea obstacolelor. 

               O preocupare constantă a profesorilor de matematică a fost pregătirea elevilor pentru 

Examenul de Bacalaureat. În acest sens fiecare membru al catedrei a efectuat ore de pregătire 

suplimentară cu elevii claselor terminale, ore care s-au desfășurat după un grafic care a fost 

afișat atât în cancelarie cât și la avizierul elevilor. 

 În școala altfel, doamna profesoară Stanciu Monica a organizat un concurs de 

matematică, intitulat ,,Cine știe câștigă”.  

                 Membrii catedrei de matematică din cadrul Colegiului Tehnologic „Grigore 

Cerchez”, au desfășurat următoarele activități: 

 

Doamna profesoară Crăciun Adi Nicoleta 

             1.  În perioada 25.11.2020-21.12.2020 a absolvit cursul „Rolul comunicării în 

gestionarea clasei de elevi”, care are 15 credite și este organizat de PROEDUS. 

              2.  În perioada 26.02.2021-29.03.2021 a absolvit cursul CPEECN (Curs de formare 

pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și concursurile 

naționale), care are 15 credite și este organizat de CNPEE (OMEC 6081/2021). 

 

Doamna profesoară Stanciu Monica 

1. În perioada 16.12.2020-15.03.2021 a susținut activități remediale online, în cadrul proiectului 

ROSE, cu elevi de la clasele 9E, 10C, 10G, 12C. 

2. Pe data de 21.12.2020 a finalizat cursul “Noile educații – abordări inovative prin disciplina 

Pregătiți pentru viață”, curs de 60 de ore, 15 credite, organizat de PROEDUS.  

 

Doamna profesoară Iacob Honorinne 

         1. În data de 11.03.2021, ora 12.00, a organizat „Concurs de logică matematică”, concurs 

ce s-a desfășurat online și la care au participat elevi ai claselor a 9-a A și a 11-a B. 

        2. În cadrul interasistenței între doamnele profesoare Iacob Honorinne și Bolat Hortensia, 

în data  25.02.2021, doamna Iacob Honorinne a susținut lecția „Reducerea la primul cadran” la 

clasa a 9-a A, lecție la care a asistat doamna Bolat Hortensia. 

 

Doamna profesoară Bolat Hortensia 

1. În data de 11.03.2021, ora 12.00 a organizat „Concurs de logică matematică”, 

concurs ce s-a desfășurat online și la care au participat elevi ai claselor a 9-a A și  a 11-a B. 
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2. În cadrul interasistenței dintre doamnele profesoare Iacob Honorinne și Bolat 

Hortensia, în data de 3.03.1021, doamna Bolat Hortensia a susținut lecția „Derivatele funcțiilor 

elementare” la clasa a 11-a B, lecție la care a asistat doamna Iacob Honorinne. 

 

                                                     ANALIZĂ SWOT 

 

1. Resurse materiale și financiare: 

Punte tari: 

- existența laboratorului de informatică și a cabinetului AEL. 

- școala are bibliotecă cu un fond de carte actualizat, fiind conectată la rețeaua Internet. 

- școala dispune de videoproiector, ecrane în aproape toate clasele, tablă Smart board. 

- Existenta tabletelor pentru toți cei care au dorit să le ia în regim de comodat. 

Puncte slabe: 

- nevalorificarea la maxim a resurselor materiale. 

Oportunități: 

- materialele didactice obținute duc la modernizarea orelor. 

- parteneriate cu comunitatea locala, ONG-uri, firme. 

- Asigurarea tabletelor pentru toți cei implicati în procesul educativ. 

Amenințări: 

- conștiința morală a elevilor privind păstrarea și întreținerea spațiilor școlare. 

- degradarea spațiilor școlare datorită fondurilor bănești limitate, alocate pentru 

întreținerea școlii. 

- fonduri foarte mici pentru dezvoltare. 

- Comunicarea profesor-elev in învățământul online nu este performantă.  

 

2. Relațiile cu comunitatea 

Punte tari: 

- întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ al părinților, suplimentate de consultații 

individuale cu părinții. 

Puncte slabe: 

- neparticiparea părinților în creșterea interesului pentru activitatea școlară. 

- slabe legături de parteneriat cu ONG-uri. 

Oportunități: 

- disponibilitatea unor instituții de a veni în sprijinul unității școlare, privind 

achiziționarea de materiale didactice. 

- interesul firmelor de a-și recruta și forma în perspectivă personal specializat. 
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Amenințări: 

- instabilitate la nivel social și economic a instituțiilor potențial partenere. 

- nivelul de educație și timpul limitat ale majorității părinților conduce la slaba implicare 

a acestora în viața școlii. 

- Instabilitate la nivel social și economic a părinților. 

 În anul școlar 2020-2021, catedra de Fizică-chimie-biologie a avut următoarea componență: 

Teoderoiu Gabriela (grad didactic I) 

Moga Mariana (grad didactic I) 

Popa Elisabeta (grad didactic II) 

Cana Laurentiu  

Boboc Constantin 

Membrii catedrei de Fizică-chimie-biologie au desfășurat următoarele activități: 

 Au participat la Consfătuirea cadrelor didactice, ședințe ce au avut loc  în perioada 14 

– 25 septembrie  2020. 

 Au elaborat planificările calendaristice semestriale sau anuale la termen, respectând 

prevederile programei si numărul de ore alocate, prin corelarea conținutului 

activităților de învățare cu obiectivele generale stabilite pentru anul școlar 2020-2021. 

 Au participat la activitățile metodice organízate la nivelul sectorului și municipiului, 

precum si la nivel de școală unde s-au stabilit responsabilitățile la nivelul catedrei de 

Fizică - Chimie - Biologie, astfel încât fiecare profesor sa răspundă de un anume 

obiectiv din cadrul activităților stabilite pentru  sem I  și II. 

   Au elaborat testele predictive, ținându-se cont de descriptorii de performanță minimi  

necesari pentru fiecare nivel de școlarizare, au interpretat  rezultatele si au stabilit 

modalitățile de  remediere parțială a rezultatelor  nesatisfacătoare. 

 S-a realizat prelucrarea programei de bacalaureat  si pregatirea suplimentară a elevilor 

in vederea susținerii examenului de bacalaureat 

 Prezentare de referate de către elevii claselor a XII a, cu tema „Riscul consumului de 

alcool”, octombrie 2020 

 Susținerea Inspecției Curente 2, grad II, noiembrie 2020 - prof Popa Elisabeta 

 Participare la cursul de formare „Rolul comunicării în gestionarea clasei de elevi”, 

prof Teoderoiu Gabriela, 13-29 noiembrie 2020 

 Dezbatere online cu tema „Predarea online-o provocare”. Au participat elevii claselor 

a X a A și a XII a A, ianuarie 2021.  

 Participare ca și evaluator în cadrul Comisiei de Simulare Bacalaureat, prof 

Teoderoiu Gabriela 
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 Concurs elevi cu tema “Prezentare săpunuri preparate artizanal”, prof. Popa Elisabeta, 

martie 2021  

 Susținerea Inspecției Speciale, grad II, martie 2021-prof Popa Elisabeta 

 Curs: Programul CPEECN,  organizator Centrul Național de Politici și Evaluare în 

Educație,  prof Teoderoiu Gabriela, 26.02.2021-07.03.2021, 60 de ore, 15 credite.  

 Curs “Elevul tău este un geniu”, prof Teoderoiu Gabriela, aprilie 2021. 

 Sesiune de referate cu tema “Plante medicinale-substanțe chimice cu efect 

terapeutic”, prof Popa Elisabeta 

 Interasistente la orele online pe tot parcursul anului școlar 

 Participare în cadrul proiectului ROSE cu clasele a XII-a A și a XII-a F, prof 

Teoderoiu Gabriela, decembrie 2020 - iunie 2021. 

 Participare la activități Sanitarii pricepuți, în colaborare cu Crucea Roșie sector 5, cu 

elevii claselor a IX a A și a X a A, prof Teoderoiu Gabriela iunie 2021. 

 Pregatirea elevilor pentru recuperarea  decalajelor în instruirea acestora, s-a realizat 

conform unui grafic întocmit la nivelul catedrei de fizică - chimie - biologie.  

 Au fost selectate  manualele, materialele auxiliare specifice fiecărui profil, nivel de 

studiu.  

 Au parcurs materia ritmic, conform planificărilor calendaristice si în concordanță cu 

programa școlară. 

 Au integrat predarea online în demersul didactic 

 Au respectat notarea ritmica a elevilor și au insistat pe o promovare reală a acestora. 

 In procesul didactic s-a realizat o evaluare continuă, conform standardelor naționale 

în vigoare, notele s-au dat după o evaluare succesivă a elevilor si nu punctuală. 

                    

 Aria curriculară “Om și societate” 

 

Aria curriculară “Om și societate”este alcătuită din :  

1. Catedra de istorie-geografie 

2. Catedra de discipline socio-umane( logică,psihologie,ed.anteprenorială și economie) 

3. Catedra de arte și educație fizică și sport ( ed.muzicală.ed.plastică ,ed.fizică și religie) 

Pentru buna desfăşurare a activităţii, au fost elaborate la începutul anului şcolar Planul 

managerial și Planul de activități. 

Obiectivele urmărite în cadrul activităților desfășurate de aria curriculară „Om și 

societate” sunt: 

1. Creşterea calităţii actului educaţional prin proiectarea și realizarea formelor de activitate la 

un nivel superior. 
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2. Creşterea calităţii evaluării. 

3. Diversificarea activităţilor extracurriculare. 

4. Asigurarea promovabilităţii la examenul de bacalaureat. 

5. Îmbunătăţirea nivelului de calificare şi sporirea performanţelor profesionale ale profesorilor. 

6. Promovarea imaginii ariei curriculare. 

Activitatea ariei curriculare „Om și societate” s-a desfăşurat în conformitate cu 

documentele și obiectivele stabilite. 

 

Activități didactice 

Toţi membrii ariei au întocmit în timp optim planificările anuale, semestriale şi proiectele 

pe unităţi de învăţare, în conformitate cu programele şcolare în vigoare. De asemenea, au 

elaborat documentele proiectării didactice în format electronic. A fost perfecţionat procesul 

instructiv-educativ prin adaptarea la particularităţile activităţilor din mediul online, a fost 

îmbunătățită baza de materiale în format electronic pentru activitatea online. 

Membrii ariei au asigurat transparența procedurilor de evaluare prin prezentarea 

criteriilor și obiectivelor evaluării, planificarea activităților de testare, asigurarea unui 

permanent feedback, aplicarea unor forme de evaluare adecvate. A fost realizată evaluarea 

continuă şi notarea ritmică, conform reglementărilor legale şi standardelor naţionale în vigoare. 

Au fost utilizate metode și instrumente de evaluare diversificate, adaptate condițiilor online. 

Membrii ariei au utilizat platforma G-SUITE pentru postare de materiale (scheme ale 

lecţiilor, aplicaţii, teme) şi sesiuni video. Au colaborat permanent cu elevii, folosind aplicaţia 

whatsapp şi email-ul, în scopul transmiterii unor materiale de specialitate şi asigurării de suport 

tehnic (accesarea materialelor postate pe platformă, rezolvarea şi postarea temelor). 

 

Activități metodico-științifice 

La nivelul ariei curriculare au fost organizate activităţi metodice on-line și în școală. Au 

fost realizate mese rotunde, analize, dezbateri și au fost susţinute referate metodico-ştiinţifice, 

conform planului de activități: 

- prezentarea planului managerial, întocmirea planului de activități și stabilirea 

responsabilităților în cadrul ariei curriculare, pe data de 28 septembrie 2020; 

- analiza indicatorilor de performanță din cadrul fișelor de autoevaluare/evaluare pentru 

personalul didactic, pe data de 29 octombrie 2020;  

- dezbaterea planului de școlarizare și propunerilor CDL/CDȘ pentru anul școlar 2021-2022, 

pe data de 24 noiembrie 2020; 

- referatul „Evaluarea şi rolul ei în procesul de învăţământ”, susținut de prof. Nedelea Nicoleta-

Doina, pe data de 10 decembrie 2020; 
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- discutarea proiectelor de încadrare pentru anul școlar 2021-2022, pe data de 12 ianuarie 2021; 

- referatul „Modalități de gestionare a emoțiilor”, susținut de prof. Stan Vasilica și analiza 

situaţiei şcolare și a activităților extracurriculare din semestrul I pe data de 26 februarie 2021; 

- dezbaterea cu tema „Metode alternative de evaluare”, pe data de 22 martie 2021; 

- referatul „Evaluarea randamentului școlar”, susținut de prof. Nedelea Nicoleta-Doina, pe data 

de 27 mai 2021; 

- analiza activităţii ariei curriculare desfăşurate în anul şcolar 2020-2021, în luna iunie 2021. 

 

Activităţi extracurriculare 

Doamna prof. Pandelescu Alina:  

-a condus sesiuni online de prezentare PPT și dezbateri cu elevii claselor a IX-a D și a X-a B, 

cu tema „Orașele lumii” (luna noiembrie) și cu clasele a X-a C și a X-a G , cu tema „Orașe 

antice pe Glob”; 

-a coordonat elevii în desfășurarea sesiunii online de prezentare PPT și dezbateri cu elevii 

claselor a XII-a B și a XII-a D, cu tema „Dunărea, Marea Neagră și Delta Dunării”;  

- a îndrumat elevii claselor a IX-a A, a IX-a F, a IX-a G și a IX-a H care au participat la 

concursul online cu tema „Vulcanismul și relieful vulcanic”, activitate ce a constat în 

recunoașterea unor unități de relief de pe diferite suporturi cartografice (luna decembrie); 

- a organizat sesiunea online de prezentare PPT și dezbateri cu elevii clasei a X-a G cu tema 

„Densitatea statelor pe Glob” în luna decembrie 2020, care s-a finalizat cu premierea celor mai 

bune lucrări; 

- a îndrumat elevii claselor a XI-a B și a XI-a C la realizarea expunerii de proiecte cu tema 

„Pandemia de Coronavirus - hazard biologic”;  

- în luna noiembrie a coordonat activitatea elevilor de la clasa a XI-a C de expunere a unor 

fotografii despre tipurile de medii geografice; 

- a participat cu clasa a XI-a C la manifestările și activitățile legate de Campania Internațională 

„19 Zile de activism împotriva abuzului și violenței față de copii și tineri”, derulată între 1-19 

noiembrie, inițiată și patronată de către Federația Internațională a Comunităților educative-

Secțiunea România în parteneriat cu Women's Wold Summit Fundation, Geneva.  

- a participat la activitățile Cercului „Valahia” prin jurizarea lucrărilor de la concursurile de 

jurnalism „Povești interesante despre Bucureștiul de ieri și azi” și „Turism, cultură, civilizație 

pe Glob”. 

Doamna prof. Nedelea Nicoleta a organizat activități în cadrul: 

- Campaniei „19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor” (1–19.11.2020); 

- proiectului ROSE „Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez - un liceu de succes”, decembrie 

2020 - mai 2021. 
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Doamna prof. Bordei Veronica a organizat:  

- în data de  24 octombrie 2020 activitatea  „Ziua Națiunilor Unite”;  

- sesiune de referate pe liceu realizată pe 21 octombrie 2020 cu clasele a XI-a și a X-a; 

- activitatea „Ziua Națională a României” cu clasele a X-a, a XI-a și a XII-a realizată pe data 

de 27 noiembrie 2020. 

- activitatea „Unirea, națiunea a făcut-o !”, închinată Zilei Principatelor-24 ianuarie, realizată 

cu elevii claselor a XI-a pe data de 22 ianuarie 2021; 

- pe 9 mai 2021 „ZIUA EUROPEI”. 

Domnul prof. Fedeleş Mircea a realizat activități extracurriculare de lectură și 

dezvoltarea comunicării verbale și nonverbale care au contribuit la atingerea obiectivelor de 

dezvoltare personală, instituţională și comunitară, precum și a celor propuse de beneficiarii de 

educație.  

Doamna prof. Stan Vasilica a desfăşurat: 

- activităţi în cadrul Campaniei „19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra copiilor” 

(1–19.11.2020); 

- activităţi de consiliere în cadrul proiectului ROSE „Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez - 

un liceu de succes”, decembrie 2020 - mai 2021. 

Doamnele prof. Nedelea Nicoleta și Stan Vasilica au coordonat activitățile Cercului de 

istorie-geografie-turism-gastronomie „Valahia”, alături de prof. Bobeică Daniela, prof. Ion 

Carmen, prof. Petre Daniela, organizând următoarele activităţi extracurriculare on-line: 

- Concursul de creație „Dincolo de nori”, organizat la începutul lunii octombrie, cu două 

secțiuni, desene și postere, la care au participat elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a X-a B, a 

XI-a E; 

- Concursul de desene și postere „Happy Halloween”, organizat la sfârșitul lunii octombrie, la 

care au participat 36 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a B, a XI-a 

E;  

- Concursul de jurnalism „Povești interesante despre Bucureștiul de ieri și azi”, în luna 

noiembrie, participanți fiind 11 elevi din clasele a IX-a B, a X-a A, a X-a B, a X-a F, a XI-a A 

și a XI-a C. Colaborator la această activitate a fost prof. Pandelescu Alina; 

- Concursul de eseuri „România din sufletele noastre”, în luna decembrie, la care au participat 

elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a E, a X-a F. Colaborator a fost d-na prof. 

Florea Mihaela; 

- Concursul de postere „Obiceiuri şi tradiţii de iarnă”, în luna ianuarie, la care au participat cu 

29 de postere, 26 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a F, a XI-a A, 

a XI-a C. Colaborator la această activitate a fost domnul profesor Albu Ovidiu; 
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- Concursul de fotografie „Bucureștiul în culorile iernii”, în luna februarie. Au participat 40 de 

fotografii realizate de 20 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a 

X-a B, a XI-a C și a XI-a E. Colaborator la această activitate a fost domnul profesor Albu 

Ovidiu; 

- Concursul de afișe „Am drepturi și responsabilități!”, în luna martie. Au participat 20 de elevi 

din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a E, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a B, a XI-a A, a XI-a 

E, a XII-a A; 

- Concursul de eseuri „De ce plânge pădurea?”, în luna mai. Au participat 10 elevi din clasele a 

IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a B, a X-a F, a XI-a E. Colaborator la această 

activitate a fost domnul profesor Albu Ovidiu; 

- Concursul de jurnalism „Turism, cultură, civilizație pe Glob”, în luna iunie. Au participat 21 

de elevi din clasele a IX-a D, a IX-a G, a XI-a A, a XI-a C, a XI-a E. Colaboratori la această 

activitate au fost doamnele profesoare Simina Andora, Pandelescu Alina și domnul profesor 

Albu Ovidiu. 

- Publicarea numerelor 14/septembrie 2020, 15/decembrie 2020, 16/martie 2021 și 17/iunie 

2021 ale revistei online „Timp și spațiu”;  

- Actualizarea site-ului www.cerculvalahia.ro, care are în prezent 15 pagini. 

 

Activitatea de formare profesională 

Toți membrii ariei au participat la activitățile metodice on-line, organizate la nivel de 

sector sau municipiu.  

Doamna prof. Pandelescu:  

- a participarea la cursul de formare continuă „Noile educații - abordări inovative prin 

disciplina - Pregătiți pentru viață”, organizat de PROEDUS, în perioada 20 noiembrie - 5 

decembrie; 

-din luna decembrie activează în cadrul Corpul de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale CPEECN; 

- a publicat în martie 2021 în revista Knowledge Words Publications articolul „The Importance 

of Organizations in the Awareness Activity of Individual Ecological Behavior - Continuous 

Improvement, Through the Training Process of Adults”; 

- în aprilie 2021, a participat la Conferința Academică Internațională Multidisciplinară, 

Secțiunea Științe naturale și ecologie „Ecologia secolului XXI-Conservarea patrimoniului 

natural și cultural”, unde a prezentat tema: „The Margins of Sibiu. Anthropic heritage reflected 

through cultural-historical elements”; 

- pe 30 mai 2021 a finalizat programul masteral de 2 ani „Managementul Resurselor și 

Activităților Turistice”, organizat de Universității din București (Facultatea de Geografie); 

http://www.cerculvalahia.ro/
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- a colaborat cu colectivele revistelor „Aripi” și „Timp și spațiu”, din cadrul unității școlare, 

prin furnizarea de articole științifice cu temele „Importanța turistică a munților Parâng” și 

„Portugalia, elemente climatice cu impact asupra turismului”; 

- în mai 2021, a publicat articolul științific cu tema „Contribuția tradițiilor și obiceiurilor din 

Mărginimea Sibiului la susținerea unui turism durabil în regiune”, articol care a apărut în acest 

an în „Revista de studii şi cercetări ştiinţifice a Masteranzilor” a Facultății de Geografie, 

editată de Editura Universitară, ISSN 2068-3871, ediția 2021; 

- a participat la Simpozionul Național de Geografie, pe data de 5 iunie, organizat de Societatea 

de Geografie, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București, la secțiunea 

Comunicări profesori, cu tema „Liguria -între tradițional și modernitatea - conceperea unui 

itinerariu turistic”. 

Doamna prof. Stan Vasilica a participat la o serie de webinarii, workshopuri şi conferinţe 

desfăşurate în mediul online: 

- Conferinţa  FICF  „E mai uşor să îngrijeşti un copil fericit”- atelierul „Rezilienţa în contextul 

pandemiei cu SARS-CoV-2”, psih. Şerban Ionescu, organizatori Fundaţia Internațională pentru 

Copil şi Familie şi Asociaţia „Lapsus Lazuli”-Bruxelles, 02.11.2020;   

- Conferinţa FICF „E mai uşor să îngrijeşti un copil fericit”- atelierul „Aplicații practice ale 

rezilienței - studii de caz”, 06.11.2020; 

- workshop „Depresia în diverse etape ale vieţii”, prof. univ. dr. Mirela Manea, organizator 

Smart Psi - Asociaţia pentru Dezvoltarea Psihologiei, 21.11.2020; 

- workshop „Cum să comunici mai bine cu copilul tău”, prof. univ. Emilia Oprişan, organizator 

Smart Psi - Asociaţia pentru Dezvoltarea Psihologiei, 21.11.2020; 

- workshop „Abordarea psihologică în schimbarea comportamentului alimentar”, Violeta 

Kaparaliotis, organizator organizator Smart Psi - Asociaţia pentru Dezvoltarea Psihologiei, 

21.11.2020;   

- workshop „Utilizarea tehnicilor NLP în procesul de dezvoltare personală”, conf. univ. dr. 

Mihaela Negrescu, organizator Smart Psi - Asociaţia pentru Dezvoltarea Psihologiei, 

22.11.2020; 

- Webinar „Perspectives in Social and Emotional Learning and Career Development: 

innovative research and promising practice”, organizator  Foundation Tempus- Euroguidance 

center Serbia, 25.11.2020;    

- Conferinţa „Managementul emoțional în perioada COVID-19”, organizator Academia 

C.L.A.R, 26.11.2020;  

- Workshop „Abordarea pozitivă în școli și acasă - despre reziliență în familie și în mediul 

educațional”,  psih. Daniela Boșca, organizatori Fundaţia Internațională pentru Copil şi Familie 

şi Asociaţia „Lapsus Lazuli”-Bruxelles, 26.11.2020; 
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- Workshop „Managementul stresului”, organizator Facultatea de Psihologie din Bucureşti, 

25.02.2021; 

- Webinar „Disciplina și limitele sănătoase în adolescență”, organizator Fundația CCU, 

02.03.2021;  

- Webinar „Cum să-ţi creezi un curs online”, organizator Fundaţia CCU, 20.04.2021. 

Doamna prof. Palovici Liliana a participat, în luna noiembrie 2020, la atelierul 

„Experienţe online la disciplinele de Socio-Umane”. 

Doamna prof. Florea Nicoleta, profesor de economie, a susţinut inspecţia pentru 

definitivat, în luna decembrie 2020. 

Domnul Fedeleş Mircea, profesor de logică, argumentare şi comunicare, a susţinut 

inspecţia curentă de gradul didactic I, în data de 3 noiembrie 2020, obţinând calificativul 

„Foarte bine” şi a urmat cursul de formare privind promovarea drepturilor internaționale 

umanitare. 

Au mai participat la următoarele cursuri: 

- „Tehnici de motivare a elevilor prin NLP”, organizator SELLification, 18.03.2021, 3 ore, 

prof. Palovici Liliana;  

- „Elevul tău este un Geniu !”, organizator SELLification, 09.04.2021, 3 ore, prof. Palovici 

Liliana; 

- „Tehnici creative şi de acţiune în evaluarea şi intervenţia clinică la copil“, organizator 

Asociaţia „Confident”, 17-18.04.2021, 10 ore, prof. Palovici Liliana; 

- „Inteligenţa emoţională în actul de predare”, organizator SELLification, 27.02.2021, 3 ore, 

prof. Stan Vasilica; 

- „Starea de bine a educatorului", organizator SELLification, 18.03.2021, 3 ore, prof. Stan 

Vasilica; 

- „Tehnici de motivare a elevilor prin NLP", organizator SELLification, 12.05.2021, 3 ore, 

prof. Stan Vasilica; 

- Cursul de formare privind promovarea drepturilor internaționale umanitare, prof. Mircea 

Fedeleş; 

- Program de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi 

concursurile naţionale, 26.02 – 29.03.2021, 60 ore, prof. Drăgoi Ioan. 

Activitatea de promovare a imaginii şcolii 

Prin diversele activităţi desfăşurate, atât în mediul şcolar, cât şi în cel online, toate 

cadrele didactice au contribuit la promovarea eficientă a imaginii şcolii noastre.  
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  Aria  curriculara Tehnologii 

 

Aria curriculară “TEHNOLOGII”, este formată din trei comisii metodice 

corespunzătoare profilelor TEHNIC , SERVICII și INFORMATICĂ-TIC , în cadrul cărora 

îşi desfăşoară activitatea cadre didactice titulare/suplinitoare și cadre didactice asociate.  

Ȋn vederea bunei desfăşurări a procesului de predare-învăţare-evaluare şi a realizării unui 

demers didactic aplicativ, au fost vizate:  

 Orientarea demersului instructiv-educativ spre dezvoltarea competenţelor-cheie, vizând 

pregătirea elevilor pentru o societate a cunoaşterii 

 Monitorizarea, prevenirea şi reducerea abandonului şcolar;  

 Evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării;  

 Atingerea standardelor educaţionale specific modulelor/disciplinelor de specialitate;  

 Utilizarea în procesul de predare - învăţare a programelor AEL, a platformei Google 

Classroom; 

 Sprijinirea elevilor in atingerea performanţei şcolare, la examenele de certificare a 

competenţelor profesionale, la olimpiadele şi concursurile şcolare de specialitate;  

 Fundamentarea nevoilor de formare a cadrelor pe baza analizei de nevoi; 

 Creşterea eficienţei activităţii de formare continuă prin prisma promovării noului în activitatea 

de predare-învăţare (metode alternative de predare-învăţare-evaluare) a disciplinelor de 

specialitate; 

 Menţinerea şi dezvoltarea legăturii cu familia; 

 Promovarea imaginii şcolii; 

 Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificărilor pe an şcolar; 

 Ridicarea gradului de participare al elevilor, la Olimpiade şi Concursuri școlare; 

 Creşterea nivelului de pregatire de specialitate la clasa, laborator şi practică, al elevilor; 

 Realizarea unei pregătiri cât mai eficiente în vederea susţinerii de către elevi a Examenelor de 

certificare a competenţelor profesionale şi a Examenului de Bacalaureat. 

 Stabilirea CDL-urilor. 

Pe parcursul semestrului I a anului școlar2020- 2021, Aria Curriculară 

TEHNOLOGII”și-a desfășurat activitatea conform Planului managerial și a Planului de 

activități întocmit și aprobat în prima şedinţă de catedră, în luna septembrie 2020. Programul 

comisiei a fost parte integrantă a planului managerial al școlii.  



 47 

Activitățile propuse au fost realizate, urmărindu-se ridicarea nivelului de pregătire al 

elevilor pentru atingerea obiectivelor fundamentale ale educației şi formarea continuă a 

personalului didactic. 

Obiectivele propuse au vizat:  

1. Implementarea disciplinelor de specialitate:  pregătirea condițiilor necesare desfășurării 

lecțiilor; gradul de sistematizare a conținutului lecțiilor; valorificarea cunoștințelor anterioare 

în învățarea noului conținut; aplicarea cunoștințelor predate în situații diverse; asigurarea 

mijloacelor de învățământ necesare; alegerea metodelor de predare – învățare-evaluare. 

2. Activitatea la clasă a avut în vedere: corelarea conținuturilor prevăzute în programe cu cele 

propuse de către cadrele didactice; corelarea între noțiunile asimilate la orele teoretice de 

specialitate și cele de laborator tehnologic și instruire practică; activitatea elevilor și 

repartizarea echilibrată a sarcinilor de muncă; dozarea judicioasă a timpului de lucru; 

verificarea modului de formare la elevi a priceperilor și deprinderilor practice; utilizarea unor 

material refolosibile la lucrările practice. 

3. Activităţile didactice ce s-au desfăşurat în cadrul comisiei metodice și-au propus formarea 

competenţelor profesionale prevăzute în SPP-urile corespunzătoare calificărilo în care 

pregătim elevii din cadrul Colegiului Tehnologic „Grigore Cerchez”. Formarea competenţelor 

presupune trecerea accentului de la informativ  la formativ,  la o  abordare   inter-  şi 

multidisciplinară,   la dezvoltarea gândirii critice  a   elevilor şi a capacităţii  lor  de  analiză.  

Având în vedere aceste coordonate, activităţile didactice şi metodice s-au concentrat pe 

creşterea calităţii serviciilor educative pe care le oferim elevilor noştri.  

Preocuparea pentru perfecţionarea continuă,   prin participarea   la   cursuri de formare , 

prin proiectarea disciplinelor opţionale în cadrul CDL –urilor, participarea  cadrelor didactice 

la sesiuni de comunicări ştiiţifice, implicarea cadrelor didactice în activităţi desfăşurate cu 

elevii  în colaborare cu alte instituţii/ONG-uri, etc.,confirmă realizarea obiectivelor generale şi 

specifice propuse. Au fost organizate şedinte on line in cadrul comisiei metodice. Pentru 

optimizarea procesului educaţional, s-a impus diversificarea şi actualizarea bazei materiale,  

ainstrumentelor predării şi a învăţării centrate pe elevi, proiectarea și realizarea de activităţi de 

învăţare în clasă cât mai diversificate, utilizând cât mai des posibil lucrul pe grupe și 

diferenţierea sarcinilor pentru centrarea învăţării pe elev, în vederea dobândirii de cunoștințe, 

abilități, atitudini. 

Activități de pregătire:  întocmirea şi proiectarea unităților de învățare, asigurarea 

materialului didactic necesar parcurgerii conținuturilor învățării online. 

Metodele şi mijloacelor de învăţare, precum şi instrumentele de evaluare au fost 

corelate cu tema abordată şi adaptate conditiilor de lucru online folosind platforma Google 

Classroom. 
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Instrumentele de evaluare au fost realizate conform standardelor în vigoare fiind 

adaptate activității online. 

Activităţile didactice desfăşurate online au avut ca obiectiv stimularea creativităţii elevilor şi 

încurajarea cooperării între elevi. 

 

COMISIA METODICĂ MECANICĂ 

 

Pe parcursul anului școlar 2020-2021, cadrele didactice din catedra "MECANICĂ" au 

desfășurat următoarele activități curriculare și extracurriculare  

SEMESTRUL I 

Activitățile membrilor catedrei: 

Prof. Damian Adriana 

1. ACTIVITĂȚI  METODICE 

 23.09.2020 - Participarea la consfătuirile pe discipline tehnice organizate de ISMB . 

 Activități de pregătire:  întocmirea planificărilor calendaristice, proiectarea unităților de 

învățare, asigurarea materialului didactic necesar parcurgerii conținuturilor învățării 

 Întocmirea situațiilor specific învățământului professional și tehnic solicitate de ISMB si a 

documentelors pecifice comisiei metodice 

 Elaborarea programelor CDL pentru anul școlar 2021 -2022  la clasele a IX-a și a X-a 

domeniul mecanica si turism 

 Elaborarea programelor CDL pentru anul școlar 2020 -2022  la clasele a XI-a și a XII-a 

domeniul mecanica si transporturi 

 Elaborarea schemelor de încadrare pentru anul școlar 2021-2022  

 Elaborarea temelor de proiect pentru Examenul de Certificare a Calificarii Profesionale Nivel 4 

pentru calificările:Tehnician prelucrări mecanice si Tehnician proiectant CAD - prof. Damian 

A. 

 15.10.2020- Participare la Reuniunea on line de informare privind contractarea si 

implementarea proiectelor de mobilitate in domeniul VET 2020, organizata de ANPCDEFP, 

Erasmus+ 

 05.11.2020- Participare la Conferinta online „Integrarea resurselor  digitale pentru crearea 

propriului scenario educațional”, organizată de Casa Corpului Didactic București, în 

parteneriat cu www.citeste.ro și Educațional Digital, cu prilejul Zilei Internaționale a 

Educației. 

 01.-11.11.202- Participare la Campania Internațională 19 Zile de activism împotriva 

abuzului violenţei faţă de copii tineri-organizată de Federaţia Internaţională a Comunităţilor 
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Educative – Secţiunea România în parteneriat cu Women’s World Summit Foundation, 

Geneva. 

 16 - 20 noiembrie 2020 - Participare cu lucrare-“Jurnal de proiecte CTGC“ la evenimentul 

organizat pe  Facebook de ANPCDEFP , Erasmus+  

 23-29 noiembrie 2020 Participare la Eenimentul on-line Săptămana VET organizat de 

ANPCDEFP , Erasmus+  

 25.11.2020 - Participarela  Conferinta on line "Specificul activității online pe filiera 

tehnologică a liceului"organizata de MEC, ISMB, CCD Bucuresti 

 26.11.2020 -Întalnire de lucru on line  Monitorizare proiect Ersamus+Spune DA Dezvoltarii 

profesionale –Implementarea proiectului  ERASMUS + KA102 - VET learner and staff 

mobility Spune"DA" dezvoltarii profesionale,  în colaborare cu Tellus Educations Group 

Limited: Tellus College U.K., Tellus Spain șiDidaxe Italy 

 04.12.2020 – Referat stiintific Importanța practicilor educaționale deschise (PED) 

 06.12.2020 -Participare la Seminar Virtual National Școala la răscruce-portret de dascăl 

online 

 14.12.2020-  Participare la intalnirea informal organizata de ANPCDEFP , Erasmus+ 

 Participare cu lucrare științifică la Simpozionul Internațional Online ROMÂNIA  ȘI  

DIASPORA  –  O  SINGURĂ  TRĂIRE- 26.02.2021, Arad 

 

2. ACTIVITĂȚI  DESFAȘURATE CU ELEVII 

Luna noiembrie 2020 

I.Activitati cu JA Romania -Webinare 

Elevi din clasa a-X-a G 

19.11.2020 Primii pasi in antreprenoriat (partea I-a) 

26.11.2020 Primii pasi in antreprenoriat (parteaa II-a) 

26.11.2020 Pandemia SARS –COV 2 

II. Campania 19 zile împotriva violenței și abuzului asupra copiilor- clasa a X-a G 

1. DAMIAN ADRIANA - profesor diriginte 

2. STAN VASILICA – profesor consilier psihopedagogic 

II. Paricipare la Concursul on line “O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea” Ediţia 

a IX-a -23 .11.2020 cu lucrarea „Povestea cu final fericit” 

1. VOICAN MARIA – a X-a G 

2. ION ALEXANDRA –a XII-a  F 

Profesori coordonatori: Damian Adriana, Coroiu Anca 

Luna decembrie 2020 

I. Activitati cu JA Romania-Webinare interactive 
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Elevi din clasa a-X-a G 

04.12.2020 Cum ma diferentiez de competitori? 

11.12.2020 Abilitati de prezentare si vanzare a unui produs/serviciu 

15.12.2020 Studiu preliminar de piata pentru identificarea unei nevoi 

17.12.2020 Elemente de legislatia muncii pentru un antreprenor 

Luna ianuarie 2021 

Sesiuni de educatie economica si financiara pentru elevi organizate de ONG Junior 

Achievement 

20 .01.2021 Impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

27.01.2021 Webinar interactiv de orientare profesionala in STEM - UX 

Designer/Uncovered. 

29.01.2021 Webinar interactiv de orientare profesionala in STEM - Manager Proiect 

Informatic 

Perioada Decembrie- Ianuarie îndrumarea elevei Voican Maria din clasa a X-a G  pentru 

participare cu lucrare la secțiunea creație plastică -  Concursul Internațional Online 

ROMÂNIA  ȘI  DIASPORA  –  O  SINGURĂ  TRĂIRE- 26.02.2021, Arad. 

Îndrumarea părinților pentru a participa la webinarul Cum să ne conectăm cu copiii noștri 

adolescenți și să comunicăm mai ușor cu ei organizatde  psihologul clinician, educaţional, 

specialist în consiliere şi parenting Anka Mate 

Organizarea ședințelor on line cu părinții elevilor clasei a X-a G: 25.09.202 0 și 29 .01.2021 

Prof. Pitigoi Florica 

 19.11.2020- Participare la chestionarul „SELFIE 2020-2021, session 1”, exercitiu de 

autoreflexie prin intermediul SELFIE , Comisia Educatie, Tineret, Sport si cultura – Comisia 

Europeana 

 04.12.2020 – Susținerea referatului stiintific Meseriile viitorului 

 Participarea la ședințele de catedră organizate pe parcursul semestrului I  

 Întocmirea programelor CDL an școlar 2021-2022 pentru clasa a XI a si a XII a zi ,Tehnician 

proiectant CAD si pentru clasa a XIII a seral  Tehnician prelucrari mecanice 

Prof. Boicu-Gunta Carmina 

 09/2020 – membru în comisia de examen de diferente 

 02.11.2020 – organizarea concursului de eseuri, afise, desene cu tema „Stop violentei !” cu 

elevii cls. a IX-a H  

 03.11/.020 - participarea cu trei proiecte selectionate ale elevilor cls. a IX-a H la Campania de 

prevenire a violentei si abuzului asupra copiilor (mesajeantiviolenta) 

 25.11.2020 Participarela  Conferinta on line "Specificul activității online pe filiera tehnologică 

a liceului"organizata de MEC, ISMB, CCD Bucuresti 
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 Organizarea unei prezentari cu semnificatia zilei de „1 Decembrie” cu elevii clasei a IX-a H. 

  

SEMESTRUL al II-lea 

Prof. Damian Adriana 

I. ACTIVITATI  DESFASURATE  CU  ELEVII 

A. Concursuri 

1. Concurs regional ,,Meseria - cale spre succes”, Ediţia a IV-a,   Galaţi,    26 martie 2021 

2. Concursul interregional de comunicări științifice “INFOTEHNICA”  - ediția a XIII-a , 28 

mai 2021, Roman  

B. Competitii 

În perioda 10-14 mai 2021, Școala de primăvară, Junior Achievement (JA) România, cu 

sprijinul OMV Petrom 

Proiect international Girls go circular 2021 - 10 elevi participanti. In reteaua Junior 

Achievement proiectul este implementat in opt tari - Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, 

Portugalia, Romania, Serbia, Ungaria. Proiectul este gestionat de Eit raw materials, eit 

manufacturing,, eit climate-kic, JA Europe. 

WEBINARII Junior Achievement (JA) România 

10 martie Prețurile de transfer pe înțelesul tuturor 

1 martie Fiscalitate – Antreprenor sau Salariat. Cum este mai avantajos? 

 

Luna martie 2021 

 2 martie, sesiunea interactiva de job shadowing Ne pregatim azi pentru joburile de maine. 

Susțin Educația Financiară în Comunitatea Mea 

23 martie Prețurile de transfer pe înțelesul tuturor 

29 martie Legislație românească 

31 martie Planificarea finanțelor personale 

Luna aprilie  2021-vacanta 

1. ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ 

15 aprilie Carduri și modalități moderne de plată 

16 aprilie Planificarea viitorului financiar: economii și investiții 

20 aprilie Bugetul personal și metode moderne de plată 

21 aprilie Planificarea finanțelor personale 

22 aprilie Job-ul meu înbancă: Analist financiar corporații 

23 aprilie Job-ul meu înbancă: Analist financiar 

2. ACTIVITĂȚI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIILE STEM 

14 aprilie Software Architect – Virtual Job Shadow   

http://jaromania.org/tabel/icalendar/webinar-interactiv-ja-romania-0310.ics
http://jaromania.org/tabel/icalendar/webinar-interactiv-ja-romania-0311.ics
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19 aprilie Cum să lucrezi în echipă? 

20 aprilie Software Developer – Virtual Job Shadow 

27 aprilie Cum să-ți identificipunctele forte? Alegerea unei profesii pornind de la acestea 

Luna mai 2021 

05 mai „O carieră în domeniul resurselor umane” 

6 mai Ce presupune parcursul profesional în domeniul vânzărilor? 

6 mai Cum lucrăm în echipă? 

7 mai Cum funcționează o bancă? 

7 mai Credite inteligente  

10 mai Locul meu de muncă într-o bancă - Ofițer de cont 

10 mai Planul meu de carieră 

11 mai Cum îți creezi un CV? 

11 mai Job-uri în bancă – Director de agenție & Manager Departament 

12 mai Care sunt pașii pentru a ajunge expert contabil? 

13 mai Ce presupune o carieră în marketing? 

13 mai Un interviu de succes 

14 mai Construiește-ți cariera profesională – recomandări pentru tineri 

14 mai Ce vreau să devin după ce termin școala? 

17 mai Ce înseamnă să fii Contract Senior Analyst? 

17 mai Carduri și modalități moderne de plată 

18 mai Cum se desfășoară un interviu? 

18 mai Job-uri în bancă 

19 mai Job-uri în bancă – Coordonator vânzări Trezorerie 

20 mai Cum îmi dau seama ce meserie mi-ar plăcea? 

20 mai Abilități necesare în contextul actual 

21 mai Descoperă-ți interesele! 

24 mai Cum sa obtii jobul dorit? Secretele unui interviu reusit 

C. Ateliere on-line interactive despre angajabilitate și oportunitățile oferite de piața muncii 

BAZA 01- Asociatia CROS, Aprilie-Mai-Iunie 

II. ACTIVITATI DE FORMARE 

1. Activitatea metodică dedicată lansării ghidului de activități interdisciplinare pentru 

profesori „STEM en action” sub coordonarea I.S.M.B., 18 mai 2021; 

2. Masa rotundă cu tema „Studii in limbi străine - un pas spre o carieră de succes” Facultatea 

de Relații Internaționale din Academia de Studii Economice din București; 

3. Eveniment POLIFEST 2021, Universitatea POLITEHNICA din București, perioada 19-

23 aprilie 2021;   



 53 

4. Participare la 3 Workshopuri privind integrarea REALITĂȚII AUGMENTATE ȘI 

GAMIFICATION ÎN FORMAREA ADULȚILOR - februarie 2021 la Universitatea Politehnica 

din Bucuresti, Centrul de Cercetare Consulting și Asistență Tehnică în Ingineria Materialelor și 

Sudare (CAMIS), Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica 

5. Participare la Webinare privind Educația financiară, Orientarea profesională în domeniile 

STEM, Tehnologia si procesul de invatare, Junior Achievement Romania, perioada martie-

aprilie- mai -iunie  

6. Program de formare pentru Corpul profesorilor evaluatori pentru examenele și concursurile 

naționale" (CPEECN)-sesiunea februarie-martie 2021- 60 ore/ 15 credite, organizatori MEC și 

CNPEE. 

7. Participarea la Sesiunea de comunicări stiintifice a studentilor FMDR -USAMVB- JURNAL 

DE PROIECTE-CTGC - 21 mai 2021 

8. “Cum poate accelera tehnologia procesul de invatare?” Junior Achievement Romania 26 

Mai 

9. “Motivatia pentru invatare”- Asociataia Teach for Romania, 27 Mai, București 

10. Învățământul profesional dual-direcții și strategii- Asociatia Teach for Romania, 03 

August, Oradea 

11. Copiii de acasă ai Diasporei- Asociataia Teach for Romania, 12 August, Iași. 

10. “Optimizarea strategiilor didactice în școala online” lucrare stiintifica publicata la 

Simpozionul National “Dimitrie Leonida” PROFESIONALISM SI CREATIVITATE IN 

EDUCATIA ON LINE, Editia a XIII-a  , 27 Mai, Iasi. 

11. Ateliere despre angajare și dezvoltare personală, cheia pentru satisfacția profesională , 

articol publicat în revista Atelier Didactic CCD București, februarie-martie. 

III. ACORDURI DE PARTENERIAT 

1. Asociația CROS-București pentru PROGRAM BAZA 01- 2020-2021 

2. ONG Junior Achievement –Program Educație economică și financiară-2020-2021 

3. Colegiul Tehnic “MIRON COSTIN “, ROMAN- Concurs Interjudetean de Referate si 

Comunicari Stiintifice“ INFOTEHINICA”, 28 Mai 

4. Liceul Tehnologic „ SIMION MEHEDINTI” Galati,-Concurs ,,MESERIA - CALE SPRE 

SUCCES”, Ediţia a IV-a,   Galaţi,    26 Martie  

5. Liceul Tehnologic " TOMA SOCOLESCU", Ploiești- Concurs National "O VIATA FĂRĂ 

RISCURI SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA MEA!" Edifia a lX-a 2020-2021 

IV.REZULTATE OBTINUTE CU ELEVII LA CONCURSURILE ȘCOLARE   

Premiul I - Concursul International On Line Romania Si Iaspora – O  Singura Traire- Voican 

Maria 

Premiul I - Concursul  Infotehnica – Roman- Papa Florin        
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Premiul I - Concursul  "O Viata Fără Riscuri Securitatea Și Sănătatea Mea!"- Voican Maria, 

Ion Alexandra 

ALTE ACTIVITĂȚI 

1. Participare ca profesor asistent la simularea examenului de Bacalaureat în luna martie 2021 

2. Participare ca profesor asistent la examenul de Bacalaureat - sesiunea august 2021 la 

“Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară “Dumitru Moțoc“ 

3. Profesor evaluator la Examenul de Certificare a Competențelor profesionale Nivel 4- 

Calificările Tehnician Proiectant CAD și Tehnician Prelucrări Mecanice 

Prof. Pițigoi Florica 

1. Întocmirea CDL-urilor pentru clasa a XI a si  a XII a zi , profil CAD si pentru clasa a XIII a 

seral , specializarea technician prelucrari mecanice,   pentru anul şcolar 2020/2021  

2. Participare ca profesor asistent la simularea examenului de Bacalaureat în martie 2021  

3. Participare ca profesor asistent la examenul de Bacalaureat – sesiunea iunie -iulie 2021 la 

“Liceul Teoretic Al Ioan Cuza “ 

4. Participare la activitațile desfășurate în cadrul catedrei : masa rotunda ”Meseriile 

viitorului“,alte întâlniri în catedră referitoare la rezolvarea problemelor cu care ne confruntam 

cu elevii nostri 

Prof. Boicu-Gunță Carmina 

1. Vizita la Targul de Turism-ROMEXPO-on line – cu elevii claseia IX-a H 

2. Prezentari Multimedia-Forme moderne de organizare a productiei- cu elevii clasei a XII-a F 

3. Diseminarea noilor reguli în cazul situațiilor de urgență la nivelul unității școlare 

4. Spuneți NU drogurilor-acține organizată în colaborare cu Direcția antidrog-sector 5, clasa a 

IX-a H.  

5. Participare ca profesor asistent la simularea examenului de Bacalaureat în martie 2021 

Prof. Raicu Rodica 

1. Participare ca profesor asistent la simularea examenului de Bacalaureat în martie 2021 

2. Participare la activitatea desfasurata de prof. Damian Adriana - Ateliere interactive despre 

angajabilitate si oportunitatile oferite pe piata muncii, BAZA 01 - Asociatia CROS la clasele a-

XIII-a S1 si a-X-a G.  

 

COMISIA METODICĂ TURISM ȘI SERVICII 

De-a lungul anului școlar 2020-2021, profesorii din catedra "TURISM ȘI SERVICII" au 

desfășurat următoarele activități: 

Participare la examenele de diferențe:  

- membru în comisia de organizare (prof. Radu Roxana); 
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- membrii în comisia de elaborare subiecte evaluare – perioada august-septembrie 2020 (prof. 

Albu Ovidiu, prof. Bobeică Daniela, prof. Boicu Gheorghe, prof. Cosma Florentina, prof. Petre 

Daniela); 

- membrii în comisia de evaluare a candidaților (prof. Albu Ovidiu și prof. Boicu Gheorghe). 

Participare la examenul de certificare a competențelor profesionale:  

- secretar al comisiei (prof. Bobeică Daniela); 

- profesori îndrumători de atestate (prof. Iacob Vasile, prof. Cosma Florentina, prof. Radu 

Roxana, prof. Rădoi Eugenia) 

- profesori evaluator de atestate (prof. Iacob Vasile, prof. Cosma Florentina, prof. Rădoi 

Eugenia) 

Realizarea C.D.L.-urilor: 

1) realizarea CDL-ului pentru clasele a IX-a domeniul Comerț - specializările: Tehnician  în 

activități economice/Tehnician în achiziții și contractări - denumirea CDL-ului "Rezolvarea   

de probleme în unitățile de comerț" – autor prof. Petre Daniela;  

2) realizarea CDL-ului pentru clasele a IX-a domeniul Turism și Alimentație - specializările:   

Tehnician în turism/Tehnician în hotelărie/Tehnician în gastronomie /Organizator  Banqueting 

- denumirea CDL-ului "Calitatea serviciilor turistice" – autori prof. Damian Adriana și prof. 

Iacob Vasile; 

3) realizarea CDL-ului pentru clasa a X-a domeniul Comerț - specializările: Tehnician în 

activități economice/Tehnician în achiziții și contractări - denumirea CDL-ului "Etica 

profesională în comerț" – autor prof. Petre Daniela;  

4) realizarea CDL-ului pentru clasele a X-a Turism - specializările: Tehnician în turism/ 

Tehnician în hotelărie /Tehnician în gastronomie /Organizator  Banqueting - denumirea  CDL-

ului "Activități complementare în unitățile de alimentație" – autori prof. Damian Adriana și 

prof. Iacob Vasile;  

5) realizarea CDL-ului pentru clasele a X-a Turism - specializările: Tehnician în turism / 

Tehnician în hotelărie /Tehnician în gastronomie /Organizator  Banqueting - denumirea  CDL-

ului "Industria ospitalității" – autori prof. Damian Adriana și prof. Iacob Vasile;  

6) realizarea CDL-ului pentru clasele a XI-a - specializările: Tehnician în turism/Tehnician în 

hotelărie/Tehnician în gastronomie/Organizator  Banqueting - denumirea CDL-ului "Piața 

serviciilor turistice și de alimentație publică" – autori prof. Petre Daniela, prof. Rădoi Eugenia, 

prof. Bobeică Daniela; 

7) realizarea CDL-ului pentru clasele a XII-a - specializările: Tehnician în turism/Tehnician în 

hotelărie/Tehnician în gastronomie/Organizator  Banqueting - denumirea CDL-ului 

"Dezvoltare durabilă în turism și alimentație" – autori prof. Petre Daniela, prof. Rădoi 

Eugenia, prof. Albu Ovidiu. 
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Activitățile membrilor catedrei: 

1) Albu Ovidiu Toma 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- proiectarea și realizarea unor materiale specifice temei zilnice (sarcini de lucru diferențiate, 

fișe de lucru); 

- prezentarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Unităților din Învățământul 

Preuniversitar și a Regulamentului Intern al Colegiului Tehnologic "Grigore Cerchez" elevilor 

clasei a XII-a D; 

- prezentarea prevederilor legale privitoare la sănătatea și securitatea muncii, protecția civilă, la 

deplasarea elevilor, la locuință-școală, la comportamentul în situații de urgență, norme de lucru 

în laboratoare, ateliere, sală/teren de sport; 

- eliberarea/completarea parțială de adeverințe pentru diverse motive elevilor clasei a XII-a D; 

- organizarea de activități în cadrul programului Școala Altfel, alături de clasa a XII-a D; 

- responsabil pentru stagiile de practică pentru clasele a XI-a B, a XI-a D și a XII-a D; 

- susținerea inspecției IC 1 pentru acordarea gradului didactic I (echivalare doctorat); 

- predarea materiei şcolare cu ajutorul platfomei Google Classroom în perioada aferentă 

învățământului online. 

2) Bobeică Daniela Cristina 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- participare în cadrul proiectului ROSE; 

- participare la activitatea cercului "Valahia" și pentru revista "Timp și spațiu"; 

- participare la concursul de desene și postere "Happy Halloween" și de eseuri "România din 

sufletele noastre" din cadrul cercului "Valahia"; 

- încheierea unui parteneriat cu Liceul Tehnologic "Toma Socolescu" din Ploiești; 

- secretar în cadrul comisiei pentru organizarea examenelor de obținere a competențelor 

profesionale (sesiunea iunie 2021); 

- organizarea de activități în cadrul programului Școala Altfel, alături de clasa a IX-a D; 

- participarea la numeroase cursuri de formare: Secretele Google Meet (3 ore), Utilizarea 

responsabilă a resurselor educaționale digitale (15 ore), Educație financiară (3 ore), Investiții și 

tranzacționare (10 ore), Profesor real într-o școală virtuală (15 ore), Rolul comunicării 

didactice în gestionarea clasei de elevi (60 ore), Intervenții și metode de lucru pentru copiii cu 

dificultăți de învățare (60 ore); 

- predarea materiei şcolare cu ajutorul platfomei Google Classroom în perioada aferentă 

învățământului online. 
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3) Boicu Gheorghe 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- realizarea de subiecte pentru examenele de diferențe din sesiunea august-septembrie 2020; 

- evaluator pentru examenele de diferențe din sesiunea august-septembrie 2020; 

- membru jurizare în cadrul unui concurs de eseuri, afișe, desene cu tema "Stop violenței! " cu 

elevii clasei a IX-a H (noiembrie 2020); 

- participarea cu trei proiecte selecționate ale elevilor clasei a IX-a H la campania de prevenire 

a violenței și abuzului asupra copiilor (mesaje antiviolență) sub îndrumarea prof. Boicu - Gunță 

Carmina și Boicu Gheorghe (noiembrie 2020); 

- invitat la activitate privind semnificația zilei de "1 Decembrie" la clasa a IX-a H (noiembrie 

2020); 

- predarea materiei şcolare cu ajutorul platfomei Google Classroom în perioada aferentă 

învățământului online. 

4) Cosma Florentina 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- participare în cadrul proiectului ROSE; 

- participare alături de elevii clasei a XI-a D la concursul de fotografie "Culorile toamnei" pe 

data de 15.12.2020; 

- membru în cadrul comisiei pentru organizarea simulării examenului de bacalaureat; 

- coordonarea activității cu tema "Prevenirea violenței asupra copiilor" cu clasa a XI-a D; 

- organizarea de activități în cadrul programului Școala Altfel, alături de clasa a XI-a D; 

- participarea la Conferința online organizată de CCD București cu ocazia Zilei Educației; 

- participarea la cursul online "Rolul comunicării în gestionarea clasei de elevi" susținut de 

PROEDUS în luna decembrie 2020, "Abilitatea corpului de profesori metodiști pentru 

învățământul preuniversitar" (40 ore), 

- susținerea inspecției IC 2 pentru acordarea gradului didactic II; 

- predarea materiei şcolare cu ajutorul platfomei Google Classroom în perioada aferentă 

învățământului online. 

5) Iacob Vasile 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- pregătire psihopedagogică pentru examenul de bacalaureat pentru elevii clasei a XII-a B; 
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- organizarea de activități în cadrul programului Școala Altfel, alături de clasa a XII-a B 

(turism de aventură în Apuseni, România pitorească, vizită la Grădina Botanică, vizită la 

Muzeul Aviației, vizită la Mănăstirile din Nordul Olteniei); 

- coordonarea activității cu tema "Prevenirea violenței asupra copiilor" cu clasa a XII-a B; 

- predarea materiei şcolare cu ajutorul platfomei Google Classroom în perioada aferentă 

învățământului online. 

6) Mirea Cosmin Nicolae 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- participare în cadrul proiectului ROSE; 

- organizarea concursului practic intitulat "Cel mai bun mise-en-place și cel mai bun preparat" 

pe data de 12.11.2020; 

- participarea la activități în cadrul programului Școala Altfel alături de clasele a X-a F și a XI-

a D; 

- participarea la cursul online "Rolul comunicării în gestionarea clasei de elevi" susținut de 

PROEDUS în luna decembrie 2020; 

- susținerea inspecției speciale 1 pentru acordarea definitivatului în învățământ și promovarea 

examenului; 

- predarea materiei şcolare cu ajutorul platfomei Google Classroom în perioada aferentă 

învățământului online. 

7) Munteanu Ana Maria 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- susținerea inspecției speciale 1 pentru acordarea definitivatului în învățământ și promovarea 

examenului; 

- participarea la cursuri de specializare online derulate de «Google for Education», precum: 

«Opțiuni îmbunătățite pentru predare și învățare în Google Classroom», în data de 18 mai 

2021 și «Google Workspace dincolo de învățarea la distanță», în data de 1 iunie 2021 

(sesiunea aceasta îmi permite să continui să facilitez învățarea independentă prin Google 

Workspace for Education când elevii sunt prezenți fizic în clase); 

- predarea materiei şcolare cu ajutorul platfomei Google Classroom în perioada aferentă 

învățământului online. 

8) Petre Daniela 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- realizarea de subiecte pentru examenele de diferențe din sesiunea august-septembrie 2020; 
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- participarea la activitatea revistei "Timp și spațiu", în calitate de redactor al secțiunii de 

gastronomie; 

- participare, în calitate de jurat, la concursul practic intitulat "Cel mai bun mise-en-place și cel 

mai bun preparat" pe data de 12.11.2020; 

- organizarea de activități în cadrul programului Școala Altfel alături de clasa a XII-a E; 

- susținerea inspecției IC 2 pentru acordarea gradului didactic II; 

- predarea materiei şcolare cu ajutorul platfomei Google Classroom în perioada aferentă 

învățământului online. 

9) Radu Roxana Andreea 

- responsabil catedra TURISM ȘI SERVICII; 

- responsabil achiziții în cadrului proiectului ROSE; 

- participare la consfătuirea organizată online la începutul anului școlar; 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- membru în cadrul comisiei pentru organizarea simulării examenului de bacalaureat; 

- organizarea de activități în cadrul programului Școala Altfel alături de clasa a X-a F; 

- participarea la activitatea revistei "Timp și spațiu", în calitate de redactor al secțiunii de 

istorie-geografie; 

- participare, în calitate de jurat, la concursul practic intitulat "Cel mai bun mise-en-place și cel 

mai bun preparat" pe data de 12.11.2020; 

- coordonarea activității cu tema "Prevenirea violenței asupra copiilor" cu clasa a X-a F; 

- participarea la numeroase cursuri de formare: "Clasa online și școala de acasă" (32 ore), 

"Cum să susții o lecție de nota 10" (3 ore), "Captivează-ți elevii în online mai ceva ca în clasă" 

(18 ore), "Managementul incluziunii școlare" (80 ore), "Controlul intern / managerial. Modele 

concrete și aplicații practice" (6 ore), "Achiziții publice" (6 ore), "Legislația muncii. Litigii de 

muncă" (6 ore),"Elevul tău este un GENIU!" (3 ore),"Cum să Evaluezi și să Notezi cu ajutorul 

Fișelor de lucru Digitale" (3 ore),"Resurse umane și salarizare bugetară" (6 ore),"Abilitatea 

corpului de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar" (40 ore),"Jocul didactic în 

școala incluzivă" (88 ore), "Cunoașterea profilului psihologic al adolescentului, premiză 

pentru asigurarea eficienței activității didactice" (24 ore),"Strategii de prevenire a bullying-

ului" (24 ore); 

- participarea la Conferința online organizată de CCD București cu ocazia Zilei Educației; 

participarea la Conferința CCD București "Specificul activității online pe filiera tehnologică a 

liceului – Atelier – Bune practici online – Discipline economice, industrie alimentară, 

agricultură" pe data de 25.11.2020; 

- susținerea inspecției IC 2 pentru acordarea gradului didactic II; 
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- predarea materiei şcolare pentru semestrul I cu ajutorul platfomei Google Classroom. 

 

10)  Rădoi Eugenia Dorina 

- responsabil comisia pentru disciplină și comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- întocmirea de contracte de colaborare cu diverse instituții / agenți economici; 

- organizarea de activități în cadrul programului Școala Altfel alături de clasa a XII-a E; 

- parcurgerea cursului "Profesor real într-o școală virtuală" organizat de Ora de net și Salvați 

Copiii, în perioada 03.11.2020-03.12.2020; 

- participarea la Conferința online organizată de CCD București cu ocazia Zilei Educației; 

- participarea la Conferința CCD București "Specificul activității online pe filiera tehnologică a 

liceului – Atelier – Bune practici online – Discipline economice, industrie alimentară, 

agricultură" pe data de 25.11.2020; 

- predarea materiei şcolare cu ajutorul platfomei Google Classroom în perioada aferentă 

învățământului online. 

11)  Simina Andora Evelina 

- coordonator comisia pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare; 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 

- coordonarea ședinței Consiliului Elevilor pe liceu (08.10.2020) și a ședinței Consiliului 

reprezentativ al părinților pe liceu (09.10.2020); 

- participarea în luna octombrie la ședințele organizate de Agenția Națională în vederea 

implementării proiectului european Erasmus+ "Spune DA pregătirii profesionale"; 

- participarea, în perioada octombrie-decembrie 2020 la cursurile online de educație bancară 

organizate de Banca Națională a României și Asociația Română a Băncilor, finalizate cu 

examen și acordarea unui certificat de absolvire; 

- organizarea de activități în cadrul programului Școala Altfel alături de clasa a XII-a C (merită 

menționate activitatea online de educație financiară "Bugetul" și la activitatea de educație 

sanitară organizată de Școala Postliceală "Carol Davila" București); 

- predarea materiei şcolare cu ajutorul platfomei Google Classroom în perioada aferentă 

învățământului online. 

12)  Zaharia Valentina Vasilica 

- realizarea planificărilor calendaristice anuale și semestriale în conformitate cu programa 

școlară și a Curriculumului Național; 
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- coordonarea activității online a elevilor de la clasele a IX-a E, a IX-a F, a IX-a G și a X-a C 

pe partea de pregătire și instruire practică; 

- predarea materiei şcolare cu ajutorul platfomei Google Classroom în perioada aferentă 

învățământului online. 

 

CATEDRA DE TIC - INFORMATICĂ 

Membrii catedrei: 

1. Prof. SECUI NELA 

2. Prof. BALICA ANGELICA-MARIA 

3. Inf. MUNTEAN CONSTANTIN 

 

Analiza internă 

Puncte tari Puncte slabe 

- Cadre didactice calificate pentru TIC si Informatică; 

- Folosirea metodelor si strategiilor didactice activ-participative 

in predarea TIC 

- nivelul profesional al cadrelor didactice, din 3 cadre didactice 

avem : 

 gradul didactic I: 2 

 fără grad didactic:1; 

- preocuparea pentru perfecţionarea continuă,   prin participarea   

la   cursuri de perfecţionare, 

- promovabilitate de 100% la Examenul de bacalaureat –

competente digitale. 

- promovabilitate de 100% la Examenul de Atestat profesional -

Informatica 

- dotare eficientă cu calculatoare: laboratoare de TIC: 2(60 

calculatoare), laboratoare AEL: 1 (30 calculatoare) 

- 20 tablete pentru elevi si profesori 

- susţinerea de consultaţii si meditaţii in vederea unei bune 

pregătiri a elevilor pentru examenul de Bacalaureat-competențe 

digitale; 

-  dotarea comisiei metodice cu laptop şi videoproiector pentru 

buna desfăşurarea orelor; 

-  implicarea elevilor în activităţile liceului: proiecte, prezentări 

Power Point. 

- - materialele didactice digitale 

sunt puţine sau depăşite; 

- - lipsa performanţelor şcolare  

la concursurile şi olimpiade;  

- - lacune vechi in insuşirea 

materiei de TIC din gimnaziu. 

- - desfășurarea orelelor in sălile 

de clasă ,fără ore practice in 

laboratoarele de informatică. 

- - desfășurarea orelor online. 
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- Pregătirea lecţiilor prin redactarea de proiecte de certificare a 

competentelor –nivel 4. 

Oportunităţi Ameninţări 

- colaborare cu CCD  pentru formarea continuă a cadrelor 

didactice; 

- dezvoltarea de programe educationale POSDRU pentru 

realizarea pregatirii profesionale a elevilor in domeniul de 

pregatire specific. 

- dezvoltarea de programe de pregatire a cadrelor didactice –

profil info. 

- fluctuaţii de personal; 

- deteriorarea mediului socio-

economic si familial ce duce la  

diminuarea interesului elevilor pentru 

pregătirea şcolară; 

- lipsa mijloacelor informatice pentru 

unii elevi motiv pentru care nu se pot 

realize exercitii practice cu elevii in 

online. 

 

La nivelul catedrei de TIC- INFORMATICA  s-au desfăşurat următoarele activităţi:  

 Doamnele profesoare Secui Nela si Balica Angelica au făcut parte, in luna septembrie 2020, 

din Comisia de examinare pentru examenele de diferențe la Colegiul Tehnologic“Grigore 

Cerchez”; 

 În luna septembrie a fost ales responsabilul catedrei TIC, dna. prof.Secui Nela , s-au stabilit 

responsabilităţile pentru fiecare membru al catedrei. Membrii catedrei au făcut o analiză a 

activităţilor din anul şcolar 2019-2020,  s-au stabilit cele pentru anul şcolar 2020-2021; 

 S-au elaborat planificările anuale şi semestriale precum şi proiectele de activitate didactică; 

 In luna septembrie au fost elaborate şi susţinute testele predictive pentru clasele a-9-a; 

 Secui Nela a participat la Consfătuirile profesorilor de TIC si informatică in data de 17 

septembrie 2020 desfăşurate la Colegiul Naţional „Mihai Viteazul”; 

 În luna octombrie au fost centralizate şi analizate rezultatele la testele predictive şi măsurile de 

optimizare ce se impun. De asemenea a fost elaborat graficul de consultaţii pentru elevii 

claselor terminale în vederea pregătirii lor pentru examenul de Bacalaureat.  

 D-nele. Secui Nela si Balica Angelica au prelucrat Metodologia şi  Programa de Bacalaureat 

2021 – Competente digitale, la clasele terminale. 

 In luna ianuarie 2021 s-a realizat aprobarea si repartizarea temelor pt. atestatul de informatică. 

 S-a reusit păstrarea si dezvoltarea bazei materiale a școlii prin creşterea numarului de 

materialor si mijloacelo rdidactice în semestrul 1, an scolar  2020/2021 (720 tablete pentru 

elevi si profesori) 

 D-na. Balica A. a stabilit temele de proiect pentru examenul de atestat în informatică și 

avizarea lor la inspectorul de specialitate și deasemenea stabilirea conținutului proiectelor cu 

elevii clasei12 A. 
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 În activitatea desfăşurată în acest an scolar, toate cadrele didactice şi-au îndeplinit sarcinile ce 

le-au revenit conform fişei postului –întocmirea planificărilor, elaborarea testelor şi tezelor 

pentru elevi, planificarea lecţiilor, participarea la toate şedinţele catedrei, la consiliile 

profesorale şi la activităţile metodice organizate.     

 Pe parcursul perioadei de cursuri online 20 octombrie 2020-mai 2021 s-au realizat cursuri pe 

platforma Classroom. Google.com de către toti profesorii catedrei. 

 Elevii clasei a11a A au participat la ”Campania 19 Zile de activism impotriva abuzului la copii 

si tineret” 1-19  noiembrie  2020. 

 Dl.Muntean Constantin a participat la proiectul internațional”Campania 19 Zile de activism 

împotriva abuzului la copii si tineret” 1-19  noiembrie  2020. 

 Dl.Muntean Constantin a absolvit cursul ”Rolul comunicării in gestionarea clasei de elevi” 

 D-na.Balica A. a stability temele de  proiect pentru examenul de atestat în informatică și 

avizarea lor la inspectorul de specialitate și deasemenea stabilirea conținutului proiectelor cu 

elevii clasei12 A. 

 În activitatea desfăşurată în acest an scolar, toate cadrele didactice şi-au îndeplinit sarcinile ce 

le-au revenit conform fişei postului –întocmirea planificărilor, elaborarea testelor şi tezelor 

pentru elevi, planificarea lecţiilor, participarea la toate şedinţele catedrei, la consiliile 

profesorale şi la activităţile metodice organizate.     

 In data de 20 mai 2021 toti cei7elevi din clasa  12A au promovat “Examenul de atestare a 

competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematica-informatica”.Dna.Balica 

A si Muntean C.-membri evaluator, Dna. Secui N.-secretar comisie 

 In luna iunie 2021 d-nele. Prof. Balica Angelica a participat la examenul de echivalare a 

competentelor digitale din cadrul Comisiei de Competente lingvistice si digitale-Bacalaureat 

2021. 

 

4.ANALIZA ASUPRA ACTIVITĂȚII LA NIVELUL CABINETULUI  

DE ASISTENȚĂ  PSIHOPEDAGOGICĂ 

 

Profesor consilier şcolar: Stan Vasilica 

 

Nr. total activităţi: 95  

Nr. activități individuale: 61 

Nr. activități de grup: 34 

Nr. activ. de autocunoaștere/ intercunoaștere: 26 

Nr. activ. managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de comunicare: 20 

Nr. activ. managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității: 15 
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Nr. activ. orientarea carierei: 11 

Nr. activ. educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen: 6 

Activităţi de consiliere față în față și/sau la distanță a elevilor cu CES, a părinților/tutorilor, a 

cadrelor didactice; colaborare cu profesorul itinerant şi de sprijin.   

ACTIVITĂŢI DE CONSILIERE: 

a) cu elevii  

 consiliere individuală  

Problematica solicitată: 

● dezvoltare personală (autocunoaştere şi intercunoaştere, dezvoltarea abilităţilor decizionale, 

optimizarea     relaţiei elevi-cadre didactice-părinţi, dezvoltarea abilităţilor sociale);  

● dificultăţi de relaţionare; 

● dificultăţi de învăţare (stabilirea unor scopuri realiste, dezvoltarea  motivaţiei pentru 

învăţare,     managementul timpului); 

 consiliere de grup  

Tematica abordată: 

● managementul învăţării 

● informarea şi consilierea carierei  

b) cu părinţii  

Problematica solicitată: 

● dificultăţi de comportament 

● dificultăţi de comunicare părinte-elev. 

c) cu cadrele didactice 

Problematica solicitată: 

 consiliere de grup la clasă  

Tematica abordată (consiliere de grup la clasă):  

 ● Dezvoltarea abilităţilor decizionale 

● Dezvoltarea unor abilităţi de gestionare a emoţiilor 

● Dezvoltarea abilităţilor de comunicare asertivă 

● Identificarea şi promovarea valorilor personale 

● Orientare şcolară şi profesională - clasele a XII-a 

● Adaptarea la cerinţele mediului şcolar 

 consultanţă educaţională pentru optimizarea calităţii educaţiei: managementul clasei, 

calitatea relaţiei cadre didactice-elevi, rezolvarea unor conflicte. 

ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE 

- activităţi în cadrul Campaniei “19 zile de prevenire a abuzurilor şi violenţei asupra 

copiilor” (1 – 19.11.2020); 
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- activităţi de consiliere în cadrul proiectului ROSE “Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez 

– un liceu de succes”, decembrie 2020 - mai 2021; 

    - activităţi organizate de Cercul de istorie-geografie-turism-gastronomie VALAHIA; 

     - activităţi în cadrul programului “Efectele consumului de droguri asupra organismului”, 

colaborare cu Asociaţia Naţională Antidrog, sector 5. 

ACTIVITATEA DE FORMARE PROFESIONALĂ 

Participare la o serie de workshopuri în cadrul Conferinţei Naţionale Smart Psi “Aplicaţii 

practice în dezvoltarea psihologiei” (21 - 22 noiembrie 2020) - 10 credite profesionale: 

 workshop “Depresia în diverse etape ale vieţii”, prof. univ. dr. Mirela Manea, organizator 

Smart Psi - Asociaţia pentru Dezvoltarea Psihologiei, 21.11.2020; 

 workshop “Cum să comunici mai bine cu copilul tău”, prof. univ. Emilia Oprişan, 

organizator Smart Psi - Asociaţia pentru Dezvoltarea Psihologiei, 21.11.2020; 

 workshop “Abordarea psihologică în schimbarea comportamentului alimentar”, Violeta 

Kaparaliotis, organizator organizator Smart Psi - Asociaţia pentru Dezvoltarea Psihologiei, 

21.11.2020;   

 workshop “Utilizarea tehnicilor NLP în procesul de dezvoltare personală”, conf.univ. dr. 

Mihaela Negrescu, organizator Smart Psi - Asociaţia pentru Dezvoltarea Psihologiei, 

22.11.2020. 

 

Cursuri:  

- “Inteligenţa emoţională în actul de predare”, organizator SELLification, 27.02.2021, 3 ore; 

- "Starea de bine a educatorului", organizator SELLification, 18.03.2021, 3 ore; 

- "Tehnici de motivare a elevilor prin NLP", organizator SELLification, 12.05.2021, 3 ore. 

 

WEBINARII, CONFERINŢE ÎN MEDIUL ONLINE: 

-  Conferinţa  FICF “E mai uşor să îngrijeşti un copil fericit”- atelierul  „Rezilienţa în contextul 

pandemiei cu SARS-CoV-2”, psih. Şerban Ionescu, organizatori Fundaţia Internațională pentru 

Copil şi Familie şi Asociaţia “Lapsus Lazuli”-Bruxelles, 02.11.2020;   

- Conferinţa FICF “E mai uşor să îngrijeşti un copil fericit”- atelierul „Aplicații practice ale 

rezilienței - studii de caz”, 06.11.2020; 

- Conferinţa ”Managementul emoțional în perioada COVID-19”.- organizator Academia 

C.L.A.R, 26.11.2020.   

- Webinar “Perspectives in Social and Emotional Learning and Career Development: 

innovative research and promising practice”, organizator Foundation Tempus- Euroguidance 

center Serbia, 25.11.2020  
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 - Webinar “Disciplina și limitele sănătoase în adolescență”, organizator Fundația CCU, 

02.03.2021;  

- Webinar “Cum să-ţi creezi un curs online”, organizator Fundaţia CCU, 20.04.2021; 

- Workshop "Abordarea pozitivă în școli și acasă - despre reziliență în familie și în mediul 

educațional", psih. Daniela Boșca, organizatori Fundaţia Internațională pentru Copil şi Familie 

şi Asociaţia “Lapsus Lazuli”-Bruxelles, 26.11.2020; 

- Workshop “Managementul stresului”, organizator Facultatea de Psihologie din Bucureşti, 

25.02.2021 

 

 

5.ANALIZA ASUPRA  ACTIVITĂȚII COMISIILOR CU  CARACTER 

PERMANENT. 

 

1. Comisia pentru  consiliere, orientare şcolară şi profesională, activităţi extraşcolare şi 

extracurriculare. 

 

Coordonator: director Crăciun Adi Nicoleta 

Responsabil: Simina Andora Evelina 

Membru: Ion Carmen Mihaela 

Membru: Bordei Veronica 

Membru:  Nedelea Nicoleta Doina 

Membru:  Zaharia Valentina 

Membru:  Stan Vasilica 

Membru: Stănescu Cristina 

Diriginţii claselor terminale 

 

 La începutul primul semestru al anului școlar 2020-2021, au avut loc online pe 

platforma google classroom în data de 08.10.2020 ședința Consiliului Elevilor pe Școală. În 

data de 09.10. 2020 tot online s-a desfășurat ședința Comitetului de Părinți pe liceu unde s-a 

ales Biroul executiv al părinţilor (președinte- Preda Florentina, vicepreşedinţi – Ivașcu Sivia, 

Gioană Ionela), reprezentanții părinţilor în Consiliul Administrativ al şcolii – Barbu Mariana, 

Ciofu Florentina, reprezentantul părinţilor în CEAC – Gioană Ionela. Reprezentantul elevilor 

în CA a fost ales prin vot secret pe platforma online în data de 12.11.2020, în persoana elevei 

Bănaru Mihaela. 

În acest an şcolar a început implementarea proiectului european Erasmus + Spune 

“DA” dezvoltării profesionale. Asfel, în semestrul I au avut loc mai multe activităţi la care au 

participat membri echipei de proiect: dir. Crăciun Adi Nicoleta, dir. Adj. Ticulescu Despina, 
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prof. Damian Adriana, prof. Ion Carmen Mihaela, prof. Simina Andora. Activităţile au fost 

următoarele: 

- 15.10.2020: Reuniunea de informare desfășurată online, privind contractarea și 

implementarea proiectelor de mobilitate în domeniul VET 2020,cu reprezentanți ai Agenției 

Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale 

- 15.10.2020: activitatea #ErasmusDays 2020-CTGC, în cadrul proiectului 2020-1-RO01-

KA102-079314 VET, Mobilități Erasmus+ Spune “DA” dezvoltării profesionale- promovarea 

proiectului în cadrul colectivelor de elevi din clasele a X-a D, a X-a E, a X-a F și a X-a G prin 

distribuirea de pliante și prezentarea PowerPoint - Mobilități Erasmus+ Spune “DA” 

dezvoltării profesionale, crearea unei clase virtuale pe platforma Google Classroom unde sunt 

încărcate materiale de promovare a proiectului 

- 26.11.2020 întâlnire online de monitorizare a proiectului Erasmus cu doamna Gabriela 

Bojanopol, metodist proiecte și programe 

- 14.12.2020 participarea la întâlnirea online Beneficiari VET 2020  cu reprezentanți ai 

Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării 

Profesionale - se vor discuta aspecte legate de implementarea proiectelor aprobate în anul 2020 

 

În perioada 7-20 decembrie 2020 Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez din București 

a fost gazda evenimentului internațional Eclipsa de Soare 2020. Peste 500 de elevi din 

învățământul primar, gimnazial și liceal din România au participat, , împreună cu 45 de 

profesori coordonatori de la 37 de școli din 18 județe ale țării, la o serie de activități 

educaționale online prilejuite de eclipsa totală de Soare din 14 decembrie 2020. Pe lângă 

observarea în direct a fenomenului astronomic, unele activități s-au desfășurat înaintea 

producerii eclipsei – expoziții de desene, prezentări tematice, infografice, iar altele în zilele 

care au urmat – activitate națională CLIL în limba engleză pentru elevii de gimnaziu, realizarea 

unui e-book, derularea unei cercetări privind impactul activităților desfășurate cu această 

ocazie asupra elevilor și profesorilor. Precizăm că activitatea Content and Language Integrated 

Learning (CLIL) a fost coordonată de Școala Gimnazială nr. 168 din București. Dealtfel, 

metoda CLIL – prin intermediul căreia elevii și-au dezvoltat competențele de limbă engleză, 

iar profesorii au utilizat-o ca strategie de predare-învățare – a fost prezentată de conducerea 

școlii odată cu proiectul E+ strategic „Exchange of good practices for implementing CLIL 

method to cater for the needs of disadvantaged and special needs groups and to reduce the 

differences in learning outcomes linked to the socio-economic disparities 

(CLIL4DSN)”.Observarea propriu-zisă a eclipsei totale de Soare s-a realizat prin intermediul 

computerului în cadrul unui eveniment organizat de Iranian TeachersAstronomy Union – 

ITAU și de Student’s International Network for Astronomy – SINA la care s-au alăturat elevi 
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și cadre didactice din numeroase alte țări printre care Japonia, Chile, Africa de Sud, Iran, 

Bulgaria sau Statele Unite ale Americii. România a fost reprezentată de o echipă formată din 

trei elevi și trei profesori. 

Pentru majoritatea elevilor și a profesorilor coordonatori participanți eclipsa totală de 

Soare din 14 decembrie 2020 a fost prima din viața lor! Fascinația participanților față de acest 

fenomen astronomic și în semn de prețuire a suitei de activități educaționale dedicate la care au 

participat s-a concretizat într-un Ebook creat cu pasiune disponibil la adresa 

https://en.calameo.com/read/006544815bd26b2b0e80d.   

 

În perioada 7-20.12.2020, d-na prof. Naghi Elisabeta împreună cu elevii claselor a XII-

a FR2, a XI-a FR 1, a XIII FR 2 a desfăşurat activitatea „Eclipsele de Soare” ce a constat în: a. 

Informatii generale despre eclipse, in particular Eclipsa de Soare din 14.12. 2020, 

 https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2020Dec14Tgoogle.html, 

https://iau-dc-c1.org/eclipse-2020/;  

b. Dezbatere pe meet-classroom și realizarea de prezentări privind evenimentul din 14 

decembrie 2020;  

c. participarea live la observarea eclipsei, 14 decembrie 2020;   

d. rezultate:dezvoltarea competențelor matematică și științe, realizarea a 7 PPT.   

 

În perioada 23-27 noiembrie 2020 s-a desfășurat programul Școala Altfel cu titlul 

”Educație pentru trup, minte și suflet”. În această perioadă elevii și cadrele didactice și-au 

desfășurat activitatea pe platformele ZOOM și Google Classroom. Parteneri în derularea 

programului extrașcolar au fost: Școala Postliceală ”Carol Davila”, Fundația ”Dreptul la 

educație”, Junior Achivement, VSF&Insights. 

În acest semestru cadrele didactice din liceul nostru au coordonat elevii în diferite 

activităţi extraşcolare şi extracurriculare atât faţă în faţă cât şi on-line utilizând platforme 

educaţionale. 

Pe data de 16.10.2020, d-na prof. Popa Elisabeta a desfăşurat cu elevii clasei a IX-a F, 

activitatea „Pașaport pentru o viață sănătoasă 16 oct – Ziua Mondiala a Alimentației” 

Pe 21.10.2020, d-na prof. Bordei Veronica a realizat activitatea „24 octombrie – Ziua 

Naţiunilor Unite”, la clasele a X-a şi a XI-a. 

În perioada 1-20 noiembrie 2020, d-na prof. Naghi Elisabeta a realizat activitatea 

„Conștientizarea protejării planetei noastre”, cu elevii clasei a XII a FR 2, ce a constat în:  

a. vizionarea filmului și a obiectivelor de dezvoltare durabila 

http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/, 

https://www.youtube.com/watch?v=1TA4qFDXXh4;  

https://en.calameo.com/read/006544815bd26b2b0e80d
https://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEgoogle/SEgoogle2001/SE2020Dec14Tgoogle.html
https://iau-dc-c1.org/eclipse-2020/
http://dezvoltaredurabila.gov.ro/web/obiective/
https://www.youtube.com/watch?v=1TA4qFDXXh4
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b. Dezbatere pe meet-classroom.;  

c. Corelarea unui obiectiv de dezvoltare durabilă cu un PPT /eseu/ etc;  

d. rezultate: dezvoltarea competențelor social civice ale elevilor, realizarea a 5 eseuri. 2  

PPT. 

În data de 12.11.2020 prof. Mirea Cosmin, prof. Radu Roxana, prof. Petre Daniela au 

desfăşurat cu elevii claselor din încadrare concursul practic intitulat ,,Cel mai frumos mise-en-

place şi cel mai bun preparat.’’ 

În perioada 01 – 19.11.2020 s-a desfăşurat Campania „19 zile de prevenire a abuzurilor 

și violențelor asupra copiilor și tinerilor 2020” – respectiv ore de dirigenție online cu tema 

„Prevenirea violenței și abuzului sexual asupra copiilor și Prevenirea pericolelor TIC” – la 

clasele a IX-a  şi a XII-a –– în vederea prevenirii și eliminării violenței în școală, a abuzurilor 

asupra copiilor și informării asupra pericolelor de pe internet la care sunt expuși elevii, proiect 

iniţiatşi patronat de către FederaţiaInternaţională a Comunităţilor Educative - Secţiunea 

România în parteneriat cu Women’s World Summit Foundation, Geneva. 

În luna noiembrie d-na prof. Boicu - Gunţă Carmina împreună cu d-l Boicu Gheoghe a 

desfăşurat activitatea „Concurs de eseuri, afişe, desene cu tema „Stop violenţei!” cu elevii cls. 

a IX-a H  

Pe data de 23.11.2020  prof. Damian Adriana şi prof. Coroiu Anca au coordonat elevele 

Voican Maria din clasa a X-a G şi Ion Alexandra, clasa a XII-a F la Concursul on line  “O 

VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MEA” Ediţia a IX-a - cu 

lucrarea „POVESTEA CU FINAL FERICIT” 

Pe data de 27.11.2020, d-na prof. Bordei Veronica a desfăşurat activitatea „Ziua 

Naţională a României” la clasele a X-a, a XI-a, a XII-a. 

Tot pe data de 27.11. 2020, d-na prof. Popa Elisabeta a organizat pe meet activitatea „1 

Decembrie” – zi cu dublă semnificatie : Ziua Națională a Romaniei şi Ziua mondială antisida”, 

clasa a IX-a F. 

În lunile noiembrie și decembrie 2020 d-na prof. Stănescu Cristina  a desfășurat, cu 

elevii clasei a X-a B, proiectul ”Autopromovarea: ce știu, ce pot să fac?”, în cadrul căruia 

elevii clasei au creat filmulețe de prezentare a unui talent, a unei pasiuni, priceperi. 

În luna decembrie 2020, d-na prof. Popa Elisabeta a organizat pe Google Meet 

împreună cu elevii clasei a IX-a F  activitatea „Crăciun multicultural”. 

În perioada noiembrie 2020-ianuarie 2021, d-na prof. Damian Adriana, împreună cu 

clasa a X-a G a participat la activităţi de educaţie antreprenorială, de educaţie financiară, 

elemente de legislaţie a muncii,  pandemia SARS-COV 2, organizate on line, tip webinare de 

ONG Junior Achievement România. 



 70 

Pe data de 22.01.2021, d-na prof. Bordei Veronica a realizat cu clasele a XI a  

activitatea "Unirea, naţiunea a făcut-o !", închinată Zilei Principatelor”. 

 

În data de 24.02.2021 a fost organizată și coordonată Ziua Prieteniei în Colegiul 

Tehnologic Grigore Cerchez – activități online la orele de dirigenție pe temele prietenia în 

pandemie, socializarea în virtual, poartă masca să revenim la școală 

În data de 05.02.2021 la clasa a XII a E au avut loc activități de prevenire și combatere 

a violenței în mediul școlar – Direcția Generală de Poliție Locală – Serviciul de prevenire și 

combatere a violenței în mediul școlar – bullying – la care au participat prof. Rădoi Eugenia, 

Petre Daniela, Cosma Florentina. 

În data de 18.03. 2021 d-na prof Naghi Elisabeta Ana a participat online la activitatea 

”Nowrooz, Iranian Spring Equinox Celebration for New Year with teachers and student around 

the world ” cu lucrarea ”Astro -Cultural Events in Romania for Spring Equinox” 

În data de 26.03.2021 d-na prof. Damian Adriana a participat la concursul regional 

,,MESERIA - CALE SPRE SUCCES” Ediţia a IV-a, Galaţi 

În perioda 10-14 mai 2021, d-na prof. Damian Adriana a participat la ȘCOALA DE 

PRIMĂVARĂ, Junior Achievement (JA) România, cu sprijinul OMV Petrom. 

În data de 21.05.2021 prof. Bobeică Daniela şi prof. Simina Andora au participat la 

Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor, ediţia a XVII-a, organizată de Facultatea de 

Management şi Dezvoltare Durabilă din cadrul USAMV Bucureşti, coordonând3 elevi din 

clasa a X-a C la realizarea lucrării „Agroturismul în Maramureş.” 

În data de 21.05.2021 în cadrul Sesiunii de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor, ediţia a 

XVII-a, organizată de Facultatea de Management şi Dezvoltare Durabilă din cadrul USAMV 

Bucureşti, a avut loc diseminarea proiectului european Erasmus+ „Spune DA dezvoltării 

profesionale”, activitate la care au participat din partea liceului nostru d-nele prof. dir. Crăciun 

Adi Nicoleta, Damian Adriana, Ion Carmen Mihaela, Simina Andora. 

D-na prof. Damian Adriana a coordonat elevul PAPA FLORIN, clasa a X-a G la 

CONCURSUL INTERREGIONAL “INFOTEHNICA” DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE - 

ediția a XIII-a, 28.05.2021, Roman, obținând PREMIUL I. 

PREMIUL I a obținut și eleva VOICAN MARIA din clasa a X-a G, coordonată de d-

na prof. Damian Adriana la CONCURSUL INTERNATIONAL ON LINE ROMÂNIA ȘI 

DIASPORA – ”O  SINGURA TRĂIRE”–desfășurat la Arad. 

Pe tot parcursul anului școlar 2020-2021 au avut loc activități online de prevenire 

antidrog pentru elevi, cu ajutorul reprezentantului ANA Ciobanu Vasile, în cadrul Campaniei 

Efectele consumului de droguri asupra organismului. 
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Pe tot parcursul anului au avut loc întâlniri de lucru cu privire la Campania Națională Fii 

Liber, cu reprezentantul Agenției Naționale Antidrog – Ciobanu Vasile, consilierul școlar Stan 

Vasilica, alături de diriginții și elevii de la clasele a IX-a și a XI-a. 

 

Pe data de 23.06. 2021 a avut loc premierea elevilor participanți la concursurile 

organizate în cadrul cercului Valahia în acest an școlar 

În data de 28.06. 2021 d-na prof. Teoderoiu Gabriela a coordonat echipa ”Sanitarii 

pricepuți” compusă din elevele: Constantinescu Denisa, Ioniță Irisa, Niculae Maria, Nistor 

Simona, Pană Cătălina din clasa a IX a A și elevul Gheorghe Alexandru din clasa a X-a A. 

În acest an școlar d-na prof. Damian Adriana a participat cu 10 elevi în Proiectul 

internațional”Girls go circular 2021”. În rețeaua Junior Achievement proiectul este 

implementat în opt țări - Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Portugalia, România, Serbia, 

Ungaria. ProiectulestegestionatdeEit Raw Materials, EitManufacturing ,,Eit climate-kic, Ja 

Europe. 

La nivelul şcolii este constituit Cercul de istorie-geografie-turism-gastronomie 

„Valahia”, ce îşi desfăşoară activitatea pe mai multe secţiuni. Profesorii coordonatori sunt: 

Prof. Bobeică Daniela, servicii; Prof. Ion Carmen-Mihaela, limba engleză; Prof. Nedelea 

Nicoleta-Doina, geografie-istorie; Prof. Petre Daniela, servicii; Prof. Stan Vasilica, socio-

umane. 

În anul şcolar 2020-2021 a avut o activitate bogată cu numeroase concursuri, astfel: 

CONCURS DE CREAȚIE „DINCOLO DE NORI” 

Pentru a sărbători Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, cercul „Valahia” a organizat 

la începutul lunii octombrie concursul de creație „Dincolo de nori”, cu două secțiuni, desene și 

postere. Au participat 10 elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a X-a B, a XI-a E.  

Ambele secțiuni au avut același juriu, care a fost compus din prof. Carmen Mihaela Ion 

și elevii Corina Mihalache (clasa a X-a A), Carmen Maria Stan (clasa a X-a F), Iulian Gabriel 

Ene (clasa a X-a A). 

CONCURS DE DESENE ȘI POSTERE „HAPPY HALLOWEEN” 

La sfârșitul lunii octombrie a fost organizat concursul de desene și postere „Happy 

Halloween”. Au participat 36 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a 

B, a XI-a E. 

La secțiunea desene, juriul a fost compus din prof. Daniela Bobeică, prof. Vasilica Stan, 

prof. Nicoleta Doina Nedelea și elevii Romina Moldovai (clasa a X-a E), Ioan Constantin 

Bulancea (clasa a XII-a A). 
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La secțiunea postere, juriul a fost compus din prof. Carmen Mihaela Ion și elevii Corina 

Mihalache (clasa a X-a A), Carmen Maria Stan (clasa a X-a F) și Iulian Gabriel Ene (clasa a X-

a A). 

CONCURS DE JURNALISM „POVEȘTI INTERESANTE DESPRE BUCUREȘTIUL DE 

IERI ȘI AZI” 

În luna noiembrie a fost organizat Concursul de jurnalism „Povești interesante despre 

Bucureștiul de ieri și azi”. Au participat 11 elevi din clasele a IX-a B, a X-a A, a X-a B, a X-a 

F, a XI-a A și a XI-a C. 

Juriul a fost format din prof. Alina Pandelescu, prof. Vasilica Stan, prof. Carmen Ion, 

prof. Nicoleta Nedelea și elevele Laura Baciu (clasa a XII-a A) și Romina Moldovai (clasa a 

X-a E). 

CONCURS DE ESEURI „ROMÂNIA DIN SUFLETELE NOASTRE” 

Cercul „Valahia” a sărbătorit Ziua Națională a României organizând concursul de eseuri 

„România din sufletele noastre” în luna decembrie. Au participat 15 elevi din clasele a IX-a B, 

a IX-a F, a IX-a G, a X-a E, a X-a F. 

Juriul a fost format din prof. Mihaela Florea, prof. Daniela Bobeică, prof. Carmen Ion, 

prof. Vasilica Stan și președintele cercului, elevul Ioan-Constantin Bulancea (clasa a XII-a A). 

CONCURSUL DE POSTERE „OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE IARNĂ” 

La  sfârșitul lunii ianuarie a fost organizat concursul de postere „Obiceiuri şitradiţii de 

iarnă”, la care au participat, cu 29 de postere, 26 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a 

G, a X-a A, a X-a F, a XI-a A, a XI-a C. 

Juriul a fost format din prof. Carmen Ion, prof. Ovidiu Albu, prof. Nicoleta Nedelea și 

elevii Corina Mihalache, PetrinaObaciu și Iulian Ene (clasa a X-a A). 

CONCURSUL DE FOTOGRAFIE „BUCUREȘTIUL ÎN CULORILE IERNII” 

În luna februarie a fost organizat concursul de fotografie „Bucureștiul în culorile iernii”. 

Au participat 40 de fotografii realizate de 20 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a 

IX-a G, a X-a A, a X-a B, a XI-a C și a XI-a E. 

Juriul a fost format din prof. Stan Vasilica, prof. Albu Ovidiu, Moldovai Romina (clasa a 

X-a E), Barbu Elena (clasa a X-a F), Nartea Cristian (clasa a XI-a A) și Popescu Cristian (clasa 

a XI-a A). 

CONCURS DE AFIŞE „AM DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI !” 

În luna martie s-a desfășurat concursul de afișe „Am drepturi și responsabilități!”. Au 

participat 20 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a E, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a 

X-a B, a XI-a A, a XI-a E, a XII-a A. 
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Juriul a fost format din elevii Mihalache Corina, Dina Sorina, ObaciuPetrina (clasa a X-

A); Nichita Florentina, Moldovai Romina (clasa a X-a E); Barbu Elena, Nae Geanina (clasa a 

X-a F); Nartea Cristian, Popescu Cristian (clasa a XI-a A). 

CONCURS DE ESEURI „DE CE PLÂNGE PĂDUREA?” 

În luna mai s-a desfășurat concursul de eseuri „De ce plânge pădurea?”. Au participat 10 

elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a B, a X-a F, a XI-a E. 

Juriul a fost format din prof. IonMihaela, prof. Bobeică Daniela, prof. Stan Vasilica, 

prof. Nedelea Nicoleta, prof. Albu Ovidiu. 

CONCURS DE JURNALISM „TURISM, CULTURĂ, CIVILIZAȚIE PE GLOB” 

În luna iunie s-a desfășurat concursul de jurnalism „Turism, cultură, civilizație pe Glob”. 

Au participat 21 de elevi din clasele a IX-a D, a IX-a G, a XI-a A, a XI-a C, a XI-a E. 

Juriul a fost format din prof. Simina Andora, prof. Pandelescu Alina, prof. Bobeică 

Daniela, prof. Stan Vasilica, prof. Albu Ovidiu. 

REVISTA „TIMP ȘI SPAȚIU” ȘI SITE-UL CERCULUI 

Cercul „Valahia” se bucură şi de scrierea revistei online „Timp și spațiu”. Au fost 

publicate numerele 14/septembrie 2020, 15/decembrie 2020, 16/martie 2021 și 17/iunie 2021. 

A fost actualizat site-ul www.cerculvalahia.ro, care are în prezent 15 pagini. 

 

Cursuri webinar online 

Mai multe cadre didactice au participat la cursuri, conferințe și activități webinar online, astfel: 

prof. Ion Carmen Mihaela, Simina Andora, Damian Adriana, Stan Vasilica, Rădoi Eugenia. 

        

2. Comisia pentru Evaluare și Asigurarea Caliății 

 

     Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii, organ consultativ al Consiliului  

Profesoral şi al Consiliului de Administraţie în domeniul calităţii în Colegiul Tehnologic 

„Grigore Cerchez” a funcţionat în anul şcolar 2020-2021 în următoarea componenţă: prof. 

Florea Mihaela (coordonator comisie), prof. Seciu Nela, prof. Tudosiu Mădălina; un 

reprezentant al Consiliul local sector 5-Laslo Mihail-Cristian, un reprezentant al Comitetului 

de Părinți-Gioană Ionela şi reprezentantul Consiliul Elevilor- Neațu Ștefania. 

 Atribuţiile comisiei au fost:  

a) elaborarea şi coordonarea aplicării procedurilor şi activităţilor de evaluare şi asigurare a 

calităţii, aprobate de conducerea unităţii şcolare, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de 

legislaţie;  

b) elaborarea raportului (anual) de evaluare internă privind calitatea educaţiei în unitatea 

şcolară;  

http://www.cerculvalahia.ro/
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c) elaborarea propunerilor de îmbunătăţire a calităţii educaţiei;  

d) cooperarea cu agenţia română specializată pentru asigurarea calităţii, cu alte agenţii şi 

organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din strainatate, potrivit legii. 

 

 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe 

-membrii comisiei formaţi în domeniul 

asigurării calitaţii activităţii educative 

-supraîncărcarea cadrelor didactice membre 

ale acestei comisii cu un volum mare de 

muncă (elaborarea de documente, colec-

tarea de dovezi, realizarea de statistici) 

-elaborarea tuturor documentelor necesare 

asigurării calităţii în şcoală (manualul 

calităţii, Planul de îmbunătăţire pentru anul 

şcolar 2019-2020, formulare de monitori-

zare, chestionare) 

-lipsa fondurilor şi a mijloacelor materiale 

pentru susținerea eficientă a activității 

comisiei 

-comunicarea între membrii comisiei şi cu 

celelalte comisii din şcoală, utilizând o 

reţea de comunicare. 

-absența unui spațiu adecvat desfăşurării  

activității  în şcoală 

-toate cadrele didactice sunt evaluate 

periodic in programul de calitate şi se 

înregistrează îmbunătățiri 

 

- unitatea şcolară este bine cunoscută pe 

plan local prin intermediul site-ului şcolii 

pe care sunt postate şi documentele CEAC  

 

-şcoala dispune de o biblioteca proprie de 

cercetare şi există acces liber la o 

serie de proceduri realizate de membrii 

CEAC. 

 

Oportunităţi: buna colaborare cu echipa managerială, cu ISMB, cursurile de formare în 

domeniul calităţii organizate de CCD. 

Ameninţări: fluctuaţiile de personal, lipsa fondurilor materiale pentru dezvoltarea activităţii de 

asigurare a calităţii. 
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In perioada august-septembrie 2020 s-au intocmit Raportul de Evaluare  Internă pentru 

anul scolar 2019-2020, Raportul de Autoevaluare pentru anul şcolar 2019-2020 şi Planul de 

Imbunătățire pentru anul şcolar 2020-2021 . 

 În luna octombrie 2020, membrii CEAC au prezentat Raportul Anual de Evaluare 

Internă pentru anul şcolar 2019-2020, pe baza căruia s-a realizat Planul de imbunătăţire pentru 

anul şcolar 2020-2021. 

Membrii CEAC au fost desemnați de conducerea şcolii să participe la întocmirea  

materialelor pentru monitorizarea internă a Planului de Acțiune al Scolii. 

 Au avut loc şedinţe lunare, potrivit planificării activităţilor, au fost elaborate şi aplicate 

elevilor, părinților şi cadrelor didactice chestionare privitoare la calitatea activităţii unităţii 

noastre. Aceste chestionare au fost prelucrate şi concluziile vor constitui obiectul unui plan de 

măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii activităţii instructiv-educative din şcoala noastră.  

 Membrii comisiei au monitorizat activitatea comisiilor metodice şi de lucru din 

şcoală, pentru a contribui la îmbunătăţirea activităţii de asigurare a calităţii, pentru întocmirea 

şi înaintarea către ISMB a formularului de monitorizare internă din luna decembrie 2020, 

respectiv din lunile martie și iunie 2021, dar şi activități  specifice.                    

            Membrii CEAC Florea Mihaela, Secui Nela și Tudosiu Mădălina au eleborat 

următoarele proceduri operaționale: 

PO - privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul tehnologiei și a internetului, 

precum și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal la nivelul Colegiului Tehnologic 

“GRIGORE CERCHEZ” 

PO - privind izolarea elevilor bolnavi în vederea asigurării condițiilor de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

PO - privind triajul elevilor în vederea asigurării condițiilor de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2 

PO-modalitatea de colectare, validare, păstrare a condicii de prezență/fișe de prezență 

Pe tot parcursul anului școlar, membrii comisiei şi-au îndeplinit atribuţiile: au întocmit 

documentele de lucru ale comisiei, au colaborat cu comisiile metodice şi de lucru din şcoală, 

au monitorizat activitatea acestor comisii, au gestionat dovezile privitoare la activităţile 

desfăşurate, au gestionat situaţii statistice, au monitorizat baza de date cu parcursul 

absolvenţilor şi integrarea lor în muncă, dar şi aplicarea procedurilor, au efectuat asistenţe la 

ore. Aceștia au făcut demersurile necesare pentru colectarea și transmiterea informațiilor 

necesare acreditării pentru cele două profiluri. 
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3.Comisia pentru securitate și sănătate în muncă (SSM) și pentru situații de urgență (PSI) 

 

În anul şcolar 2020-2021, comisia formată din responsabilul, Vasile Adriana, şi 

membrii Iacob Vasile si Boboc Constantin, conform atribuţiilor stipulate de legea 319/2006, 

directive cadru 89/391/CEE și regulamentul intern al Colegiului Tehnologic ,,Grigore 

Cerchez’”, a desfăşurat următoarele activitaţi:  

 Instructaj privind securitatea și sănătatea în muncă a cadrelor didactice și a personalului 

auxiliar, în septembrie 2020. Instructajul a vizat prelucrarea normelor generale SSM. 

Personalul a semnat un proces verbal care atestă participarea la instructaj; 

 Au fost înmânate diriginților instructaje pentru clasele de elevi pe care le consiliază, 

acestia având obligația de a prelucra materialele și de a întocmi procese verbale. Aceste 

procese verbale au fost semnate de catre directorul coordinator, au primit numere de 

înregistrare și sunt anexate dosarului SSM. 

 S-au înmânat fişele individuale, s-a monitorizat completarea acestora de către cadre 

didactice, conform legislaţiei în vigoare; 

 S-a organizat o campanie de informare asupra importanţei   însuşirii normelor de 

protecţie a muncii de către cadre didactice , personal auxiliar, elevi. 

 S-a informat personalul didactic și auxiliar asupra drepturilor și obligaţiilor ce le revin 

în domeniul sănătăţii şi securitaţii muncii; 

 S-a întocmit programul de activităţi şi planul tematic conform normelor generale 

stipulate in art.109 privind normele SSM;  

 S-au evaluat riscurile pentru fiecare loc de muncă şi s-a realizat instructajul pentru 

respectarea SSM  în laboratorul de informatică, ateliere, sala de educaţie fizică şi 

terenul de sport, biblioteca , conform HG 955 din 2010; 

 La clasele cu profil alimentar si tehnic s-au prelucrat norme specifice  SSM; 

 Periodic, s-au realizat instructaje cu măsurile de prim ajutor in caz de accidentare 

pentru aprofundarea normelor de protecţie a muncii. 

 

4. Comisia pentru disciplină, prevenirea, combaterea și reducerea violenței în mediul școlar 

și pentru prevenirea și combaterea  faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și 

promovarea interculturalității 

 

 
 Comisia formată din directorul unității Crăciun Adi-Nicoleta, directorul adjunct 

Ticulescu Despina, consilierul școlar Stan Vasilica, polițistul de proximitate, reprezentantul 

Primăriei Sector 5, reprezentantul părinților, reprezentantul elevilor și cadrele didactice: Rădoi 

Eugenia-Dorina – responsabil și membrii Boboc Constantin, Albu Ovidiu-Toma, Corcodel 

Mariana, Radu Roxana, în colaborare, au întocmit planul managerial, strategia de prevenire și 
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combatere a violenței, planul de măsuri, procedura privind prevenirea  și combaterea violenței 

în școală, înainte de începerea anului școlar și au aplicat chestionare cu teme de discriminare, 

interculturalitate și violență în mediul școlar. 

  

 La începutul anului școlar, am semnat acordul de parteneriat cu Agenția Națională 

Antidrog – Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 5, s-a stabilit Planul 

de măsuri privind asigurarea climatului de siguranță publică în incinta și zona adiacentă 

unităților de învățământ preuniversitar din municipiul București, pentru anul școlar 2020-2021, 

de către Inspector principal de poliție - coordonatorul poliției de proximitate în colaborare cu 

reprezentanții comisiei, s-a semnat Parteneriatul de colaborare Scoală-Poliție-Primărie sector 5 

- și Consiliul reprezentativ al părinților. 

 În primul semestru, s-au organizat și desfășurat următoarele activități:  

 Prevenirea și eliminarea violenței 

- A fost organizată o întâlnire de prezentare/informare cu privire la Campania Națională 

Fii Liber, susținută de reprezentantul Agenției Naționale Antidrog – Ciobanu Vasile, campanie 

desfășurată pe parcursul anului școlar 2020-2021 – 02.10.2020; 

- Au fost organizate și coordonate activități în școală, în cadrul Campaniei 19 zile de 

prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor 2020 – respectiv ore de 

dirigenție online cu tema Prevenirea violenței și abuzului sexual asupra copiilor și Prevenirea 

pericolelor TIC – clasele IX-XII – 01 – 19.11.2020 – în vederea prevenirii și eliminării 

violenței în școală, a abuzurilor asupra copiilor și informării asupra pericolelor de pe internet la 

care sunt expuși elevii.  

  În al doilea semestru, s-au organizat și desfășurat următoarele activități:  

         Prevenirea și eliminarea violenței 

- A avut loc o întâlnire de lucru/prezentare/informare cu privire la politicile locale antidrog 

pe parcursul anului școlar 2020-2021 cu reprezentantul Agenției Naționale Antidrog – 

Specialist antidrog Ciobanu Vasile – 19.02.2021; 

- Au fost organizate și coordonate activități online de prevenire antidrog pentru elevi, cu 

ajutorul reprezentantului ANA Ciobanu Vasile, în cadrul Campaniei Efectele consumului de 

droguri asupra organismului – clasa IX B – 29 elevi – dir Nedelea Nicoleta - 25.02.2021;  

- A fost organizată și coordonată Ziua Prieteniei în Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez 

– activități online la orele de dirigenție pe temele prietenia în pandemie, socializarea în virtual, 

poartă masca să revenim la școală – 24.02.2021; 

- Au fost organizate și coordonate activități de prevenire și combatere a violenței în mediul 

școlar – Direcția Generală de Poliție Locală – Serviciul de prevenire și combatere a violenței în 
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mediul școlar – bullyng – Polițiști locali – Simion Petronela, Drăgoi Jane, Goiță Niculae - clasa 

a XII a E - 11 elevi, D - 10 elevi – prof. Petre Daniela, Cosma Florentina– 05.03.2021; 

- Au fost organizate și coordonate activități online de prevenire antidrog pentru elevi, cu 

ajutorul reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul Campaniei 

Efectele consumului de droguri asupra organismului – clasa IX B – dir Nedelea Nicoleta - 28 

elevi - 04.03.2021;  

- Au fost organizate și coordonate activități online de prevenire antidrog pentru elevi, cu 

ajutorul reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul Campaniei 

Efectele consumului de droguri asupra organismului – clasa IX F – dir Popa Elisabeta - 

10.03.2021;  

- Au fost organizate și coordonate activități online de prevenire antidrog pentru elevi, cu 

ajutorul reprezentantului ANA Specialist prevenire antidrog Insp. Bîrsan Claudia Ileana, în 

cadrul Campaniei naționale de prevenire a consumului de noi substanțe psihoactive Fii Liber! 

– clasa IX E – 24 elevi – Stan Vasilica - 17.03.2021;  

- Am participat la Webinarul Training I, II, III – din cadrul programului dedicat 

profesorilor – Eroii Internetului – siguranță online pentru elevi – ADFABER – responsabil 

comisie Rădoi Eugenia Dorina – 20, 21, 22.04.2021;  

- A avut loc întâlnire de lucru cu privire la Campania Națională Fii Liber, cu 

reprezentantul Agenției Naționale Antidrog – Ciobanu Vasile și consilierul școlar Stan 

Vasilica, campanie desfășurată pe parcursul anului școlar 2020-2021 – 11.05.2020; 

- Au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber și Zilei 

mondiale fără Tutun – clasa IX C – dir Pușcaș Gabriela - 26 elevi - 24.05.2021; 

- Au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber – clasa IX 

H – dir Boicu-Gunță Carmina, Boicu Gheorghe, Stan Vasilica - 22 elevi - 07.07.2021; 

- Au fost organizate și coordonate activități de prevenire antidrog pentru elevi, cu ajutorul 

reprezentantului ANA Specialist antidrog Ciobanu Vasile, în cadrul campaniilor Efectele 

consumului de droguri asupra organismului, inclusă în campania națională Fii liber – clasa XI 

E – Stan Vasilica, Mirea Cosmin - 16 elevi - 12.07.2021.  

  Disciplină 

 Toate incidentele de indisciplină și violență sesizate în cadrul liceului, sau pe platforma 

de ore online, au fost analizate de către membrii Comisiei de disciplină, au fost întocmite 
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rapoarte pentru fiecare caz în parte, cazurile fiind prezentate în Consiliile profesorale unde s-au 

stabilit prin vot măsurile de sancționare pentru elevii implicați. 

 Documentele întocmite pentru fiecare caz de indisciplină se află în dosarul Comisiei, 

alături de declarațiile/notele informative ale celor implicați în incidente și măsurile de 

sancționare pentru elevii implicați sunt înscrise în PV din Consiliile profesorale și în caietele 

diriginților. 

  S-au aplicat elevilor chestionare, privind violența și discriminarea în școală, pentru a 

avea o imagine mai clară a situației din liceu și pentru a stabili măsurile și activitățile necesare 

de prevenire și combatere a acestor fenomene periculoase care au luat amploare în rândul 

tinerilor. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

6. ANALIZA ASUPRA  ACTIVITĂȚII COMISIILOR CU  CARACTER 

TEMPORAR 

 

 Comisia de perfecţionare şi formare continuă 

 

Activitatea de perfecţionare şi formare continuă, în anul şcolar 2020– 2021, s-a 

desfăşurat în baza prevederilor Planului managerial şi a  obiectivelor propuse de către Comisia 

de perfectionare din cadrul Colegiului Tehnologic ,,Grigore Cerchez”.  

Obiectivul strategic al comisiei, în domeniul dezvoltării resurselor umane, vizează 

pregătirea profesională a cadrelor didactice, asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi 

dezvoltare profesională 

Obiective de referinţă:  

 Dezvoltarea competenţelor ştiinţifice, psihopedagogice, metodice ale cadrelor didactice 

şi manageriale ale personalului de conducere; 

 Consilierea profesorilor debutanţi prin activităţi de mentorat/ tutoriat; 

 Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltarea profesională a cadrelor 

didactice, în contextul implementării schimbărilor structurale în educaţie;  

 Monitorizarea participării cadrelor didactice la cursuri de formare, în vederea evaluării 

standardizate. 

 Pentru a întâmpina nevoia de formare, s-a aplicat un chestionar profesorilor, iar 

rezultatele au fost analizate și interpretate de d-na prof. Vasile Adriana, în luna septembrie. 

Documentele se găsesc în dosarul Comisiei de perfecționare.  

Cadrele didactice din Colegiul Tehnologic ,,Grigore Cerchez” au fost permanent 

preocupate de perfecționarea lor, prin înscrierea la grade didactice, cursuri universitare/ 

postuniversitare și prin participarea la cursuri de perfecționare și formare continuă, organizate 
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atât de C.C.D București, cât și de alte instituții formatoare. De asemenea, s-a participat la 

simpozioane, conferințe, activităţi la nivelul comisiilor şi cercurilor metodice. 

Toate cadrele didactice din unitatea noastra au participat la consfătuirile organizate la 

începutul anului școlar. În cadrul comisiilor organizate la nivelul școlii, s-au desfășurat lecții 

demonstrative, mese rotunde sau susțineri de referate, cu scopul de a împărți din cunoștințele 

acumulate și celorlați colegi de catedră.  

 Profesorii au fost permanent informația supra ofertei C.C.D-ului, fiind îndrumați în 

vederea inscrierii la cursuri de perfecționare. Oferta a fost afișată la panoul destinat 

perfecționarii din cancelarie.  

În luna septembrie, membrii comisiei au intocmit ,,Planul managerial al comisiei”, 

precum și ,,Planul operațional” aferent anului școlar 2020-2021, care a fost înregistrat și avizat. 

 

Echivalari 

În septembrie 2020, s-au finalizat, pe bază de dosare depuse la CCD, 3 echivalări cu 90 

credite transferabile, beneficiind de adeverințe: 

 prof. Pandelescu Alina –Mariana (alta specializare); 

 prof. Radoi Eugenia (doctorat); 

 prof. Cosma Florentina (conversie profesionala). 

 Cadrele didactice au fost îndrumate în vederea perfecționării prin obținerea gradelor  

didactice, în acest sens fiind afișat în cancelarie calendarul pentru înscrierea la grade didactice  

și susținerea inspecțiilor curente sau de specialitate pe anul școlar 2020-2021. 

Inspectii sem I 

 12.11. 2020, prof. Popa Elisabeta susținut în format online inspecția curentă IC2, pentru 

acordarea gradului didactic 2; 

 06.12.2020, prof. Radu Roxana a susținut în format online inspecția curentă IC2, pentru 

acordarea gradului didactic 2; 

 4.12.2020, prof. Munteanu Ana Maria a susținut prima inspecție  în vederea participării 

la examenul de definitivat; 

 16.12.2020, prof.  Mirea Cosmin a susțrinut prima inspecție de specialitate pentru 

examenul de definitivat; 

 7.12.2020, prof.Cochințu Ioana a susținut inspecția a doua curentă pentru gradul 

didactic I; 

 18.12.2020, prof. Albu Ovidiu a susținut IC1 pentru echivalare doctorat; 

 7.12.2020, prof. Cosma Florentina a susținut IC2 pentru gradul II. 
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Inspectii semestrul al II-lea 

 4.03. 2021, prof. Popa Elisabeta a susținut inspecția specială pentru acordarea gradului 

didactic 2; 

 28.05. 2021, prof. Cochințu Ioana, a susținut inspecția specială pentru acordarea gradului  

didactic 1; 

 24.03.2021, prof. Mirea Cosmin Nicolae a susținut IC2 pentru definitivat 

Începând cu semestrul al II-lea, liceul nostru are o baza de date electronică, cu privire 

la formarea initială și continuă a personalului. Baza permite introducerea de date în mod 

individual, prin conectarea cu o parola. 

Cadrele didactice din unitatea noastră școlară au finalizat urmatoarele cursuri de perfecționare:   

 

Semestrul I 
 

1. Rădoi Eugenia Dorina- ,,Profesor real într-o școală virtuală”, Ora de net – Salvați Copiii, 40 

ore 

2. Rădoi Eugenia Dorina- Conferința– ,,Integrarea resurselor digitale pentru crearea propriului 

scenariu educațional – Atelier – Integrarea resurselor digitale în învățământul liceal – CRED”, 

CCD București, 3 ore 

3. Rădoi Eugenia Dorina- Conferința- ,,Specificul activității online pe filiera tehnologică a 

liceului – Atelier – Bune practici în online – Discipline economice, industrie alimentară, 

agricultură”, CCD București, 3 ore 

4. Bobeică Daniela - ,,Secretele  Google Meet ”, S.C. SELLification, 3 ore 

5. Bobeică Daniela - ,,Utilizarea responsabilă a resurselor educaționale digitale”, CCD 

București, 15 ore 

6. Bobeică Daniela - Conferinta ,,Utilizarea responsabilă a resurselor educaționale digitale”, 

CCD București, 3 ore 

7. Bobeică Daniela - ,,Educatie Financiara”, Profit Point, 3 ore 

8. Bobeică Daniela - ,,Investiții și tranzacționare ”, Profit Point, 10 ore 

9. Bobeică Daniela - ,,Profesor real într-o școala virtuală”, Ora de net – Salvați Copiii, 15 ore 

10. Bobeică Daniela - ,,Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi”, Proedus, 60 

ore 

11. Radu Roxana - ,,Clasa online și școala de acasă", CCD București, 32 ore 

12. Radu Roxana - “Cum să susții o LECȚIE de NOTA 10" – curs online, S.C. SELLification, 

3 ore 

13. Radu Roxana - ,,Captivează-ți elevii în ONLINE mai ceva ca în clasă"- curs online, 

S.C.SELLification, 18ore 

14. Radu Roxana - ,,A 13-a ediție a ,,Conferinței Anuale Fischer International”, 3 – 4.10. 2020, 

6 ore 
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15. Radu Roxana - ,,Managementul incluziunii școlare"- curs online în format sincron și 

asincron, CCD București, 80 ore, 20 credite 

16. Radu Roxana -„Organizarea mediului educațional al profesorului în G Suite” organizat de 

Institutul de Formare Continuă, 2.10.2020, 1.5 ore 

17. Tudosiu Madalina- “Lessons Learned from Online Teaching - An Institutional 

Perspective”, 1 oră, organizat de National Geographic, 9.12. 2020. 

18. Tudosiu Madalina- “Two sides of the same coin: Critical and Creative Thinking in the ELT 

classroom”, 1 ora, organizat de British Council, pe 28.01.2021. 

19. Tudosiu Mădălina-  Conferința științifico-practică cu participare internaţională „Inovații 

pedagogice în era digitală”, 3 ore, organizat de Institutul de Formare Continuă şi Ministerul 

Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, 27.11. 2020. 

20. Tudosiu Mădălina-  Conferința „Qatar University 5th International Virtual Conference on 

Teaching English Language”, 7 – 8.11.2020, 6 ore  

21. Tudosiu Mădălina - „Cum începem lucrul în G Suite pentru educație”, organizat de 

Institutul de Formare Continuă, Chisinau, Republica Moldova, 11.10.2020, 1 ora 

22. Tudosiu Mădalina- “Global Schools Festival”, organizat de Cambridge University Press, 

24-26.11.2020, 6 ore  

23. Tudosiu Mădălina - “Introducing a Guided Reading Scheme into a second language 

learning environment” with Christian Bishop, organizat de Collins International, 10.11.2020, 1 

ora 

24. Tudosiu Mădălina - “TESOL Gulf Webinar on Assessment & Testing”, 1 ora, organizat 

online de catre TESOL Gulf in  Riyadh, Saudi Arabia,21.11.2020 

25. Tudosiu Mădălina -  “Helping Children to Develop Writing Skills for the Cambridge YLE 

Tests”, 1 ora, organizat de Hamilton House Publishers- English Language Teaching, 

29.10.2020 . 

26. Tudosiu Mădălina „Practica utilizării G Suite in activitatea didactică”, organizat de 

Institutul de Formare Continuă, 6. Madalina 11.2020, 1 ora. 

27. Tudosiu Mădălina - “National Geographic Learning Online Conference”, organizată de 

Fischer Internațional și Național Geographic, 19. 11.2020, 1 ora. 

28. Tudosiu Mădălina - “Assessing Writing - Introducing new Teacher Guides for the 

Assessment of Writing for B2 First for Schools and C1 Advanced”, 2 ore,  organizat de 

Cambridge English, 17 si 19.11.2020 . 

29. Tudosiu Mădălina - “How to use Coursebook Material to Assess Young Learners’ Writing 

Skills”, 1 ora, organizat de National Geographic, 5.11.2020 

30. Tudosiu Mădălina -  “Engage, Build, Consolidate: An Effective Framework for Lesson 

Planning”organizat de National Geographic, 1 ora,  28.10.2020 
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31. Tudosiu Mădălina - Atelierul „Experiențe online la Limbi Moderne”, organizat de Casa 

Corpului Didactic Bucuresti, 9.10.2020, 2 ore 

32. Tudosiu Mădălina - “Academic English Conference”,  3 zile si 11 sesiuni, organizat de 

Cambridge University Press, 27- 29.10. 2020, aproximativ 20 de ore 

33. Simina Andora Evelina - ,,Educație Financiara Bancara”, Asociația Română a Băncilor, 40 

de ore, 15 CPT 

34. Vasile Adriana - Atelierul ,,Experiențe online la Limbi moderne ”, 4 ore, CCD București 

35. Ion Carmen Mihaela- Conferința online ,,Utilizarea resurselor digitale pentru crearea 

propriului scenariu educațional”, 3 ore, CCD Bucuresti 

36. Ion Carmen Mihala -  Conferința online ,,Beneficiari VET 2020”, Agentia Națională pentru 

Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, 2 ore 

37. Ion Carmen Mihaela- Reuniune online de monitorizare a proiectului Erasmus, Gabriela 

Bojanopol, metodist proiecte și programe, 1 oră 

38. Ion Carmen Mihala- Reuniunea de informare, privind contractarea și implementarea 

proiectelor de mobilitate în domeniul VET 2020, Agenția Națională pentru Programe 

Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, 3 ore 

39. Mirea Cosmin - ,,Rolul comunicării didactice în gestionarea clasei de elevi", Proedus 

40. Stan Vasilica- ,,Resurse digitale pentru profesori”, CCD București și Educațional Digital, 

15 ore 

41. Cochințu Ioana- ,,Profesor real într-o școală virtuală", Ora de net – Salvați Copiii, 40 de ore 

 

Semestrul al II-lea:  

1. Florea Mihaela - ,,Evaluare centrată pe competențe, Noua structură a subiectelor de evaluare 

națională, Evaluarea la limba și literatura română, Evaluarea competenței de redactare, 

Evaluarea competenței lingvistice, Evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a”,serie 

de webinare organizate de Fundatia Dan, Voiculescu pentru Dezvoltarea României în 

parteneriat cu Fischer Fischer International, Fundația Greco, MGT Educațional și Academia de 

Inovare și Schimbare prin Educație, 8-26 februarie 2021, aproximativ 6 ore 

2. Florea Mihaela -  ,,Revoluția mentalității în educație. Principii și metode de evaluare”- 

conferință organizată de Fundația Romanian Business Leaders și de Institutul Dezvoltării 

Personale, 24.04.2021, 3 ore 

3. Florea Mihaela - ,,Introducere în Reducere-Reutilizare-Reciclare și Harta Reciclării”, 

sesiune educațională în cadrul proiectului ,,Eco-ambasadorii reciclării”, componentă a 

programului național Harta reciclării, ViitorPlus, martie-aprilie 2021, 1 oră 

4. Florea Mihaela -   ”Teaching grammar and vocabulary in the socially-distanced classroom”, 

1 ora,organizator Cambridge University Press, 22 aprilie 2021 
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5. Florea Mihaela -  ,,Strategii pentru dezvoltarea autonomiei în învățare a elevilor în mediul 

online”- curs CCD București, 24 ore, aprilie-mai 2021, curs avizat 

6.   Florea Mihaela -   ”Innovators for Children”- 2 webinarii - Cum contribuie tehnologia la 

starea de bine a copiilor, Antreprenoriat social-business vs social -13 aprilie 2021, organizator 

Impact Hub, 2 ore 

7. Florea Mihaela - ,,Imaginea coerentă despre sine”, Asociația Generală a Învățătorilor din 

România, Filiala Republica Moldova în cadrul Programului de dezvoltare personală pentru 

cadrele didactice - 30 aprilie 2021, 2 ore contact direct și 2 ore autodidact 

8. Florea Mihaela - ”Encouraging Family Engagement in the Primary and Pre-Primary Years”, 

National Geographic Learning, 1 oră, 26-27 aprilie 2021 

9. Florea Mihaela - ,,Webinar introductiv dedicat profesorilor, pe tema siguranței online pentru 

elevi”, 20.04.2021 – urmat de 3 sesiuni de trainig (III ,,Dacă ai indoieli, întreabă”, 29.04.2021; 

II -,,Securizează-ți secretele”, ,,Nu te lăsa păcălit”- 21.04.2021; I - ,,Distribuie cu prudență” 

20.04.2021 ), organizate de ADFABER, 4 ore 

10. Florea Mihaela- ,,Elevul tău este un geniu!” – curs organizat de SC SELLification SRL-, 

9.04.2021, 3 ore 

11. Florea Mihaela - ”The National Geographic Learning Young Learners Event”,National 

Geographic Learning și Fischer International, 2 ore și 15 minute, 18 martie 2021 

12. Florea Mihaela - ,,Atuurile personale”- webinar organizat de Asociația Generală a 

Învățătorilor din România, Filiala Republica Moldova în cadrul Programului de dezvoltare 

personală pentru cadrele didactice,  5 mai 2021, 2 ore contact direct și 2 ore autodidact 

13. Florea Mihaela-  ,,Puterea voinței”,Asociația Generală a Învățătorilor din România, Filiala 

Republica Moldova în cadrul Programului de dezvoltare personală pentru cadrele didactice,  7 

mai 2021, 2 ore contact direct și 2 ore autodidact 

14. Florea Mihaela-  ,,Noul normal”, conferință internațională, World Voice International 

Global, 10 mai 2021, 3 ore 

15. Florea Mihaela - ,,Starea de bine a educatorului”, SC SELLification SRL, 12.05.2021, 3 

ore 

16. Florea Mihaela - ”Developing Confident Communicators for the Real World”, National 

Geographic Learning, 1 oră, 11 mai 2021 

17. Florea Mihaela - ”Teach Your Way to the Top”, conferință, Cambridge, 23 aprilie 2021, 3 

ore 

18. Florea Mihaela - ,,Etică profesională”- Asociația Generală a Învățătorilor din România, 

Filiala Republica Moldova în cadrul Programului de dezvoltare personală pentru cadrele 

didactice-14 mai 2021, 2 ore contact direct și 2 ore autodidact 
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19. Florea Mihaela -  Masa rotundă cu tema ,,Studii în limbi străine - un pas spre o carieră de 

succes”, Facultatea de Relații Internaționale din Academia de Studii Economice din București, 

platforma Zoom, 14 mai 2021, 2 ore 

20. Florea Mihaela -  Webinar ,,Schimbari Climatice”, 14.05.2021, IX-XII – Harta Reciclarii, 1 

ora 

21. Florea Mihaela-  ,,Atitudine pozitivă”, Asociația Generală a Învățătorilor din România, 

Filiala Republica Moldova în cadrul Programului de dezvoltare personală pentru cadrele 

didactice-19 mai 2021, 2 ore contact direct și 2 ore autodidact 

22. Florea Mihaela -  ,,Bune practici în școala proactivă”, conferința națională organizată de 

Asociația Generală a Învățătorilor din România, Filiala Republica Moldova, 20 mai 2021, 2 ore 

contact direct și 4 ore autodidact 

23. Florea Mihaela - ,,Abilități de comunicare”, webinar organizat de Asociația Generală a 

Învățătorilor din România, Filiala Republica Moldova în cadrul Programului de dezvoltare 

personală pentru cadrele didactice - 21 mai2021, 2 ore contact direct și 2 ore autodidact 

24. Florea Mihaela - ”Enterprising for tomorrow”, European Social Economy Conference, 

organizator Fundația Alături de voi,  13 mai 2021, 3 ore 

25. Florea Mihaela - Participare la „Cluj Forum 2021”,  activități desfășurate online pe o 

platformă de dezbatere asupra experiențelor și perspectivelor, inițiativelor de succes și bune 

practici pentru problemele comunitare ale tinerilor din Cluj în perioada 18-19 mai 2021, 

Institutul Român pentru Pace (PATRIR), în parteneriat cu peste 15 instituții și organizații 

neguvernamentale, aproximativ 4 ore 

26. Florea Mihaela - Conferința Internațională ,,EDUCATORS” - eveniment dedicat învățării 

socio-emoționale în procesul educațional. Tema primei ediții a conferinței este ”Importanța 

educației socio-emoționale în procesul de învățare”, Fundatia Dan Voiculescu în parteneriat cu 

Fischer Fischer International, Fundația Greco, MGT Educațional -20 mai 2021, 3 ore 

27. Florea Mihaela - ”20 tips on vocabulary teaching” –webinar, organizator Cambridge 

University Press, 26 mai 2021, 1 ora 

28. Florea Mihaela - SuperTeach Atelier 2h - Predare cu Mentalitate Deschisă, Fundația 

Romanian Business Leaders, 26 mai 2021, 1 ora 

29. Tudosiu Mădălina - “CELTA Day - the Online Conference for English Teachers” , 

Shakespeare School in collaboration with Cambridge Assessment English, 5 februarie 2021, 3 

ore 

30. Tudosiu Mădălina - "Cambridge Days Romania 2021", desfasurat in perioada 10 - 12 

februarie 2021, organizat de Cambridge University Press si Cambridge Assessment English, 5 

ore 

https://shakespeare-school.lt.acemlnb.com/Prod/link-tracker?redirectUrl=aHR0cHMlM0ElMkYlMkZjZWx0YXRyYWluaW5nLnJvJTJGY2VsdGEtZGF5LWNvbmZlcmVuY2UlMkY=&a=649391685&account=shakespeare-school%2Eactivehosted%2Ecom&email=mAel8GXjuMt%2BOlh4ltmV1XqAHELO3MbXkFl%2FT4FHv5M%3D&s=d7e0409657232c5b12a529ce3a09f8e1&i=1204A1546A153A13974
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31. Tudosiu Mădălina - „Simple effective ways to enhance student wellbeing for online and in-

person teaching”, Collins International , 23 februarie 2021, 1 ora 

32. Tudosiu Mădălina "Helping teachers talk to parents: A2 Key, B1 Preliminary and B2 First 

– for Schools exams" organizat de Cambridge Assessment English, 25 martie 2021, 1 ora 

33. Tudosiu Mădălina "Webinars for Teachers - Mock Test Toolkit - our new guide to advise 

how, why and when to run mock tests." organizat de Cambridge Assessment English, 15 

aprilie 2021, 1 ora 

34. Tudosiu Mădălina "Spacing out! In praise of distributed grammar practice”, organizat de 

Fischer International si National Geographic, 15 aprilie 2021, 1 ora,  

35. Tudosiu Mădălina Pan-European Conference on Digital Education: “Growth Mindset 

Teaching”, 2 aprilie 2021, Primera Courses din Ljublijana, Slovenia, 3 ore. 

36. Tudosiu Mădălina”Teaching grammar and vocabulary in the socially-distanced classroom”, 

Cambridge University Press, 22 aprilie 2021, 1 ora 

37. Tudosiu Mădălina Conferinta online “Teach Your Way to the Top”, organizat de 

International House Bucharest in colaborare cu Cambridge Assessment English, 23 aprilie 

2021, 3 ore 

38. Tudosiu Mădălina “Using readers to engage young learners of English across different 

learning settings”, Collins International si Fisher English Hub,  5 mai 2021, 1 ora 

39. Tudosiu Mădălina Conferința online „ Education New Normal ”, World Voice 

International, 10 mai 2021, 3 ore. 

40. Tudosiu Mădălina - “Developing confident communicators for the real world", National 

Geographic, 11 mai 2021, 1 ora 

41. Tudosiu Mădălina - „ Starea de bine a educatorului”,  Sellification, 12 mai 2021, 3 ore. 

42. Tudosiu Mădălina -”Preparing learners for success in Cambridge English Qualifications: 

new Information for Candidates”, Cambridge Assessment English, 1 ora 

43. Tudosiu Mădălina - “Teacher Development Seminar”, Cambridge University Press si 

Cambridge Assessment English, 14 mai  2021, 1 ora,  

44. Tudosiu Mădălina - “Put it another way - developing learners' vocabulary beyond a 

comfortable core”, Collins International, 19 mai 2021, 1 ora 

45. Vasile Adriana - “Cambridge Days Romania 2021”- 11.02. 2021, 12.02. 2021, 5 ore, 

Cambridge University Press 

46. Vasile Adriana - ,,Exemple de buna practică în organizarea examenelor în contextual 

pandemiei de Covid”- 2.03.2021, 1.5 ore, Cambridge University Press  

47. Vasile Adriana - “Social and Emotional Learning (SEL) in the Secondary Classroom”- 

3.03.2021, 1 ora, Macmillan Education 
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48. Vasile Adriana - “Helping Students Tackle Complex Texts with Close Reading”- 

15.03.2021, 1 ora, National Geographic 

49. Vasile Adriana - “Wellbeing and relationships in the classroom with Adrian Bethune”- 

16.03. 2021, Oxford University Press, 1 ora 

50. Vasile Adriana - ,,Experiente online la Limbi Moderne”, 29.10.2020, 1 ora, Event Zone 

51. Vasile Adriana - “Putting Global Citizenship Education into Practice”, 18.03.2021, 

Macmillan Education, 1 ora 

52. Vasile Adriana -  “Teacher Development Seminar”, 19.03.2021, 2.15 ore, Centrul de carte 

straina SITKA in association with Cambridge University Press and Cambridge Assessment 

English 

53. Vasile Adriana - “Intoducing a curriculum for teachers and learners with a vision”, 23.03. 

2021, 1 ora, Oxford University Press 

54. Vasile Adriana - “Helping teachers talk to parents: A2 key, B1 Preliminary and B2 First – 

for school exams”, 23.03. 2021, 1 ora, Cambridge Assessment English 

55. Vasile Adriana- “Getting future ready with STEAM”, 24.03.2021, 1 ora, Pearson English 

56. Vasile Adriana - “Exam preparation in the real world”, 24.03.2021, 1 ora, Cambridge 

University Press 

57. Vasile Adriana - “Mock Test Toolkit- our new guide to advise how, why and when to run 

mock tests”, 1 ora, 13.04. 2021, Cambridge Assessment English 

58. Vasile Adriana - ,,Elevul tău este un geniu”, 9.04. 2021, 3 ore, SELLification 

59. Vasile Adriana - Training 1 din cadrul programului dedicate profesorilor: ,,Eroii 

Internetului- Siguranța online pentru elevi”, modul parcurs- ,,Distribuie cu prudentă”, 1 ora, 

24.04.2021, Training III -  module parcurse ,,E cool sa fii amabil” si ,,Daca ai îndoieli, 

întreabă”, 1 ora, 22.04.2021, Training II-module parcurse ,,Securizează-ți secretele” și ,,Nu te 

lăsa păcalit”, 1 ora, 21.04.2021, ADFABER 

60. Vasile Adriana - Conferința ,,Revoluția mentalității în educație- Principii și metode de 

evaluare”, 3 ore, 24.04, 2021, SUPERTEACH 

61. Vasile Adriana - Teacher Development Certificate Course, 6 webinars, 10.02.2021- 17.03. 

2021, 6 hours, Education First 

62. Vasile Adriana - “What I’ve Learned from Teaching English to Teens”, 19.02. 2021, 1 

hour, National Geografic 

63. Vasile Adriana - “Tips for B2 First”, 21.04.2021, 1 hour, Cambridge University Press 

64. Vasile Adriana - ,,Webinar introductiv dedicat profesorilor, pe tema siguranței online 

pentru elevi”, 20.04.2021, 1 ora, ADFABER 
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65. Vasile Adriana -  Webinar în cadrul programului de dezvoltare personală pentru cadrele 

didactice, cu genericul ,,Imaginea coerența despre sine”, 30.04. 2021, Asociația generală a 

învățătorilor din România, filiala Republica Moldova. 2 ore contact direct și 2 ore autodidact 

66. Vasile Adriana - “Encouraging Family Engagement in the Primary and Pre- Primary 

Years”, 26.04. 2021, 1 ora, National Geographic 

67. Vasile Adriana - ,,Atuurile personale”, webinar organizat îin cadrul Programului de 

dezvoltare personală pentru cadrele didactice, 5.05. 2021, 4 ore, Asociația generală a 

învățătorilor din România, filiala Republica Moldova 

68.Vasile Adriana -  ,,Puterea voinței”, webinar organizat în cadrul Programului de dezvoltare 

personală pentru cadrele didactice, 7.05. 2021, 4 ore, Asociația generală a învățătorilor din 

România, filiala Republica Moldova 

69. Vasile Adriana - “The World Voice International Romania Team Conference” with the 

topic “Education new normal”, May 10, 2021, World Voice Interbational, 3 ore. 

70. Vasile Adriana - “Developing Confident Communicators for the Real World”, 1 ora, 11.05. 

2021, National Geographic 

71. Vasile Adriana - “A Year of Online Learning: What’s Working, What’s Not”, 1 hour, 

11.05. 2021, Pearson English 

72. Vasile Adriana -”Developing listening skills with practical ideas: A2 Key for Schools and 

B1 Preliminary for Schools”, 25.05. 2021, 1 ora, Cambridge Assessment English 

73. Vasile Adriana - "Jocul didactic în școala incluzivă", Asociația generală a cadrelor 

didactice din România "Dăscălimea română", 88 de ore, 22 de credite 

74. Vasile Adriana - ,,Gândirea pozitivă”, webinar organizat în cadrul Programului de 

dezvoltare personală pentru cadrele didactice, 19.05. 2021, 4 ore, Asociația generală a 

invățătorilor din România, filiala Republica Moldova.  

75. Vasile Adriana - ,,Abilitați de comunicare”, webinar organizat în cadrul Programului de 

dezvoltare personală pentru cadrele didactice, 21.05. 2021, 4 ore, Asociația generală a 

învățătorilor din România, filiala Republica Moldova 

76. Vasile Adriana- “Where do Students get language from and how do they learn it best”, 

27.05.2020, 1 oră, Helbling Languages 

77. Vasile Adriana- Participare la activitatea metodică dedicată lansării ghidului de activități 

interdisciplinare pentru profesori „STEM en action”, inițiată de Liceul Pedagogic „Anastasia 

Popescu și coordonată de Inspectoratului Școlar al Municipiului București, 1 ora 

78.Vasile Adriana -,,Abilitatea corpului de profesori metodiști pentru învățământul 

preuniversitar", Asociația Proeuro-Cons, 21.04.2021-31.05.2021, 40 de ore, 10 credite 

79. Radu Roxana- "Helping Students Tackle Complex Texts with Close Reading", 1 oră, 

National Geographic 
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80. Radu Roxana - “Jocul didactic în școala încluzivă", Asociația generală a cadrelor didactice 

din România ,,Dăscălimea română", 04.05.2021-15.06.2021,  88 de ore, 22 de credite 

81. Radu Roxana - ,,Abilitatea corpului de profesori metodiști pentru învățământul 

preuniversitar", Asociația Proeuro-Cons, 21.04.2021-31.05.2021, 40 de ore, 10 credite 

82. Radu Roxana-,,Controlul intern / managerial. Modele concrete și aplicații practice", 

Centrul de formare APSAP, 6 ore 

83. Ticulescu Despina - “Jocul didactic în școala incluzivă", Asociația generală a cadrelor 

didactice din România ,,Dăscălimea română", 04.05.2021-15.06.2021,  88 de ore, 22 de credite 

84. Ticulescu Despina -,,Abilitatea corpului de profesori metodiști pentru învățământul 

preuniversitar", Asociația Proeuro-Cons, 21.04.2021-31.05.2021, 40 de ore, 10 credite 

85.  Radu Roxana - Program de perfecționare "Controlul intern / managerial. Modele concrete 

și aplicații practice", 6 ore, 04.03.2021, Centrul de formare APSAP 

86. Radu Roxana -,,Resurse umane și salarizare bugetară", 6 ore, 21.04.2021, Centrul de 

formare APSAP 

87. Radu Roxana -,,Achiziții publice", 6 ore, 19.03.2021, Centrul de formare APSAP 

88. Radu Roxana -,,Legislația muncii. Litigii de muncă", 6 ore, 25.03.2021, Centrul de formare 

APSAP 

89. Radu Roxana-,,Elevul tău este un GENIU!", 3 ore, 09.04.2021, SELLification 

90. Radu Roxana- ,,Cum să Evaluezi și să Notezi cu ajutorul Fișelor de lucru Digitale", 3 ore, 

14.04.2021, SELLification 

91. Radu Roxana -"What I've Learned from Teaching English to Teens", 19-20.04.2021, 

National Geographic 

92. Radu Roxana - Webinar Training III din cadrul programului dedicat profesorilor "Eroii 

Internetului – Singuranță online pentru elevi", 22.04.2021, ADFABER 

93. Radu Roxana-"Developing Confident Communicators for the Real World", 11.05.2021, 

National Geographic, 1 ora 

94. Bobeică Daniela- Training 1 din cadrul programului dedicate profesorilor: ,,Eroii 

Internetului - Siguranta online pentru elevi”, modul parcurs- ,,Distribuie cu prudență”, 1 oră, 

24.04.2021, Training III-  module parcurse ,,E cool sa fii amabil” și ,,Daca ai indoieli, 

intreaba”, 1 ora, 22.04.2021, Training II-module parcurse ,,Securizeaza-ti secretele” si ,,Nu te 

lasa pacalit”, 1 ora, 21.04.2021, ADFABER 

95. Bobeică Daniela - ,,Noul normal”, conferință internațională, World Voice International 

Global, 10 mai 2021, 3 ore 

96. Bobeică Daniela - ,,Starea de bine a educatorului” , Sellification, 1.5 ore 
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97. Bobeică Danmiela - ,,Profesori cu stil”, modulul V: ,,Etica profesionala”, modulul VI : 

,,Atitudine pozitiva”, modulul VII: ,,Abilități de comunicare”, modulul VIII: ,,Branding 

personal vs branding profesional”, AGIRoMd, 16 ore 

98. Bobeică Daniela -,,Elevul tău este un geniu”, 9.04. 2021, 3 ore Sellification 

99. Bobeică Daniela - ,,Tehnici de motivare a elevilor prin npl”, Sellification, 3 ore 

100. Bobeica Daniela- ,,Secretele Google Meet”, Sellification, 3 ore 

101. Bobeica Daniela-,,Preda magic si capteaza atentia elevilor”, Centrul de Educatie Digitala 

Edumagic, 11 ore Solutions 

102. Cochințu Ioana- Seminar de educație financiara organizat de Asociația de Supraveghere 

Financiara, 26.03.2021, 1 ora 

103. Cochințu Ioana - ,,Starea de bine a profesorului”, Profesori fericiți, 5 saptamani,  finalizat 

22  aprilie 2021 

104. Petre Daniela- "Helping Students Tackle Complex Texts with Close Reading", 1 ora, 

National Geographic 

105. Corcodel Mariana-“Communiquer efficacement en francais avec Bonne nouvelle, Edito 

Pro B1 et l’Atelier”, webinaire, 16 Aprilie, 1 ora 

106. Corcodel Mariana- Conferința internațională “Education New normal”, World Voice 

International, 10 mai 2021, 3 ore 

107. Corcodel Mariana -  ,,Starea de bine a Educatorului”, S.C. SELLification S.R.L, 3 ore, 10 

mai 2021 

108. Ion Mihaela - Conferință online  ,,Utilizarea resurselor digitale pentru crearea propriului 

scenariu educational”, CCD, 1 ora si 30 min, 05.10.2020 

109. Ion Mihaela - Atelier - ,,Experiențe online la Limbi Moderne”, CCD, 1 ora, 29.10.2020 

110. Ion Mihaela - Teaching grammar and vocabulary in the socially distanced classroom, 

Cambridge University Press, 1 ora si 30 min, 22.04.2021 

111. Ion Mihaela - “Teacher and student wellbeing – Surviving these times as best as we can”, 

Helbling Languages, 1 ora, 28.04.2021 

112. Ion Mihaela - ,,Cum poate accelera tehnologia procesul de învățare” ,Junior Achievement, 

1 ora, 26.05.2021 

113. Stan Vasilica - ,,Inteligenţa emoţională în actul de predare” – organizator SELLification, 

27.02.2021, 3 ore 

114. Stan Vasilica - ,,Tehnici de motivare a elevilor prin NLP”, – organizator SELLification 

18.03.2021, 3 ore 

115. Stan Vasilica - ,,Starea de bine a educatorului” – organizator SELLification , 12.05.2021, 

3 ore 
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116. Stan Vasilica - ,,Managementul stresului”- organizator Facultatea de Psihologie din 

Bucureşti, 25.02.2021 -2 ore 

117. Stan Vasilica - ,,Disciplina și limitele sănătoase în adolescență” – organizator Fundația 

CCU-Competenți, Corecți și Utili, 02.03.2021, 1 ora 

118. Stan Vasilica - ,,Comunicarea nonverbală cu ajutorul muşchilor faciali” – organizator 

Fundaţia CCU, 08.04.2021, 1 ora 

119. Stan Vasilica - ,,Cele 9 secrete ale prezentărilor de succes” - organizator Fundaţia CCU, 

13.04.2021, 1 ora 

120. Stan Vasilica - ,,Cum să-ţi creezi un curs online”  -  organizator Fundaţia CCU,  

20.04.2021, 1.5 ore 

121. Radoi Eugenia - ,,Lecția de reducere reutilizare și reciclare”, Programul Național Harta 

Reciclării - Proiectul Eco-ambasadorii reciclării - Asociația Viitor Plus - webinar - 23.03.2021, 

1 ora 

122. Radoi Eugenia - ,,Elevul tău este un geniu”, Sellification, 09.04.2021, 3 ore 

123. Radoi Eugenia - ,,Siguranța online pentru elevi - Eroii internetului - webinar training I, II, 

III - program dedicat profesorilor - Adfaber - 20, 21, 22.04.2021 

124. Radoi Eugenia -  Conferința Revoluția mentalității în educație – “Principii și metode de 

evaluare - inspirație pentru educație”, Educativa - Institutul de Dezvoltare Personală - Fundația 

Romanian Business Leaders - Superteach  - 24.04.2021, 3 ore 

125. Radoi Eugenia - ,,Teoria autodeterminării”, Urania Cremene - webinar - 06.05.2021, 1 oră 

126. Simina Andora - Programul de formare psihopedagogica in vederea certificării 

competențelor pentru profesia didactică, nivel II postuniversitar 2020-2021, 30 credite,  ECTS, 

USAMV BUCURESTI 

127. Simina Andora - ,,Cum poate accelera tehnologia procesul de invatare”, JA Romania, 1 

ora, 26.05.2021 

128. Albu Ovidiu Toma - Training 1 din cadrul programului dedicate profesorilor: ,,Eroii 

Internetului- Siguranta online pentru elevi”, modul parcurs- ,,Distribuie cu prudenta”, 1 ora, 

24.04.2021, Training III -  module parcurse ,,E cool sa fii amabil” si ,,Daca ai indoieli, 

intreaba”, 1 ora, 22.04.2021, Training II-module parcurse ,,Securizeaza-ti secretele” si ,,Nu te 

lasa pacalit”, 1 ora, 21.04.2021, ADFABER 

129. Petre Daniela - Participare la activitatea metodică dedicată lansării ghidului de activități 

interdisciplinare pentru profesori „STEM en action”, inițiată de Liceul Pedagogic „Anastasia 

Popescu și coordonată de Inspectoratului Școlar al Municipiului București, 1.5 ore 

130. Petre Daniela - ,,Gândirea pozitiva”, webinar organizat in cadrul Programului de 

dezvoltare personala pentru cadrele didactice, 19.05. 2021, 4 ore, Asociația generală a 

învățătorilor din Romania, filiala Republica Moldova 
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131. Petre Daniela - ,,Abilitati de comunicare”, webinar organizat in cadrul Programului de 

dezvoltare personala pentru cadrele didactice, 21.05. 2021, 4 ore, Asociatia generala a 

invatatorilor din Romania, filiala Republica Moldova 

132. Daniela Petre - “Where do Students get language from and how do they learn it best”, 

27.05.2020, 1 ora, Helbling Languages 

133. Radu Roxana - “Where do Students get language from and how do they learn it best”, 

27.05.2020, 1 oră, Helbling Languages. 

134. Stan Vasilica - Program de dezvoltare profesională ,,Intervenţii şi metode de lucru pentru 

copiii cu dificultăţi de învăţare", 21.01 - 07.02.2020, org. Asociaţia Centrul Naţional pentru 

Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy, 60 ore, 15 CPT. 

135. Stan Vasilica - Instrumente digitale pentru stimularea cooperării şi participării active a 

elevilor în cadrul lecţiilor online, 22.05.2020, org.CCD Bucuresti, 2 ore. 

 Dat fiind contextul pandemic actual, cursurile de formare si perfecționare s-au 

desfășurat în sistem online, fapt ce a permis o prezență masivă din partea profesorilor. În 

semestrul I s-a participat la un numar de 41 de activități, iar in al II-lea la un numar de 135. 

Nr. total de activități de 

formare/perfecționare 

Nr. ore curs Nr. credite 

SEM I - 41 412,5 20 

SEM II - 185 774,5 141 

ANUAL -226 ANUAL - 1187 ANUAL- 161 

 

ANALIZA SWOT 

 

Puncte tari: 

- număr mare de participanți la cursuri 

de formare; 

- colectiv la catedră echilibrat ca nivel 

de experiență, majoritatea avand gradele 

didactice I și II;  

- sprijinul conducerii școlii în vederea 

participării la diverse forme de 

perfecționare. 

Puncte slabe: 

- alegerea unor cursuri care nu concorda întotdeauna cu 

nevoia de dezvoltare  profesională; 

- puține cursuri cu CPT. 

 

Oportunități: 

- existența surselor de informare și 

formare externe pentru gradele 

didactice; 

- existența posibilităților de participare 

Amenințări (constrângeri): 

- incoerență și lacune legislative;  

- lipsa motivării financiare; 

- suprasolicitarea cadrelor didactice cu foarte multă 

documentație; 
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la programe județene, național și 

internaționale; 

- sprijinul conducerii; 

- participarea la cursuri online. 

- costuri mari ale programelor de perfecționare. 

 

 

Concluzionând, formarea si perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea 

noastră s- a realizat astfel: 

 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 

 prina activităţile desfăsurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau 

a consfătuirilor cadrelor didactice; 

 prin schimburi de experienţă profesională; 

 prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane, colaborari; 

 prin cursuri postuniversitare; 

 prinparticiparea la cursuri de formare si perfecţionare continuă organizate/ avizate de 

instituţii abilitate sau perfecţionare prin grade didactice. 

 

 Comisia  pentru programe  și  proiecte  educative naționale și   internaționale 

 

 

La nivelul comisiei  pentru  programe  și  proiecte  educative naționale  și  internaționale în 

perioada aferentă anuluișcolar 2020 – 20201 au fost înregistrate parteneriate/proiecte 

educaționale/activitati educative în vederea dezvoltării instituționale, după cum urmează: 

1.bPROIECT ERASMUS + KA102 - VET learner and staff mobility Spune"DA" 

dezvoltarii profesionale în colaborare cu Tellus Educations Group Limited: Tellus College 

U.K., Tellus Spain și Didaxe Italy  

Membrii echipei de elaborare a proiectului:  

Prof. Crăciun Adi Nicoleta, director 

Prof. Ticulescu Despia Catrinel, director adjunct 

Prof. Simina Andora, coordonator comisie Proiecte Educative 

Prof. Damian Adriana, coordonator comisie pentru  Programe  și  Proiecte  Educative 

Naționale  și  Internaționale 

Prof. Ion Carmen, profesor limba engleză 

Curelea Silvia, administrator financiar 

Scopul proiectului: oferirea de sanse educative egale (multi elevi au oportunitati reduse de 

a-si acumula experiente in munca europeana), in vederea integrarii mai calitative (in joburi mai 

potrivite/bune) pe piata fortei de munca. El implica atat interventii ce au ca grup tinta elevii, 

cat si interventii ce au ca grup tinta profesorii.  
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OBIECTIVELE specifice proiectului: 

O1. Organizarea, pentru 42 de elevi de cls. a X-a, de la calificarile profesionale: 

Organizator banqueting/Tehnician în gastronomie; Tehnician în turism/hotelărie; respectiv, 

Mecanica, a 42 de experiențe de mobilitate de tip VET learners cu durata de 3 săptămâni, pe 

modulele “Activități complementare în alimentație” in Salamanca, "Industria ospitalității" in 

Torino, si, respectiv, "Aplicatii practice in mecanica" in Plymouth, în anul școlar următor 

O2. Organizarea pentru 8 VET staff, în următorul an școlar, a 8 experiențe de mobilitate ptr. 

formare in UK, privind cresterea bidirectionala a motivatiei pentru performanța in VET, cu 

durata de 5 zile prin metoda peer-learning, observare directă a angajatorului și schimb de 

experiență cu unitățile de practică locale  

O3. Realizarea, în următorul an școlar, a minimum 3 parteneriate europene pentru învățarea 

la și pentru locul de muncă și a minimum două noi parteneriate pentru practica locală 

2. Proiect privind învățământul secundar (ROSE) –Colegiul Tehnologic“Grigore 

Cerchez” - un liceu de succes 

Membrii echipei de proiect: 

Prof. Ticulescu Despina - coordonator de grant 

Prof. Radu Roxana  - responsabil achiziții 

Curelea Silvia - responsabil financiar 

Echipa de implementare este formata din profesori de limba română, matematică, geografie, 

biologie, consilierul psihopedagogic și profesor de specialitate – pentru Cercul de gastronomie. 

Perioada de implementare a proiectului este de 3 ani. Grupul țintă este format din 180 de 

elevi din clasele IX-XII. 

OBIECTIVUL GENERAL  

Eficientizarea învățării și dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități în vederea promovării 

examenului de bacalaureat și pregătirii pentru viață și împlinire profesională și personal pentru 

elevii din CTGC. 

3. PROIECT EDUCAȚIONAL”19 zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra 

copiilor și tinerilor 2020” 

La nivelul liceului nostru, s-au desfășurat o serie de activități online împotriva violenței. 

Acestea au constat în dezbateri online la orele de dirigenție din perioada 1-19.11.2020, pe 

temele: Prevenirea violenței și abuzului sexual asupra copiilor și Prevenirea pericolelor TIC. 

4. Proiect international Girls Go Circular 2021- 10 elevi participanți. În rețeaua Junior 

Achievement proiectul este implementat in opt țări- Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, 

Portugalia, România, Serbia, Ungaria. Proiectul este gestionat de Eit Raw Materials, Eit 

Manufacturing, Eit Climate-kic, JA Europe - prof. coordonatori: Damian Adriana, Vasile 

Adriana 
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5. Proiect Internațional Junior Achievement – JA in a Day– Educație Antreprenorială 

implementat cu elevii clasei a X-a G - Prof. DAMIAN ADRIANA 

6. Program Național Junior Achievement - Educație economic și financiară implementat cu 

elevii clasei a X-a G - Prof. DAMIAN ADRIANA 

4. ALTE COMPETIȚII 

LUNA NOIEMBRIE 2020 

 I. Activități cu JA Romania -Webinare 

 Elevi din clasa a-X-a G 

 19.11.2020 Primii pasi in antreprenoriat (partea I-a) 

 26.11.2020 Primii pasi in antreprenoriat (partea a II-a) 

 26.11.2020 Pandemia SARS –COV 2 

 II. Campania 19 zile împotriva violenței și abuzului asupra copiilor- clasa a X-a G 

 1. DAMIAN ADRIANA-profesor diriginte 

 2. STAN VASILICA –profesor consilier psihopedagogic 

II.Paricipare la Concursul on line  “O VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI 

SĂNĂTATEA MEA ” Ediţia a IX-a -23 .11.2020 cu lucrarea „POVESTEA CU 

FINAL FERICIT” 

1. VOICAN MARIA- a-X-a G 

2. ION ALEXANDRA-a-XII-a  F 

 Profesori coordonatori 1. DAMIAN ADRIANA, 2.  COROIU ANCA 

LUNA DECEMBRIE 2020 

I.Activitati cu JA Romania-Webinare interactive 

Elevi din clasa a-X-a G 

04.12.2020 Cum ma diferentiez de competitori? 

11.12.2020 Abilitati de prezentare si vanzare a unui produs/serviciu 

15.12.2020 Studiu preliminar de piata pentru identificarea unei nevoi 

17.12.2020 Elemente de legislatia muncii pentru un antreprenor 

LUNA IANUARIE 2021 

Sesiuni de educatie economica si financiara pentru elevi organizate de ONG Junior 

Achievement 

20 .01.2021 Impozitul pe venit și contribuțiile sociale 

27.01.2021 Webinar interactiv de orientare profesionala in STEM - UX 

Designer/Uncovered. 

29.01.2021 Webinar interactiv de orientare profesionala in STEM - Manager Proiect 

Informatic 
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Perioada Decembrie- Ianuarie  îndrumarea elevei Voican Maria din clasa a X-a G  pentru 

participare cu lucrare la secțiunea creație plastică -  Concursul  Internațional Online 

ROMÂNIA  ȘI  DIASPORA  –  O  SINGURĂ  TRĂIRE- 26.02.2021, Arad. 

 

A. CONCURSURI 

1. Concurs regional ”MESERIA - CALE SPRE SUCCES” Ediţia a IV-a, Galaţi, 26 martie 

2021 

2. Concursul interregional “INFOTEHNICA” DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE - ediția a 

XIII-a, 28 mai 2021, Roman  

B.COMPETIȚII 

În perioda 10-14 mai 2021, Școala de primăvară, Junior Achievement (JA) România, cu 

sprijinul OMV Petrom 

A. WEBINARII  Junior Achievement (JA) România 

10 martie (miercuri) Prețurile de transfer pe înțelesul tuturor 

1 martie (joi) Fiscalitate – Antreprenor sau Salariat. Cum este mai avantajos? 

LUNA MARTIE 2021 

 2 martie, sesiunea interactiva de job shadowing Ne pregatim azi pentru  joburile de maine. 

Susțin Educația Financiară în Comunitatea Mea 

23 martie Prețurile de transfer pe înțelesul tuturor 

29 martie Legislație românească 

31 martie Planificarea finanțelor personale 

LUNA APRILIE  2021-Vacanță 

1.ACTIVITĂȚI DE EDUCAȚIE FINANCIARĂ 

15 aprilie Carduri și modalități moderne de plată 

16 aprilie Planificarea viitorului financiar: economii și investiții 

20 aprilie Bugetul personal și metode moderne de plată 

21 aprilie Planificarea finanțelor personale 

22 aprilie Job-ul meu în bancă: Analist financiar corporații 

23 aprilie Job-ul meu în bancă: Analist financiar 

2.ACTIVITĂȚI DE ORIENTARE PROFESIONALĂ ÎN DOMENIILE STEM 

14 aprilie Software Architect – Virtual Job Shadow   

19 aprilie Cum să lucrezi în echipă? 

20 aprilie Software Developer – Virtual Job Shadow 

27 aprilie Cum să-ți identifici punctele forte? Alegerea unei profesii pornind de la acestea 

LUNA MAI 2021 

05 mai „O carieră în domeniul resurselor umane” 

http://jaromania.org/tabel/icalendar/webinar-interactiv-ja-romania-0310.ics
http://jaromania.org/tabel/icalendar/webinar-interactiv-ja-romania-0311.ics
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6 mai Ce presupune parcursul profesional în domeniul vânzărilor? 

6 mai Cum lucrăm în echipă? 

7 mai Cum funcționează o bancă? 

7 mai Credite inteligente  

10 mai Locul meu de muncă într-o bancă - Ofițer de cont 

10 mai Planul meu de carieră 

11 mai Cum îți creezi un CV? 

11 mai Job-uri în bancă – Director de agenție & Manager Departament 

12 mai Care sunt pașii pentru a ajunge expert contabil? 

13 mai Ce presupune o carieră în marketing? 

13 mai Un interviu de succes 

14 mai Construiește-ți cariera profesională – recomandări pentru tineri 

14 mai Ce vreau să devin după ce termin școala? 

17 mai Ce înseamnă să fii Contract Senior Analyst? 

17 mai Carduri și modalități  moderne de plată 

18 mai Cum se desfășoară un interviu? 

18 mai Job-uri în bancă 

19 mai Job-uri în bancă – Coordonator vânzări Trezorerie 

20 mai Cum îmi dau seama ce meserie mi-ar plăcea? 

20 mai Abilități necesare în contextul actual 

21 mai Descoperă-ți interesele! 

24 mai Cum sa obtii jobul dorit? Secretele unui interviu reusit 

B. ATELIERE on-line interactive despre angajabilitate și oportunitățile oferite de piața muncii 

BAZA 01- Asociatia CROS , Aprilie-Mai-Iunie 

PREMII OBTINUTE LA CONCURSURI  CU ELEVII - Prof. DAMIAN ADRIANA 

PREMIUL I- Concursul internațional on line România și diaspora – O  SINGURA TRAIRE - 

desfășurat la Arad - Eleva VOICAN MARIA 

PREMIUL I - Concursul național Infotehnica – desfașurat la ROMAN- Elevul PAPA FLORIN        

PREMIUL I - Concursul național "O viață fără riscuri securitatea și sănătatea mea!"- 

desfășurat la Ploiești - Elevele VOICAN MARIA, ION ALEXANDRA 

ALTE CONCURSURI 

CONCURS DE CREAȚIE „DINCOLO DE NORI” 

Pentru a sărbători Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, cercul „Valahia” a organizat 

la începutul lunii octombrie concursul de creație „Dincolo de nori”, cu două secțiuni, desene și 

postere. Au participat 10 elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a X-a B, a XI-a E.  
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Ambele secțiuni au avut același juriu, care a fost compus din prof. Carmen Mihaela Ion 

și elevii Corina Mihalache (clasa a X-a A), Carmen Maria Stan (clasa a X-a F), Iulian Gabriel 

Ene (clasa a X-a A). 

CONCURS DE DESENE ȘI POSTERE „HAPPY HALLOWEEN” 

La sfârșitul lunii octombrie a fost organizat concursul de desene și postere „Happy 

Halloween”. Au participat 36 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a 

B, a XI-a E. 

La secțiunea desene, juriul a fost compus din prof. Daniela Bobeică, prof. Vasilica Stan, 

prof. Nicoleta Doina Nedelea și elevii Romina Moldovai (clasa a X-a E), Ioan Constantin 

Bulancea (clasa a XII-a A). 

La secțiunea postere, juriul a fost compus din prof. Carmen Mihaela Ion și elevii Corina 

Mihalache (clasa a X-a A), Carmen Maria Stan (clasa a X-a F) și Iulian Gabriel Ene (clasa a X-

a A). 

CONCURS DE JURNALISM „POVEȘTI INTERESANTE DESPRE BUCUREȘTIUL 

DE IERI ȘI AZI” 

În luna noiembrie a fost organizat Concursul de jurnalism „Povești interesante despre 

Bucureștiul de ieri și azi”. Au participat 11 elevi din clasele a IX-a B, a X-a A, a X-a B, a X-a 

F, a XI-a A și a XI-a C. 

Juriul a fost format din prof. Alina Pandelescu, prof. Vasilica Stan, prof. Carmen Ion, 

prof. Nicoleta Nedelea și elevele Laura Baciu (clasa a XII-a A) și Romina Moldovai (clasa a 

X-a E). 

CONCURS DE ESEURI „ROMÂNIA DIN SUFLETELE NOASTRE” 

Cercul „Valahia” a sărbătorit Ziua Națională a României organizând concursul de eseuri 

„România din sufletele noastre” în luna decembrie. Au participat 15 elevi din clasele a IX-a B, 

a IX-a F, a IX-a G, a X-a E, a X-a F. 

Juriul a fost format din prof. Mihaela Florea, prof. Daniela Bobeică, prof. Carmen Ion, 

prof. Vasilica Stan și președintele cercului, elevul Ioan-Constantin Bulancea (clasa a XII-a A). 

CONCURSUL DE POSTERE „OBICEIURI ŞI TRADIŢII DE IARNĂ” 

La  sfârșitul lunii ianuarie a fost organizat concursul de postere „Obiceiuri şi tradiţii de 

iarnă”, la care au participat, cu 29 de postere, 26 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a 

G, a X-a A, a X-a F, a XI-a A, a XI-a C. 

Juriul a fost format din prof. Carmen Ion, prof. Ovidiu Albu, prof. Nicoleta Nedelea și 

elevii Corina Mihalache, Petrina Obaciu și Iulian Ene (clasa a X-a A). 
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CONCURSUL DE FOTOGRAFIE „BUCUREȘTIUL ÎN CULORILE IERNII” 

În luna februarie a fost organizat concursul de fotografie „Bucureștiul în culorile iernii”. 

Au participat 40 de fotografii realizate de 20 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a 

IX-a G, a X-a A, a X-a B, a XI-a C și a XI-a E. 

Juriul a fost format din prof. Stan Vasilica, prof. Albu Ovidiu, Moldovai Romina (clasa a 

X-a E), Barbu Elena (clasa a X-a F), Nartea Cristian (clasa a XI-a A) și Popescu Cristian (clasa 

a XI-a A). 

CONCURS DE AFIŞE „AM DREPTURI ȘI RESPONSABILITĂȚI !” 

În luna martie s-a desfășurat concursul de afișe „Am drepturi și responsabilități!”. Au 

participat 20 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a E, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a 

X-a B, a XI-a A, a XI-a E, a XII-a A. 

Juriul a fost format din elevii Mihalache Corina, Dina Sorina, Obaciu Petrina (clasa a X-

A); Nichita Florentina, Moldovai Romina (clasa a X-a E); Barbu Elena, Nae Geanina (clasa a 

X-a F); Nartea Cristian, Popescu Cristian (clasa a XI-a A). 

CONCURS DE ESEURI „DE CE PLÂNGE PĂDUREA?” 

În luna mai s-a desfășurat concursul de eseuri „De ce plânge pădurea?”. Au participat 10 

elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a B, a X-a F, a XI-a E. 

Juriul a fost format din prof. Ion Mihaela, prof. Bobeică Daniela, prof. Stan Vasilica, 

prof. Nedelea Nicoleta, prof. Albu Ovidiu. 

CONCURS DE JURNALISM „TURISM, CULTURĂ, CIVILIZAȚIE PE GLOB” 

În luna iunie s-a desfășurat concursul de jurnalism „Turism, cultură, civilizație pe Glob”. 

Au participat 21 de elevi din clasele a IX-a D, a IX-a G, a XI-a A, a XI-a C, a XI-a E. 

Juriul a fost format din prof. Simina Andora, prof. Pandelescu Alina, prof. Bobeică 

Daniela, prof. Stan Vasilica, prof. Albu Ovidiu. 

REVISTA „TIMP ȘI SPAȚIU” ȘI SITE-UL CERCULUI 

Cercul „Valahia” se bucură şi de scrierea revistei online „Timp și spațiu”. Au fost 

publicate numerele 14/septembrie 2020, 15/decembrie 2020, 16/martie 2021 și 17/iunie 2021. 

A fost actualizat site-ul www.cerculvalahia.ro, care are în prezent 15 pagini. 

 

 

 

 

 

 

 

                       

http://www.cerculvalahia.ro/
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 Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare 

 

coordonator:   Roxana – Andreea RADU 

Membri:         Carmina BOICU – GUNȚĂ 

                       Alina PANDELESCU 

                       Paula Flaviana VĂTUI 

                       Daniela PETRE  

 

La nivelul Comisiei pentru olimpiade și concursuri școlare pentru perioada 

01.09.2020-09.07.2021, aferentă anului școlar 2020-2021, au fost înregistrate următoarele (de 

menționat este faptul că activitățile didactice s-au desfășurat în format hibrid, apoi online și 

spre sfârșitul anului fizic; olimpiadele programate au fost anulate și concursurile școlare s-au 

desfășurat online): 

 Pe data de 12.11.2020, prof. Mirea Cosmin, prof. Radu Roxana, prof. Petre Daniela au 

desfășurat online cu elevii claselor avute în încadrare concursul practic "Cel mai 

frumos mise-en-place și cel mai bun preparat". 

 În luna noiembrie, prof. Boicu-Gunță Carmina împreună cu prof. Boicu Gheorghe a 

desfășurat activitatea "Concurs de eseuri, afișe, desene cu tema «Stop violenței!»" cu 

elevii clasei a IX-a H. 

 Pe data de 23.11.2020, prof. Damian Adriana și prof. Coroiu Anca au coordonat elevele 

Voican Maria din clasa a X-a G și Ion Alexandra din clasa a XII-a F la Concursul 

online  "O VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MEA", 

Ediția a IX-a - cu lucrarea "POVESTEA CU FINAL FERICIT". 

 În data de 26.03.2021, prof. Damian Adriana a participat la concursul regional 

"MESERIA - CALE SPRE SUCCES", Ediția a IV-a, Galați. 

 Pe data de 28.05.2021, prof. Damian Adriana a coordonat elevul Papa Florin din clasa a 

X-a G la CONCURSUL INTERREGIONAL "INFOTEHNICA" DE 

COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE - ediția a XIII-a, Roman, obținând PREMIUL I. 

 PREMIUL I a obținut și eleva VOICAN MARIA din clasa a X-a G, coordonată prof. 

Damian Adriana la CONCURSUL INTERNATIONAL ON LINE ROMÂNIA ȘI 

DIASPORA – "O  SINGURA TRĂIRE", desfășurat la Arad. 

 PREMIUL I obținut la Concursul Național SSM de la Ploiești, de către elevele Voican 

Maria din clasa a X-a G și Ion Delia din clasa a XII a F, coordonate de prof. Damian 

Adriana și prof. Coroiu Anca. 

 Pe data de 28.06.2021, prof. Teoderoiu Gabriela a coordonat echipa "Sanitarii 

pricepuți" compusă din elevele: Constantinescu Denisa, Ioniță Irisa, Niculae Maria, 

Nistor Simona, Pană Cătălina din clasa a IX a A și elevul Gheorghe Alexandru din 

clasa a X-a A. 
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La nivelul școlii este constituit Cercul de istorie-geografie-turism-gastronomie 

"Valahia", ce își desfășoară activitatea pe mai multe secțiuni. Profesorii coordonatori sunt: 

prof. Bobeică Daniela, prof. Ion Carmen-Mihaela, prof. Nedelea Nicoleta-Doina, prof. Petre 

Daniela, prof. Stan Vasilica și prof. Radu Roxana-Andreea. În anul școlar 2020-2021 a avut o 

activitate bogată cu numeroase concursuri, astfel: 

 Pentru a sărbători Săptămâna Mondială a Spațiului Cosmic, cercul "Valahia" a 

organizat la începutul lunii octombrie concursul de creație "Dincolo de nori", cu 

două secțiuni - desene și postere. Au participat 10 elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a 

X-a B, a XI-a E.  

 La sfârșitul lunii octombrie a fost organizat concursul de desene și postere "Happy 

Halloween". Au participat 36 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a 

A, a X-a B, a XI-a E. 

 În luna noiembrie a fost organizat Concursul de jurnalism "Povești interesante 

despre Bucureștiul de ieri și azi". Au participat 11 elevi din clasele a IX-a B, a X-a A, 

a X-a B, a X-a F, a XI-a A și a XI-a C. 

 Cercul "Valahia" a sărbătorit Ziua Națională a României organizând concursul de 

eseuri "România din sufletele noastre" în luna decembrie. Au participat 15 elevi din 

clasele a IX-a B, a IX-a F, a IX-a G, a X-a E, a X-a F. 

 La  sfârșitul lunii ianuarie a fost organizat concursul de postere "Obiceiuri și tradiții 

de iarnă", la care au participat, cu 29 de postere, 26 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-

a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a F, a XI-a A, a XI-a C. 

 În luna februarie a fost organizat concursul de fotografie "Bucureștiul în culorile 

iernii". Au participat 40 de fotografii realizate de 20 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-

a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a A, a X-a B, a XI-a C și a XI-a E. 

 În luna martie s-a desfășurat concursul de afișe "Am drepturi și responsabilități!". 

Au participat 20 de elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a E, a IX-a F, a IX-a G, a 

X-a A, a X-a B, a XI-a A, a XI-a E, a XII-a A. 

 În luna mai s-a desfășurat concursul de eseuri "De ce plânge pădurea?". Au 

participat 10 elevi din clasele a IX-a B, a IX-a D, a IX-a F, a IX-a G, a X-a B, a X-a F, 

a XI-a E. 

 În luna iunie s-a desfășurat concursul de jurnalism "Turism, cultură, civilizație pe 

Glob". Au participat 21 de elevi din clasele a IX-a D, a IX-a G, a XI-a A, a XI-a C, a 

XI-a E. 
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 Comisia  pentru întocmirea orarului 

 

Comisia formată din profesorii Secui Nela și Tudosiu Mădălina și-a început activitatea la 

1.09.2020 cu preluarea încadrărilor cadrelor didactice prezente în unitatea școlară. 

 Pentru întocmirea orarului s-au avut în vedere următoarele: 

- respectarea programului pentru activitatea metodică pe fiecare arie curriculară în parte. 

- respectarea curbei de efort școlar al elevilor. 

- respectarea programului de practică. 

- realizarea cuplajelor de clase la limbile straine cât și a profesorilor. 

- realizarea programului profesorilor ingineri pentru cuplajele la modulele tehnice. 

-repartizarea orelor pe săli de clasă conform cu încărcarea pe cele trei schimburi a sălilor. 

 După data de 14 septembrie 2020 orarul a fost adaptat modificărilor survenite în 

mișcarea personalului didactic. 

 Am încercat ca orarul cadrelor didactice să fie compact, iar numărul de ore pe zi să fie 

limitat. 

 Comisia de orar a fost disponibilă la orice modificare survenită în timpul anului școlar. 

 S-au elaborat 6 variante de orar in perioada semestrului II. 

 

PROGRAM DE ACTIVITĂȚI AL COMISIEI PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI 

- realizarea graficului pentru practica comasată anuală; 

- realizarea programului de practică saptămanală ; 

 PLANUL MANAGERIAL 

 

Analiza activității 

comisiei de 

întocmire a orarului 

in anul scolar 

2019/2020 

1.09.2020 
Membrii 

comisiei  

Programul de 

activități al 

comi-siei in 

anul scolar 

2020/2021 

Comisia 

de orar 

Secui Nela 

Tudosiu 

Mădălina 

Analiza incadrarilor 

cadrelor didactice 

1-

2.09.2020 

Membrii 

comisiei  
Foi orar 

Comisia 

de orar 

Secui Nela 

Tudosiu 

Mădălina 

Respectarea zilelor 

metodice pe arii 

curriculare 

3-

4.09.2020 

Membrii 

comisiei  
Foi orar 

Comisia 

de orar 

Secui Nela 

Tudosiu 

Mădălina 

Respectarea curbei 

de efort școlar al 

elevilor 

permanent 
Membrii 

comisiei  
Foi orar 

Comisia 

de orar 

Secui Nela 

Tudosiu 

Mădălina 

Realizarea 

cuplajelor de 

module tehnice 

5-

9.09.2020 

Membrii 

comisiei  
Foi orar 

Comisia 

de orar 

 

Secui Nela 

Respectarea 

programului de 

practică 

permanent 
Membrii 

comisiei  
Foi orar 

Comisia 

de orar 

 

Secui Nela 



 103 

 

- întocmirea primei variante de orar  5.09.2020; 

- respectarea zilelor metodice pe arii curriculare; 

- întocmirea cuplajelor de profesori pentru modulele la disciplinele tehnologice 8.09.2020 ; 

- realizarea concordanței între activitățile didactice și practice ; 

- corelarea orarului profesorilor care desfășoară activități în mai multe unități școlare ; 

- s-a ținut seama de încărcarea sălilor de clasă pe cele trei schimburi ; 

- respectarea curbei de efort școlar a elevilor ; 

- respectarea programului profesorilor-ingineri pentru cuplajele la modulele tehnice  din orarul 

clasei 13S1 ; 

- alcătuirea orarului clasei  11S pentru semestrul al-2-lea 

- s-a ținut seama de faptul ca orarul cadrelor didactice să fie compact, iar numarul de ore pe zi 

să fie limitat. 

 

 Comisia de  frecvență, combaterea absenteismului şi  prevenirea abandonului şcolar 

 

În anul scolar 2020-2021 Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și 

prevenirea abandonului scolar a avut următorii membri: 

Responsabil, prof. Corcodel Mariana 

Prof. Stanciu Monica 

Prof. Nedelea Nicoleta 

Prof. Bratu Anca 

 

În urma centralizării datelor obținute prin monitorizarea frecvenței elevilor la cursuri în anul 

scolar 2020-2021, comisia a obținut următoarele date: 

 

Clasa Nr. 

elevi 

retrași 

Nr. 

mustrăriscrise/ 

preavize de 

exmatriculare 

Nr. 

Elevi 

exmatriculați 

Total 

absențe 

Total 

absențe 

nemotivate 

Nr. elevi 

transferați de 

la/la alte 

școli 

9A  8  942 843 2 

9B  3  1425 428 1 

9C  5  2409 508 1 

9D 2 9  2307 894 2 

9E  4  1462 748  

9F  4  1421 344  

9G       

9H 2 4  1238 311 1 

10A  1  1574 541  

10B    1084 106  

10C  19  2700 745  

10D  1  2798 343  

10E  9  4071 1755  

10F  1  3523 852 1 

10G  17  3240 1517  

11 A 1 2 1 1360 275  



 104 

11B 1 2 1 2135 294 1 

11C 3 10  1653 513  

11D  11 4 3286 996  

11E  14  3178 563  

11F 1 21 7 3689 1569  

12A  7 1 2350 330  

12B  10  2301 560  

12C 1 7 2 2455 606  

12D  2  1984 247  

12E  1 1 761 206  

12F  4 1 1974 613  

10S 1 6 4 1080 620  

11S(sem 

II) 

 11 3 1439 426  

12S 1 9 4 3084 725  

13 S1 1 11 4 1121 948  

13 S2    276   

9FR1   1 257 236  

9FR2  7 5 689 540  

9FR3  1 6 647 524  

10FR1  3 3 208 197  

10FR2 1 8 6 634 415  

11FR1 3 3  368 177  

11FR2  1 1 289 128  

12FR1  1 1 254 147  

12FR2   3 206 155  

13FR1  1 1 216 158  

13FR2    78 76  

TOTAL 15 95/153 60 68 

166+ 

9G 

22 178+ 

9G 

9 

 

 

Anual: 

Total elevi retrasi de la cursuri: 15 

Total mustrări scrise: 95 

Total preavize de exmatriculare: 153 

Total eleviexmațriculați: 60 

Total absențe: 68166 + 9G 

Total absențe nemotivate: 22 178+ 9G 

Total elevi transferați de la/ la  alte școli:9 
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 Comisia pentru ritmicitatea notării 

 

În anul școlar 2020-2021 s-a organizat activitatea comisiei in vederea optimizării 

acesteia. Responsabilul comisiei, prof. Vasiliu Maria,  a repartizat responsabilităţile membrilor 

(septembrie 2020).  

 În vederea respectării  notării ritmice în anul şcolar 2020-2021 de către peste 95% din 

totalul cadrelor didactice s-a prelucrat în Consiliul profesoral legislaţia privind evaluarea 

elevilor şi înscrierea notelor în documentele şcolare, s-a elaborat graficul de notare ritmică şi s-

a afişat la loc vizibil, în cancelarie (Vasiliu Maria, octombrie 2020). S-a monitorizat 

respectarea graficului notării ritmice şi s-au prezentat rapoartele  intermediare realizate în 

23.11.2020 în ședința Consiliului profesoral din 26.11.2020 (semestrul I) și în 30 martie 2021 

în ședința Consiliului profesoral din 1.04.2021 (semestrul II) , solicitând cadrelor didactice 

remedierea neregulilor constatate în termen de o săptămână. Astfel, s-au remediat problemele 

şi s-a respectat ritmicitatea notării la toate disciplinele. 

     În ceea ce priveşte stabilirea şi susţinerea  lucrărilor scrise semestriale, prevederile 

ROFUIP aprobat prin OMEC 5447/2020 au fost suspendate prin OM 5977/2020, lucrările 

scrise semestriale fiind înlocuite cu teste sumative, media fiind calculată ca medie aritmetică a 

notelor. 

Prin OME 3108/12.01.2021 au fost modificate prevederile ROFUIP aprobat prin 

OMEC 5447/2020 în sensul încheierii mediilor cu minimum două note, indiferent de numărul 

de ore săptămânal alocat disciplinelor de studiu, excepție făcând situațiile de corijență 

(minimum trei note). 

La finalul semestrului I, precum și la finalul anului școlar, toate cadrele didactice au 

respectat prevederile legale privind numărul de note și modalitatea de încheiere a mediilor. 

Puncte tari: 

 seriozitatea membrilor comisiei în realizarea sarcinilor repartizate; 

 respectarea graficului notării ritmice de către majoritatea cadrelor didactice; 

 remedierea la timp a neregulilor constatate; 

Puncte  slabe: 

 nerespectarea graficului notării ritmice de către unele cadre didactice; 

 trecerea în catalog cu întârziere a notelor obţinute în urma testelor scrise, în cazul unora 

dintre cadrele didactice. 

 

                                                         



 106 

7. ANALIZA ASUPRA ACTIVITĂȚII DEPARTAMENTELOR 

BIBLIOTECĂ, CONTABILITATE, ADMINISTRATIV ȘI CABINET 

MEDICAL. 

 

 Analiza activității departamentului bibliotecă 

 

     În anul scolar 2020-2021, am desfăşurat activităţi specifice bilbliotecii precum şi activităţi 

adiacente.  

     Programul bibliotecii a fost următorul: 

LUNI-VINERI 8-16 

     Acest timp de 40 de ore pe săptămână a fost structurat pe mai multe tipuri de activităţi. 

1. ACTIVITATE ORGANIZATORICĂ ŞI ADMINISTRATIVĂ A BIBLIOTECII 

Această activitate a cuprins : 

-  Receptionarea de la depozitul de manuale al ISMB a manualelor pentru clasele a IX a si 

a XII a. 

-  Repartizarea manualelor şcolare la clasele a IX a , a X a, a XI a si a XII a. 

-  Recepţionarea suplimentului de manuale şcolare de la depozitul de carte şcolară si 

repartizarea acestora pe clase. 

- Repartizarea pe clase a tabletelor pentru invatamantul on line. 

-  Inscrierea elevilor şi cadrelor didactice pe bază de fişă de bibliotecă la biblioteca 

liceului şi ţinerea evidenţei acestora. 

- Tinerea evidenţei cititorilor în caietul de evidenţă. 

- Tinerea evidenţei stricte a fondului de carte al bibliotecii în Reg.inventar şi RMF. 

- Alcătuirea de bibliografii pe ani de studiu la materiile de atestate şi bacalaureat 

- Realizarea diferitelor statistici solicitate de conducerea liceului sau alte instituţii 

abilitate. 

- Pregatirea unui nou lot de volume în vederea casării acestora. 

- Reamenajarea în limita posibilitatilor a spaţiului bibliotecii. 

- Repararea in limita posibilitatilor a volumelor deteriorate. 

- In perioada in care cursurile s-au desfasurat on line transmiterea pe mail sau on line a 

diferitelor materiale catre profesori in vederea desfasurarii in bune conditii a procesului 

de instruire. 

- Activitatea de sprijinire a elevilor cu materiale necesare diverselor proiecte. 

- Păstrarea în permanenţă a ordinii şi curăţeniei în bibliotecă. 

- Recuperarea la sfârşitul anului şcolar a manualelor de la clasele a IX a, a X a, a XI a si a 

XII a. 
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- Recuperarea tabletelor de la elevii claselor a XII a care au incheiat procesul de 

invatamant. 

- Recuperarea volumelor împrumutate de către elevii şi cadrele didactice. 

- Ordonarea la rafturi a volumelor recuperate. 

- Eliberarea fişelor de lichidare pentru elevii şi cadrele didactice transferate. 

- Igienizarea în perioada vacantei şcolare a bibliotecii, în vederea pregătirii pentru noul an 

şcolar. 

- Aranjarea şi repararea in limita posibilitatilor a manualelor şcolare returnate pe ani de 

studiu şi materii pentru noul an şcolar. 

- Realizarea procedurii privind acordarea de manuale gratuite elevilor din clasele a XI a si 

a XII a. 

2. ACTIVITATEA   DE   POPULARIZARE 

- Completarea expoziţiei permanente existentă in cadrul bibliotecii. 

- Organizarea unor vizite de lucru în bibliotecă cu elevii claselor a IX-a.                                                       

3. ACTIVITĂŢI    CULTURALE 

- Colaborarea cu diverse cadre didactice la realizarea serbării de absolvire a claselor a 

XII-a. 

4. ACTIVITATI ADIACENTE 

- Sprijinirea, în limita timpului disponibil, a tuturor compartimentelor.  

- Prezenţa in diferite comisii la nivelul şcolii. 

5.   Realizarea revistei liceului “ARIPI “. In acest an cu totul exceptional am realizat doar 

un numar al acesteia din motive obiective. 

 

 Analiza activității departamentului administrativ. 

 

    Având în vedere perioada sanitară în anul școlar 2020-2021 compartimentul administrativ 

și-a structurat activitatea conform noilor dispoziții ale Ministerului Sănătății și altor organe de stat 

competente. 

În anul școlar 2020/2021 s-au desfășurat activitați specific fișei postului cât și 

activități suplimentare. Trebuie menționat faptul că prioritatea numărul 1 a departamentului în 

această perioadă a reprezentat-o igienizarea și păstrarea în cele mai igienice condiții a spațiilor 

începând cu sălile de curs, grupurile sanitare, holurile de acces și birourile. 

Ne-au fost puse la dispoziție de către Primaria sector 5 a unui număr suficient de material de 

dezinfectie și curățenie astfel încât ne-am putut achita de toate sarcinile administrative. 

Structura acestor activitați este următoarea: 

1) Intreținerea si protejarea bazei material existente : 
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     - păstrarea si intreținerea patrimoniului; 

     - igienizarea spațiilor din școala. Această activitate s-a desfășurat zilnic, în intervalul orar 

prestabilit astfel încât toate schimburile au beneficiat de condiții igienico-sanitare complete. 

     - reparații curente la grupurile sanitare, săli de clasa; 

     - reparații curente la mobilierul școlar existent; 

     - reparații curente la instalațiile electrice si verificarea periodică a acestora; 

     - procurarea materialelor de curătenie, asigurate de Primăria sectorului 5. Au fost distribuite 

măști, dezinfectante pentru mâini și suprafețe, dezinfectante pentru grupurile sanitare, ustensile de 

curățenie. 

     - procurarea de consumabile si a tipizate. 

2) Amenajarea tuturor sălilor de curs. Sălile de curs au fost reamenjate în așa fel încât să respecte 

distanțarea, holurile de acces au fost dotate cu indicatoare pentru sensul de mers, au fost montate 

dozatoare pentru geluri dezinfectante, grupurile sanitare au fost deasemenea dotate cu material 

dezinfectante iar curățenia acestora a fost asigurată oră de oră. 

3) Achiziționarea de material pentru bunul mers al procesului de invătământ. 

4) Solicitarea dupa caz a unor lucrări de reparații in caz de urgență la Primaria Sectorului 5. 

5) Realizarea instruirii periodice PSI si SSM a personalului nedidactic si semnarea fișelor. 

6) Întocmirea lunara a graficelor pentru personalul de pază, de ingrijire si fochiști. 

7) Întocmirea lunară a bazei de date pentru alocații de stat pentru copiii in vârsta de peste 18 ani 

(cereri, adeverințe, tabel nominal). 

 

 Analiza activității departamentului contabilitate 

 

În perioada septembrie 2020 – august 2021, serviciul contabiliatate a desfăşurat următoarele 

activităţi: 

- organizarea circuitului documentelor contabile şi a actelor justificative; 

- înregistrarea lor în mod cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă; 

- întocmirea documentelor contabile şi a actelor justificative; 

- efectuarea operaţiilor contabile; 

- organizarea evidenţei contabile sintetică şi analitică ; 

- întocmirea ştatului de funcţii; 

- întocmirea lunară a ştatelor de plată  prin programul edusal; 

- urmărirea aplicării şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea şi 

drepturile personalului; 

- stabilirea obligaţiilor către bugetul statului; 

- întocmirea documentelor privind plata salariilor; 
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- întocmirea situaţiilor statistice privind salariile şi declaraţiile nominale pentru 

asigurările sociale; 

- întocmirea lunară a execuţiei bugetare; 

- ropartarea lunră, trimestrială și anuală a situațiilor financiare în Sistemul Național 

de Raportare FOREXEBUG; 

- întocmirea proiectului de buget pe anul 2021; 

- urmarirea creditelor bugetare alocate în scopul unei judicioase şi integrale utilizări, 

informând conducerea, pentru a se analiza necesitatea, oportunitatea şi eficacitatea 

fiecărei cheltuieli, asigurându-se condiţii normale de funcţionare a unităţii; 

Pentru perioada mai sus menţionată, au fost alocate următoarele credite bugetare: 

a) Buget local      3.141.781 lei 

               din care: 

- bunuri şi servicii                2.923.260 lei 

- ajutoare sociale elevi CES                                         25.513 lei   

- burse de ajutor social       193.008 lei 

b) Buget de stat      5.555.493 lei 

                din care: 

- cheltuieli de personal    5.490.586 lei 

- fond handicap                                                            16.628 lei   

- cheltuieli aferente programelor finantate                 48.279 lei 

- (Proiect ROSE)  

                  EXECUŢIA CREDITELOR BUGETARE 

                                       BUGET LOCAL 

DENUMIRE INDICATORI PLATI 

BUNURI ŞI SERVICII 2.922.799 

din care:  

Încălzit, iluminat 139.547 

Apă,canal,salubritate 19.684 

Poşta, telefon, internet 11.554 

Alte bunuri şi servicii pt.întretinere 54.201 

Obiecte de inventar 982 

Protecţia muncii 3.200 

Chirii 2.530.874 

Alte cheltuieli cu bunuri şi servicii 162.757 

AJUTOARE SOCIALE 25.513 

BURSE 193.008 

TOTAL PLĂȚI 3.141.320 
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EXECUŢIA CREDITELOR BUGETARE 

                                               BUGET DE STAT 

   

DENUMIRE INDICATORI PLATI 

CHELTUIELI DE PERSONAL      din care: 5.490.586 

Salarii de bază 3.999.060 

Sporuri pentru condiții de muncă 4.682 

Alte sporuri 273.178 

Fond aferent plaţii cu ora 835.078 

Indemnizatie de hrana 210.517 

Alte drepturi salariale in bani 9.250 

Contribuţii de asigurări sociale de stat 32.162 

Contribuţii de asigurări de şomaj 141 

Contrib.de asig.soc.de sănătate 8.040 

Contrib.pt.accid.de muncă   246 

Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 1.314 

Contribuție asiguratorie pentru muncă 116.918 

Sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate 16.628 

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă  

din care: 

47.029 

Cheltuieli de personal 6.085 

Materiale consumabile 7.954 

Dotări ( 10 Laptop) 32.990 

TOTAL PLĂȚI 5.554.243 

                     

                  Angajarea cheltuielilor s-a efectuat pe bază de documente legale ( ştate de plata 

salariale, facturi, contracte ) vizate pentru controlul financiar preventiv şi întocmite distinct 

pentru cheltuieli care se suportă din bugetul local, bugetul de stat . 

        În anul şcolar 2021-2021, serviciul contabilitate a efectuat toate lucrările aferente 

acestui department în timp util, la termenele stabilite şi cu respectarea dispoziţiilor legale în 

vigoare. 
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 Analiza activității cabinetului medical școlar 

 

Cabinetul medical a efectuat următoarele activităţi: 

- Examene somatometrice, consemnarea în fişele medicale a scutirilor medicale de 

educaţie fizică şi sport sau de efort fizic la instruirea practică 

- Realizarea de acţiuni de combatere a bolilor transmisibile prin ore de educaţie pentru 

sănătate elevilor claselor IX-XII. 

- S-au completat formularele statistice lunare privind activitatea cabinetului medical 

- Statistica anuală a cabinetului medical trimis la DSP Statistică Bucureşti 

- Necesar de medicamente şi materiale sanitare privind dotarea cabinetului medical 

- În perioada pandemiei de Covid 19 triajul epidemiologic observaţional elevi şi personal 

liceu. 

- Tratamente medicale acordate elevilor în limita competenţei de asistent medical 

generalist 

- Control unitate privind condiţiile de igienă în întreaga unitate de învăţământ 

- Instruirea personalului de îngrijire privind obiectivele necesare pentru menţinerea stării 

de igienă şi confort în unitate în perioada pandemiei Covid 19  şi în general. 

- Participarea la cursuri online de specialitate a asistenţilor medicali şi instruiri 

profesionale. 

                                                         

  ANALIZA  SWOT ASUPRA ÎNTREGII ACTIVITĂŢI  DERULATE ÎN ŞCOALĂ. 

PROPUNERI PENTRU OPTIMIZAREA ACTIVITĂŢII  

 

OFERTA CURRICULARĂ 

                 

PUNCTE TARI 

o Unitatea şcolară dispune de întregul 

material curricular pentru fiecare nivel de 

şcolarizare, în funcţie de fileră şi profil 

(planuri de învăţământ şi programe şcolare, 

auxiliare curriculare: manuale, ghiduri de 

aplicare, culegeri de probleme, 

îndrumătoare). 

o Oferta şcolii satisface nevoile tuturor 

elevilor 

o Profilul claselor în concordanţă cu cerinţele 

de pe piaţa muncii 

o Receptivitatea şi transparenţa managerilor, 

management echilibrat 

o Site-ul liceului 

 

PUNCTE SLABE 

o Opţiunile se fac în funcţie de 

decizia majorităţii elevilor 

clasei 

o Imposibilitatea cadrelor 

didactice de a satisface 

solicitările beneficiarilor 

(părinţi şi elevi) 

o Program de studiu în 3 

schimburi 
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OPORTUNITĂŢI 

o CDŞ oferă posibilitatea satisfacerii dorinţei 

de informare şi cunoaştere în diferite 

domenii de activitate 

o Oferta CDŞ vine în sprijinul ameliorării 

fenomenului de absenteism şcolar şi 

contribuie la dezvoltarea unei motivaţii 

intrinseci pentru învăţare 

o Organizarea de concursuri la diverse 

discipline, la nivel de şcoală, încearcă să 

crească interesul elevilor pentru aceste 

discipline  

o Realizarea portofoliului catedrelor şi al 

cadrelor didactice  

o Teste de evaluare inţială, în vederea 

identificarii nevoii de formare a  

o elevilor 

                        AMENINŢĂRI 

o Baza materială existentă nu 

permite realizarea tuturor 

solicitărilor beneficiarilor 

o Numărul calculatoarelor din 

şcoală este insuficient 

o Număr insuficient de manuale 

şcolare pentru învăţământul 

obligatoriu 

o Instabilitatea legislativă şi a 

curriculumului în sistemul de 

învăţământ 

o Sistemul de admitere în clasa 

a IX-a 

 

 

RESURSE UMANE 

 

PUNCTE TARI 

o ponderea mare a cadrelor didactice titulare  

o relaţiile interpersonale se bazează pe o 

atmosferă destinsă de încredere reciprocă  

o exista o bună delimitare a responsabilităţilor 

cadrelor didactice în catedre 

o adaptarea rapidă a cadrelor didactice la 

apariţia modificărilor 

o centrarea activităţii didactice pe nevoile 

elevului, informatizarea învăţământului 

o aplicarea unor metode moderne în procesul 

de învăţământ; 

o pregatire AEL 

 

 

PUNCTE SLABE 

o slaba motivare a cadrelor 

didactice, care nu mai pot fi 

stimulate financiar 

o slaba participare la cursuri de 

formare şi perfecţionare din 

cauza condiţionării accesului 

la unele cursuri prin achitare 

de taxe 

o preponderent mediul familiar 

este deficitar dezvoltării 

armonioase a unui 

adolescent, pentru a crea un 

climat favorabil învăţării şi 

acumulării continue de noi 

informaţii 

o suprapunerea cerinţelor, a 

testărilor, ceea ce duce la o 

distribuţie inegală a efortului 

elevilor 

o nevalorificarea la maximum a 

cerinţelor umane 

              



 113 

  OPORTUNITĂŢI 

o excelente relaţii cu inspectoratele, 

administraţia locală etc. 

o judicioasa aplicare a legii privind asigurarea 

calităţii în învăţământul preuniversitar 

o asistenţele la ore ce urmăresc valoarea 

adaugată prin lecţie din punct de vedere 

informativ-formativ 

o întâlnirile şi activităţile comune ale cadrelor 

didactice în afara orelor de curs favorizează 

împărtăşirea experienţei, creşterea coeziunii 

grupului, o comunicare mai bună 

o varietatea cursurilor de formare şi de 

perfecţionare 

o întâlniri frecvente între cadrele didactice şi 

părinţii elevilor 

o armonizarea cu legislaţia europeană 

AMENINŢĂRI 

o scăderea motivaţiei şi 

interesului pentru activităţi 

profesionale 

o criza de timp a părinţilor 

cauzată de actuala situaţie 

economică ce are ca efect 

scăderea gradului de implicare 

a familiei în viaţa şcolii 

 

 

 RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

PUNCTE TARI 

o existenţa laboratorului de informatică şi a 

cabinetului AEL 

o şcoala dispune de fonduri băneşti 

extrabugetare 

o scoala dispune de videoproiector, ecrane de 

proiecţie în aproape toate clasele, tabla 

SMART  

o antrenarea şcolii în diverse  proiecte  

 

 

PUNCTE SLABE 

o nevalorificarea la maximum a 

resurselor materiale 

o fondurile băneşti nu sunt 

suficiente pentru stimularea 

cadrelor didactice şi elevilor, 

pentru achiziţionarea unor 

materiale didactice 

 

OPORTUNITĂŢI 

o materialele didactice obţinute duc la 

modernizarea orelor 

o posibilitatea antrenării elevilor şi a părinţilor 

în activităţi productive si de întreţinere a 

şcolii 

o parteneriate cu comunitatea locală, ONG-uri, 

firme 

 

 

 

 

 

 

AMENINŢĂRI 

o conştiinţa morală a elevilor 

privind păstrarea şi 

întreţinerea spaţiilor şcolare 

o degradarea spaţiilor şcolare 

din cauza fondurilor băneşti 

limitate, alocate pentru 

întreţinerea şcolii 

o fonduri foarte mici pentru 

dezvoltare 
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RELAŢIILE CU COMUNITATEA 

 

PUNCTE TARI 

o întâlniri semestriale cu Comitetul consultativ 

al părinţilor, suplimentate de consultaţii 

individuale cu părinţii 

o parteneriate cu diverse instituţii pentru 

realizarea unor activităţi extracurriculare 

 

 

PUNCTE SLABE 

o slaba implicare a părinţilor în 

viaţa şcolii 

o număr insuficient de 

parteneriate cu ONG-uri 

 

 

OPORTUNITĂŢI 

o disponibilitatea unor instituţii de a veni în 

sprijinul unităţii şcolare, privind 

achiziţionarea de materiale didactice 

o interesul firmelor de a-şi recruta şi forma în 

perspectivă personal specializat 

               AMENINŢĂRI 

o instabilitate la nivel social şi 

economic a instituţiilor 

potenţial partenere 

 

 

 

Director, 

Prof. ADI NICOLETA CRACIUN 
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