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Anul şcolar 2019-2020 a început cu 31 de clase, dintre care 1 clasă a V-a, 1 clasă a VI-a, 1 clasă a 

VII-a, 1 clasă a VIII-a, 24 clase liceu zi și 3 clase de învățământ profesional cu durata de 3 ani – 

calificarea comerciant-vânzător și 1 clasă de învățământ profesional calificarea lucrător -hotelier cu un 

efectiv de 931 elevi. 

Evaluarea stării disciplinare în învățământ 
Activitățile manageriale privind situația disciplinară pe clase au debutat cu realizarea unei baze 

de date a elevilor aflați in situații de risc școlar. La solicitarea elevului sau dirigintelui, aceștia au 

beneficiat de consiliere psihopedagogică. S-a implementat în colaborare cu Comisia de disciplină o 

nouă procedură de sancționare și corectare a comportamentelor inadecvate ale elevilor (fumatul în 

școală, absenteism școlar, comportament agresiv etc.).  

A existat o bună colaborare cu Poliția de Proximitate, Poliția București și DGJMB în vederea 

prevenirii și combaterii cazurilor de indisciplină sau deviere socio-comportamentală. În majoritatea 

cazurilor s-au manageriat eficient situațiile de indisciplină sau de absenteism școlar (comunicare și 

consiliere cu părțile implicate, și consilierea părinților, aplicarea sancțiunilor conform ROI etc.). 

Populația școlară se prezintă după cum urmează: 

Nr. 

Crt. 

Nivel de 

învățământ 
Nr. de elevi la începutul anului școlar 2018-2019 

1.  Gimnazial 114 

2.  Liceal 734 

3.  Profesional 83 

 Menţinerea elevilor la şcoală, convingerea acestora că o frecvenţă regulată condiţionează 

nemijlocit şi obţinerea unor rezultate bune la învăţătură, a fost şi rămâne una dintre priorităţile oricărui 

profesor şi, mai ales, ale oricărui diriginte. Lipsa unei strânse legături cu familia, motivarea la 

întâmplare sau cu uşurinţă a unor absenţe reprezintă tot atâtea neajunsuri, care fac ca absenteismul să 

contribuie direct la scăderea nivelului de cunoştinţe. 

Din analiza fenomenului frecventării cursurilor, rezultă că ponderea frecvenţei pe şcoală este de 

aproximativ 94,28%, întâlnind acest fenomen de absenteism în rândul elevilor de clasa a XI-a și a XII-a 

și de la învățământul profesional. 

Nr. 
Crt. 

An școlar Nivel 
învățământ 

Total 
Absențe 

/an 

Total 
Absențe  

Absențe 
Motivate 

Total 
elevi 

Nr. Mediu 
absențe 
/elev/an 

1 2019-2020 Gimnaziu 2137  
55870 

1886 114 18,76 

Liceu 47523 40057 734 64,74 

Profesională 6210 3065 83 74,81 

Acolo unde s-a folosit o varietate de strategii şi măsuri, unde dirigintele a acţionat asupra 

colectivului clasei, nu numai la ora de dirigenţie, au fost obţinute rezultate mai bune. Se impun, deci, 

măsuri energice, bine concepute şi organizate, care să  antreneze şi părinţii, pentru a se stopa 

fenomenul absenteismului, unul din factorii determinanţi care împiedică randamentul şcolar şi şansele 

de a se obţine rezultate mai bune – aceasta fiind o prioritate a tuturor diriginţilor. Situația absențelor are 

un aspect pozitiv în comparație cu anul școlar precedent. 
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1 2019-2020 Gimnaziu 2429 76.829 458 115 21,12 

Liceu 68.477 54.691 735 93,16 

Profesională 5923 2341 54 109,68 

Situaţia statistică la sfârşitul anului şcolar 2019 – 2020 poate fi un indiciu şi un barometru al 

modului în care am reuşit ca, împreună, profesori, elevi şi părinţi, să transpunem în viaţă propriile 

noastre programe şi măsuri ameliorative pe care le-am iniţiat în perioada analizată. 

În acelaşi context, al performanţelor în procesul de învăţământ, trebuie avut în vedere şi 

numărul elevilor cu medii neîncheiate sau corigenți. 

Nr. 
Crt. 

Nivel de 
învățământ 

Nr. de elevi la 
începutul 

anului școlar 
2019-2020 

Nr. de 
elevi 

promovați 

Procent de 
promovare 

% 

Nr. de elevi 
corigenți/SN 

1.  Gimnazial 114 117 100 - 

2.  Liceal 734 731 100 - 

3.  Profesional 83 76 93,82 5 repetenți  

 

Situația la învățătură, pe medii, la sfârșitul anului școlar 2019-2020, se prezintă după cum 

urmează: 

Nr. crt. Nivel 
învățământ 

Clasa 5-6.99 7-8.99 9-10 Corigenți 
SN 

Exmatriculați 
Transferați 

Total 

1.  Gimnazial  V-VIII - 11 106 2 veniți 115/117 

2.  TOTAL gimnaziu   11 106  117/117 

3.  
Liceal Economic IX - 113 69 1 plecat 

2 veniți 
182/181 

4.  Liceal Economic X - 87 97 - 184/184 

5.  Liceal Economic XI 2 113 64 1 exmatriculat 179/178 

6.  

Liceal Economic XII 3 109 74 2 plecați 
1 exmatriculat 

186/183 

7.  TOTAL Liceu  5 422 304 5 731/726 

8.  
ÎP IX 7 36 2 1 plecat 

1 retras 
3 repetenți 

45/40 

9.  ÎP X - 19 - 2 repetenți 19/17 

10.  ÎP XI - 11 1 - 12/12 

11.  TOTAL  7 66 3 7 76/69 
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       Elevi cu situații neîncheiate la sfârșitul anului scolar 2019-2020 nu am avut. 

       Elevii repetenți sunt următorii: 

Nr. 
crt. 

Repetenți an școlar 2019-2020 Clasa 

1. IVAN MARILENA IX G 

2. NEGRU LIDIA ESTERA IX G 

3. NIȚULESCU ILIE MIHAI NICOLAE IX G 

4. BICHINEȚ FLORENTINA RALUCA X G 

5. NADOLU FLORENTINA X G 

TOTAL = 5 

          Elevi cu corigențe la sfârșitul anului scolar 2019-2020 nu am avut. 

         Evoluția populației școlare, în comparație cu cea a anului școlar precedent, se prezintă după cum 

urmează: 

 

Nr. 

crt. 

Veniți în unitate la 

începutul anului 

școlar 2019-2020 

Clasa DATA C.A. 

Veniți în unitate în 

timpul anului școlar 

2019-2020 

Clasa DATA C.A. 

1. 
BAYLOUN ALI – 

UK audient 

a IX-a Septembrie 

2019 

PAVEL DARIA 

ŞTEFANIA 

a X-a B 
06.11.2019 

2. 
BAYLOUN EDEN – 

UK audient 

a X-a E Septembrie 

2019 

ALISTAR MATEI 

MIHAI 

a IX-a A 
03.12.2019 

3. 

MOLDOVEANU 

GIULIA DAIRA- 

IT audient 

a X-a F Septembrie 

2019 

CALCAN GEORGE 

ANDREI 

a IX-a D 20.12.2019 

4. 
BĂLAN LUCA 

ALEXNDRU 

a VI-a A 
04.07.2019 

CALCAN MARIA 

IOANA 

a VII-a A 20.12.2019 

5. 
NEDELUŞ 

BEATRICE 

a VI-a A 
04.07.2019 

HLIBICIUC TEODOR 

CALIN 

a VI-a A 20.12.2019 

6. 
SAVA 

ALEXANDRA 

ELENA 

a XII-a E 

25.07.2019 
BARBULESCU 

MARIA DIANA 

a V-a A 

09.01.2020 

7. 
RADU ANDRA 

DIANA 

a XI-a E 
21.08.2019    

8. 
CIOABĂ TEODOR 

ALEXANDRU 

a VI-a A 21.08.2019 
   

9. 
MARIN MARIUS 

IONUŢ 

a XI-a E 21.08.2019 
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10. 
STOICIU COSTIN 

VALENTIN 

a XI-a C 21.08.2019 
   

11. ICHIM ANDREEA a XI-a C 21.08.2019    

12. IRIMIA DENISE a X-a A 21.08.2019    

13. 
NEGRU 

ALEXANDRU 

IOAN 

a X-a C 21.08.2019 

   

14. 
BILOIU MIHAELA 

EMILIA 

a X-a F 27.08.2019 
   

15. 
GRECU ALINA 

GEORGIANA 

a X-a B 27.08.2019 
   

16. 
NICOLAE CORINA 

SIMONA 

a X-a A 27.08.2019 
   

17. 
ŞTEFAN CEL 

MARE ANDREEA 

a X-a E 
05.09.2019    

18. 
CHERCIU REMUS 

MARIAN 

a X-a B 
05.09.2019 

19. 
VOICU RĂZVAN 

GABRIEL  

a IX-C 05.09.2019 

20. 
MANOLE ELISA 

ANDREEA 

a IX-a 05.09.2019 

21. 
SPĂTĂCEANU 

IRINA 

a X-a C 05.09.2019 

22. 
COSTEA TIMOTEI 

CHRISTIAN 

a VI-a A 05.09.2019 

23. 
DRAGOMIR 

ELENA GABRIELA 

a IX-a G 
16.09.2019 

 

    

TOTAL = 23 TOTAL = 6 
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Nr. 

crt. 

Plecați(transfer) din 

unitate la începutul 

anului școlar 2019-

2020 

Clasa DATA C.A. 

Plecați(transfer) din unitate 

în timpul anului școlar 

2019-2020 

Clasa 
DATA 

C.A. 

1. 
BIVOL DAVID-

ANDREI 

a X-a A 
04.07.2019 

STAN OVIDIU-MARIN a X-a G 
01.10.2019 

2 
POPA STEFAN 

MARIAN  

a X-a C 21.08.2019 CHIVA IONUŢ 

SEBASTIAN 

a XII-aB 
06.11.2019 

3 
TUDORACHE IULIA a VII-a 28.08.2019 IONCEA MARIA 

ANTONIA 

a IX-a E 
14.01.2020 

4 
STANCIU 

ALEXANDRU IONUT 

a X-a A 05.09.2019 APĂVĂLOAEI GABRIEL-

ARMAND 

a X-a C 
22.01.2020 

5 
IANCU MIHAIL-

NICOLAE 

a X-a B 05.09.2019 PAVEL DARIA STEFANIA a X-a B 
06.02.2020 

6 
MAXIMENCO 

DIANA-IOANA 

a X-a E 05.09.2019 CHIRIAC  VLAD 

ALEXANDRU 

a XII-aD 
06.03.2020 

7 

ALBERT ANDREI 

CALIN 

a X-a E 05.09.2019 
Retrași din unitate în 

timpul anului școlar 2019-

2020 

Clasa 
DATA 

C.A. 

8 
GODEANU LAURA 

LORENA 

a X-a E 05.09.2019 
CARP SABRINA  a XII-aB 06.11.2019 

9 
STAN ANDREI-

MIRCEA 

a X-a F 16.09.2019 
Exmatriculați  Clasa 

DATA 

C.A. 

 
  

 SACARA VLADIMIR a XI-a F 17.02.2020 

     

TOTAL = 9 TOTAL = 8 
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La examenul de certificare a calificării profesionale nivel 4, în anul școlar 2019– 2020, sesiunea iunie 2020, au fost înscriși un număr de 166 

de candidați, din care 115 cu calificarea Tehnician în activități economice și 51 cu calificarea Tehnician în turism. Examenul s-a desfășurat 

în condiții foarte bune procentul de promovabilitate a fost de 100%, iar rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor 

învăţământului liceal, filiera tehnologică au fost următoarele: 

 

Nr. 

crt.  

Unitatea 

de 

învăţământ 

Calificarea 

profesională 

Număr candidaţi 

  

  Înscrişi 

  
Prezenţi 

Admişi Respinşi Neprezentaţi 

Eliminaţi 

din 

examen 

     

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

 

to
ta

l 

fe
m

in
in

  
to

ta
l 

fe
m

in
in

 

to
ta

l 

fe
m

in
in

 

Excelent 

Foarte 

bine Bine Satisfăcător 

 

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 

Economic 

Costin C. 

Kiriţescu 

Tehnician 

în activităţi 

economice 115 54 115 54 115 54 74 39 41 15 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

 

 

0 0 0 

 

2 

Colegiul 

Economic 

Costin C. 

Kiriţescu 

Tehnician 

în turism 51 28 51 28 51 28 3 3 17 11 22 11 9 3 0 0 0 0 0 0 
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             Rezultatele la examenul de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a, iunie 2020, au fost după cum urmează: 

 

Disciplina Înscrişi Prezenţi Eliminaţi Absenţi 
Cerinţe 

speciale 

Situaţia pe tranşe de note 

1- 

1,99 

2- 

2,99 

3- 

3,99 

4- 

4,99 

5- 

5,99 

6- 

6,99 

7- 

7,99 

8- 

8,99 

9- 

9,99 
10 

Limba şi 

literatura 

română 

32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 9 17 3 

Matematică 
32 32 0 0 0 0 0 0 0 1 1 7 15 3 5 

 

Desigur, se pot face multe referiri la progresul sau regresul colectivelor de elevi faţă de perioada anterioară şi, în acest sens, sunt 

necesare şi obligatorii analize amănunţite în colectivele de catedră şi în comisiile diriginţilor. 

Apelând tot la statistici, putem descoperi şi obiectele de studiu la care elevii întâmpină cele mai mari dificultăţi în însuşirea unui 

minim de cunoştinţe prevăzut de programele şcolare, care să le confere posibilitatea promovării (de exemplu, matematica, limba română). 

Rezultatele obținute de elevii colegiului nostru la examenul de bacalaureat au fost foarte bune. În sesiunea din vară, iunie –iulie 2020, 

promovabilitatea a fost de 95,96%, din 186 de elevi, promoția curentă, s-au înscris 185 de elevi, din care 177 au promovat examenul național 

de bacalaureat. 

 

Note 

finale 

5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Număr elevi 3 19 59 75 21 
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Rezultatele obținute de elevi la examenul de bacalaureat, pe discipline sunt prezentate în următoarele tabele: 

 

Note 

 Limba română 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Număr elevi 0 1 2 1 15 32 40 53 43 

 

Note 

Matematică 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Număr elevi 2 3 2 1 21 25 50 60 21 

 

Note  

Geografie 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 

Număr elevi 0 1 1 3 8 11 33 53 70 5 

 

 

În sesiunea din toamnă, august 2020, promovabilitatea a fost de 41,66%, din12 elevi, promoția curentă și anterioară, au promovat  

examenul național de bacalaureat 5 elevi : 

 

Note  6-7 7-8 8-9 9-10 

Număr 

elevi 

5 0 0 0 
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Consiliul de Administraţie a urmărit coordonarea activităţii instituţiei, şedinţele acestuia 

constituind bune prilejuri de dezbateri şi analize, urmate de măsuri concrete. Toate acestea au avut la 

bază materialele întocmite de către comisiile pe probleme, rapoartele responsabililor de catedre şi de 

comisii, rezultatele contactului zilnic cu acţiunile desfăşurate; în esenţă, Consiliul de Administraţie şi-a 

axat activitatea pe problemele majore ale şcolii. 

Activitatea Bibliotecii s-a desfăşurat în condiţii bune, d-na bibliotecară Gogu Elena,  

preocupându-se permanent pentru îmbogăţirea fondului de carte, care în prezent deține un fond de carte 

de 15.454 exemplare. De asemenea, distribuirea manualelor pentru elevii claselor a V-a – a XII-a s-a 

efectuat în timp util și cu ajutorul diriginţilor. 

 

COMISIA DE  EVALUARE  ȘI ASIGURARE A  CALITĂŢII (CEAC) 

Activităţi desfăşurate de CEAC: 

1.Reactualizarea componenţei CEAC şi distribuirea sarcinilor de lucru 

 a fost stabilită noua componenţă a CEAC 

 au fost stabilite responsabilităţile concrete ale membrilor CEAC 

2.Documentele proiective ale comisiei au fost revizuite şi actualizate în conformitate cu 

metodologiile în vigoare şi anume: 

 au fost stabilte obiectivele CEAC pentru anul şcolar 2019-2020 

 a fost elaborat planul operaţional pentru anul şcolar 2019-2020 

 s-a finalizat RAEI pentru anul școlar 2018-2019 pe platforma  https://calitate.aracip.eu 

 s-a inițializat RAEI pentru anul școlar 2019-2020 pe platforma https://calitate.aracip.eu 

 s-a revizuit Regulamentul CEAC  

 Întocmirea Agendei Zilei privind Monitorizarea externă, în funcţie de Planul de activităţi 

propus de inspectorul de monitorizare; 

3. Întocmirea raportului anual de evaluare internă a calității pentru anul școlar 2019-2020 

În vederea elaborării acestui raport : 

au fost colectate dovezile necesare întocmirii raportului 

 a fost realizată evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă 

 a fost eleborat planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2019-2020 

 au fost aplicate chestionare elevilor și cadrelor didactice 

Elaborarea/ revizuirea procedurilor Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii În vederea 

realizării acestei activităţi: 

 Au fost elaborate următoarele proceduri: 

a. Procedura privind accesul în unitate cu respectarea măsurilor de igienă pe perioada de 

desfășurare a pregătirilor pentru examenle naționale 

b. Procedura de  selecție elevi proiect Erasmus 

c. Procedura pentru admitere clasa a V- a 

d. Procedura pentru admitere învățământ profesional 

 

https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
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4. Actualizarea datelor referitoare la şcoala noastră pe platforma https://calitate.aracip.eu 

În acest sens: 

 s-a iniţializat RAEI pentru anul şcolar 2019-2020 și urmează a se finaliza în luna octombrie 

2020 

 au fost actualizate datele de pe platformă referitoare la personalul didactic din unitatea noastră 

 au fost actualizate datele de pe platformă referitoare la elevi 

 s-a completat pe platformă secţiunea referitoare la evaluarea unităţii şcolare pe baza 

indicatorilor existenţi la toate cele trei cicluri de învăţământ existente: gimnazial, liceal și 

profesional. 

 

Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 PUNCTE TARI 

 completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

 centralizarea si interpretarea chestionarelor aplicate cadrelor didactice și elevilor în vederea 

îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din școală realizată prin aplicarea acestora on-line 

 întocmirea raportului anual de evaluare internă a calităţii pentru anul școlar 2018-2019 la 

termenul stabilit 

 stabilirea unor puncte comune în realizarea raportului comisiilor de lucru 

 ședințe de informare privind vizita de evaluare externă  periodică 

 

 PUNCTE SLABE 

 procedurile elaborate și revizuite sunt în număr mic 

 există deficiențe în monitorizarea activităților 

 dificultate în colaborarea cu unii șefi de departamente și obținerea documentelor necesare 

desfășurării activității comisiei 

 

 AMENINŢĂRI 

 munca în această comisie necesită un volum foarte mare de timp si datorită supraîncărcării cu 

alte activităţi școlare și extrașcolare există posibilitatea ca să nu fie îndeplinite toate sarcinile 

 

 OPORTUNITĂŢI 

 disponibilitatea cadrelor didactice și a directorului de a sprijini activitatea acestei comisii 

 

 Soluţii posibile: 

 elaborarea unor propuneri de îmbunătăţire a monitorizării activităţilor desfășurate pentru a se 

putea realiza o evaluare internă cât mai corectă;  

 o mai bună colaborare a membrilor comisiei cu toate cadrele didactice, cu consiliul elevilor și al 

părinţilor pentru a ușura și eficientiza munca acestei comisii; 

 elaborarea unui număr mai mare de proceduri care să devină si funcţionale prin aducerea la 

cunostinţă tuturor celor implicaţi pentru a îmbunătăţi activitatea; 

https://calitate.aracip.eu/
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 aplicarea și valorificarea în continuare a chestionarelor de identificare a gradului de satisfacţie a 

beneficiarilor în legătură cu serviciile oferite de școală; 

 centralizarea exemplelor de bună practică oferite de reprezentanţii catedrelor si popularizarea 

acestora. 

COMISIA METODICĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Membrii catedrei de limba și literatura română, împreună cu elevii, au desfășurat o serie de 

activități școlare și extrașcolare, în scopul dobândirii competențelor prevăzute în curriculum și al 

îndeplinirii descriptorilor de performanță din Legea Calității învățământului. 

De asemenea, participarea la activitățile metodice și la cursurile de perfecționare au avut ca 

scop formarea continuă a cadrelor didactice și îmbunătățirea calității activității didactice. Responsabilul 

catedrei, prof. Platon Olimpia, a participat la Consfătuirea organizată de ISMB și de  inspectorii de 

specialitate la Colegiul Național ‖Ion Neculce‖ în luna septembrie. 

A fost ales șeful catedrei, s-au stabilit atribuțiile membrilor catedrei, a fost realizat programul de 

activitate și a fost elaborat planul managerial al catedrei. 

Au fost întocmite planificările semestriale, anuale și ale unităților de învățare în termenele stabilite. O 

deosebită atenție au necesitat studierea programei și realizarea planificărilor pentru cl. a V- a. Au fost 

elaborate și aplicate testele predictive și au fost analizate rezultatele acestora,  stabilindu-se  măsuri de 

ameliorare. 

Activități metodice organizate la nivelul comisiei: 

              Lunar, conform programului de activitate, au avut loc ședințe de catedră și activități 

culturale la nivelul catedrei. Au fost susținute referate pe teme de interes pentru membrii catedrei. 

             Cadrele didactice au participat la activitățile metodice organizate la nivel de sector la Liceul 

Tehnologic  Gheorghe Asachi și la Colegiul Național Elena Cuza. 

Profesorii au realizat subiecte și au fost evaluatori la fazele pe școală  ale olimpiadelor, precum și la 

examenele naționale. 

             Au fost comunicate elevilor Programele pentru examenul de Bacalaureat și pentru 

Evaluarea Națională, au fost discutate și rezolvate modelele de subiecte publicate de minister în luna 

octombrie 2019 și în mai-iunie 2020. 

              Cadrele didactice au fost preocupate de pregătirea elevilor pentru concursuri, pentru examenul 

de Bacalaureat și pentru Evaluarea Națională, în acest scop desfășurându-se ore de pregătire 

suplimentară cu elevii olimpici și cu elevii claselor a XII-a, a VI-a și a VIII-a. 

                 Membrii catedrei au fost asistați la ore în primul semestru, de către directorul colegiului, 

prof. Enache Gabriela și directorul adjunct, prof. Grigorescu Luminița, precum și de inspectorul de 

specialitate, prof. Ileana Sanda. 

                 Prof. Platon Olimpia a efectuat asistențe la ore, în calitate de șef  de catedră. 

Materia a fost parcursă în întregime, conform planificărilor, lucrările scrise din semestrul I au fost 

susținute și corectate  în termenele stabilite. 
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                  În semestrul al II-lea, profesorii au proiectat și au realizat cursuri online, fiind preocupați de 

exersarea și  fixarea cunoștințelor acumulate de către elevii din toate clasele, precum și de pregătirea 

cât mai bună a elevilor din clasele terminale. La examenele naționale s-au obținut rezultate foarte bune.  

 

2. Concursuri și olimpiade : 

 

- Olimpiada de limbă, comunicare și literatură română  (OLLR)- faza pe liceu, la care au 

participat  5 elevi din clasa a VIII-a. Dintre aceștia, s-au calificat la faza pe municipiu 2elevi din 

clasele de gimnaziu, îndrumați de prof. Platon Olimpia. 

- Olimpiada Lectură ca Abilitate de Viață (OLAV)- calificați la faza pe municipiu: 8 elevi din 

clasele gimnaziale îndrumați de prof. Badea Eufrusina și prof. Platon Olimpia.  

  La faza pe liceu au participat și elevi din clasele IX-XII, dar nu au obținut punctaj de calificare la faza 

pe municipiu. 

 - La prima etapă a COMPER –elevii de gimnaziu, îndrumați de prof. Badea Eufrusina și prof. Platon 

Olimpia, au obținut următoarele premii: 

  Clasa a V-a -3 premii I, 7 premii II și 3 mențiuni     

  Clasa a VI-a -3 premii I, 1 premiu II și 8 premii III  

  Clasa a VII-a -4 premii II și 1 premiu III 

  Clasa a VIII-a – 2 premii I,  7 premii II , 14 premii III și 2 mențiuni 

 

- La Concursul literar din cadrul Proiectului municipal Mihai Eminescu- a obținut o mențiune un 

elev al dnei prof. Badea Eufrusina. 

  - In cadrul proiectului municipal Feţe ale alterităţii -  elevii de la gimnaziu, pregătiți de dna prof. 

Badea Eufrusina, au obținut un premiu II și un premiu III.                      

  

3. Activități la nivelul comisiei: 

 

 prof. Platon Olimpia:  

               - participare la Activitatea literar-artistică din cadrul SNAC La braţ  cu toamna  

               - membru în comisia de organizare a Proiectului municipal Mihai Eminescu         

                -participare la a doua ediție a proiectului Scrisul de mână la îndemâna tuturor 

 prof. Badea Eufrusina: 

 -organizare și coordonare- Activitate literar-artistică în cadrul SNAC La braţ cu toamna , împreună 

cu elevi din clasele de gimnaziu și liceu 

- organizare și coordonare–Proiectul municipal Mihai Eminescu 

 prof. Ranga Diana:  

      -participare (membru în juriu) la proiectul municipal Mihai Eminescu         

 prof. Mehedințu Laura  

       -participare la proiectul municipal Mihai Eminescu    

       -participare la Activitatea literar-artistică din cadrul SNAC La braţ  cu toamna     
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 prof. Fodor Dana, Mehedintu Laura și  dna bibliotecar Gogu Elena au organizat Clubul de 

carte, la care au participat elevi din ciclul liceal. 

 Popescu Ana-Maria și Mărchidanu Andreea   

       -participare la proiectul municipal Mihai Eminescu        

- Vizită la Târgul de carte Gaudeamus: membrii catedrei, cu scopul documentării; 

-Vizionări de filme după opere literare, audiții ale unor opere literare cu ajutorul mijloacelor audio-

video din cabinet – toți membrii catedrei, conform planificării. 

 

4. Parteneriate: 

-Parteneriatul SNAC- prof. coordonator: Badea Eufrusina, profesori participanți: membrii catedrei, 

în cadrul căruia au fost organizate acțiuni comune cu Școala Gimnazială Specială nr.11: La braț cu 

toamna, activitate literar- artistică 

- Parteneriat cu Școala gimnazială Sf. Andrei - Proiectul municipal Feţe ale alterităţii- prof. Badea 

Eufrusina 

- Parteneriat cu Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuță, în cadrul Proiectului Educațional Din Moși – 

strămoși - prof. Mehedințu Laura 

  Profesorii au fost implicați în activitatea diverselor comisii ale unității școlare, în cadrul cărora au 

colaborat cu celelalte cadre didactice, cu personalul nedidactic și didactic auxiliar, precum și cu 

conducerea colegiului.  

   

COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE 

             În perioada 2 - 6 septembrie 2019, profesorii din comisie au participat la examenele de 

corigenţă, de încheiere a situaţiilor şcolare şi a celor de diferenţe. De asemenea, s-au realizat şedinţe de 

catedră în vederea alegerii responsabilului de comisie şi a discutării calificativelor anuale. 

Responsabilul comisiei a întocmit dosarul de catedră, adăugând toate documentele necesare -  

încadrări, procese-verbale, planificări anuale, planuri – cadru, plan managerial, plan de îmbunătăţire, 

subiecte de examen, tipuri de subiecte de bac, analiza testelor predictive, grafic intrare cabinet, grafic 

programare teze, asistenţe la ore  etc. 

 S-au elaborat toate documentele programate conform normelor și ghidurilor metodologice, s-a 

respectat programa școlară și s-au selectat manualele școlare în acord cu nivelul, nevoile de 

învățare, programa și profilul elevilor colegiului, din lista celor aprobate, cu acordul părinților; 

 S-au prezentat la termen planificările calendaristice, cu avizul responsabilului de arie 

curriculară/comisie și al directorului, cu număr de înregistrare;  

 S-au elaborat toate documentele proiective în format electronic; 

 S-au proiectat activități extracurriculare cu obiective adecvate nevoilor și intereselor elevilor.  

 Septembrie - octombrie 2019 - aplicarea de teste predictive claselor din încadrare, urmată de 

interpretarea rezultatelor – toţi profesorii. 

 În perioada martie- iunie 2020, din cauza pandemiei de COVID 19, toată activitatea de predare 

- învăţare – evaluare a trecut în mediul online. Astfel , profesorii s-au organizat destul de rapid 

şi eficient şi au accesat diverse platforme educaţionale pentru a permite continuarea învăţării. 
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Fie că a fost vorba de mail, wathapp, facebook, google classroom, zoom, skype sau google 

meet, toţi profesorii din catedra de limbi modern au desfăşurat activităţi educaţionale, 

transmiţând elevilor informaţii audio – video, materiale auxiliare şi linkuri de acces la noţiuni 

teoretice şi evaluări. 

 

 Activitățile organizatorice și cele la care au  participat profesorii de limbă franceză, engleză şi 

germană sunt următoarele: 

Proiecte şi programe: 

 Prof. Văsii  Alina - Loredana – responsabil comisie metodică 

- 30 sept. 2019- realizare proiect Capital FILLES   ( prezentare proiect, întâlnire eleve- mentore - 

28.10.2019 , workshop cls. XI A,B,C,D,E,F) 

- Certificat CAPITAL FILLES din 10.10.2019 – prof. coordonator pt. anul şcolar 2019-2020 

 Prof. Catrina Sonia  

În calitate de coordonator proiect Holocaust Memoryscapes, INSHR EW, a desfășurat următoarele 

activități: 

 

  11-12 octombrie 2019, organizatoare INTERNATIONAL COLLOQUIUM ―Contemporary 

Memorialisation of the Holocaust in Central and Eastern European Countries‖, October 11-12
th

, 

2019, Bucharest / COLOCVIU INTERNAȚIONAL „Memorializarea contemporană a 

Holocausului în ţări din Europa centrală şi de est‖, București. 

  11-12 octombrie 2019, moderator al sesiunii cu titlul: THE MEMORY OF THE 

HOLOCAUST: ACCOUNTABILITY, LEGISLATIVE MECHANISMS & PUBLIC 

SPEECHES, în cadrul Colocviului Internațional ―Contemporary Memorialisation of the 

Holocaust in Central and Eastern European Countries‖, October 11-12
th

, 2019, Bucharest / 

„Memorializarea contemporană a Holocausului în ţări din Europa centrală şi de est‖, București. 

  11-12 octombrie 2019, moderator al sesiunii cu titlul: THE MEMORY OF THE 

HOLOCAUST AND COLLECTIVE IDENTITY, în cadrul Colocviului Internațional 

―Contemporary Memorialisation of the Holocaust in Central and Eastern European Countries‖, 

October 11-12
th

, 2019, Bucharest / „Memorializarea contemporană a Holocausului în ţări din 

Europa centrală şi de est‖, 11-12 octombrie 2019, București. 

 11-12 octombrie 2019, prelegere cu titlul: The legacies of difficult pasts in Post-communist 

Romania: spatialities of traumatic memory, (dis)connected politics of memory and anti-

Semitic social attitudes, în cadrul Colocviului Internațional ―Contemporary Memorialisation of 

the Holocaust in Central and Eastern European Countries‖, October 11-12
th

, 2019, Bucharest / 

„Memorializarea contemporană a Holocausului în ţări din Europa centrală şi de est‖, 11-12 

octombrie 2019, București. 

  11-12 octombrie 2019, prelegere cu titlul: Femmes et genre dans la Shoah roumaine, în 

cadrul Table-ronde ―Femmes et génocide en Europe Centrale et Orientale‖, Centre Régional 

Francophone de Recherches Avancées en Sciences Sociales (CEREFREA Villa Noël) / Masa 
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rotundă „Femei și genocid in Europa Centrală și Orientală‖, organizat de Centrul Regional 

Francofon de Cercetări avansate în Științe Sociale (CEREFREA Villa Noël), December 05, 

2019, Bucharest / 05 Decembrie 2019, București. 

 Prof. Smaranda Elena 

-Participare, împreună cu elevii clasei a VII-a A şi d-na consilier  Jarnea Claudia, la activităţi în  

cadrul proiectului ―Democratic together‖ 

 Prof. Ghelmeci Irina 

 In anul şcolar 2019-2020 activează ca trainer şi evaluator în selecția elevilor de la Colegiul 

Economic ―Costin C. Kirițescu‖,  în vederea participării acestora în cadrul Proiectului Erasmus, 

pentru efectuarea stagiilor de practică  în Granada, Spania. 

 Prof. Grigorescu Luminiţa 

 Certificat CAPITAL FILLES   - octombrie 2019  - profesor responsabil program în anul şcolar 

2019-2020 
 

             Olimpiade şcolare – concursuri 

 Prof. Văsii  Alina - Loredana 

-13 decembrie 2019 – organizarea CONCURSULUI CANGURUL LINGVIST- limba franceză, 

17 elevi participanţi de la cls. VI, VII, VIII 

 Prof. Catrina Sonia  

-Organizare olimpiada de limba franceză, faza pe şcoală – 2 elevi participanţi şi calificaţi la faza 

pe sector 

           Activităţi în cadrul catedrei de limbi modern: 

 Prof. Văsii  Alina - Loredana 

- 26 sept. 2019 – organizare activităţi în cadrul activităţii ,,Ziua Europeană a Limbilor,, 

- Septembrie 2019—aplicarea de teste predictive claselor din încadrare, urmată de interpretarea 

rezultatelor 

- Septembrie - octombrie 2019 - activitate de informare cu privire la implementarea proiectului ,, 

Capital Filles ,, 

- 07 noiembrie 2019 –  participare la forumul  ,, Capital Filles ,, - SUCCES LA FEMININ – IFB, 

cf. plan de activităţi nr. 6014 din 04.11.2019 

- octombrie  2019 – februarie 2020 –   efectuare de asistenţă la ore  în calitate de responsabil 

comisie metodică 

-  decembrie 2019 – activitate educativă realizată cu ocazia sărbătorilor de Crăciun: ,,Noël en 

Provence,, la clasa a V-a A , ,,Coutumes et traditions en Provence,, la clasa a VII-a A  
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- Decembrie 2019– implicare în promovarea clasei a V-a pentru anul şcolar 2020-2021 cu 

studierea limbii engleze în regim intensiv, prin realizarea dosarului ce cuprinde nota de 

fundamentare, dovezi elevi şi profesori, fişă de evaluare, depunere dosar ISMB. 

 

 Prof. Zainea Geanina Adriana 

- Activitatea „Journée européenne des langues‖(26 septembrie), o activitate cu prezentări Power 

Point, desfăşurată în sala de clasă. 

- Concurs între clasele X  A şi X  B „ Chanson sans frontières‖(10-11octombrie), cu tema „Parle 

moi de toi‖(Vorbeşte-mi despre tine); constă în realizarea de către elevi a unui text musical (3 

cuplete şi un refren). 

- Activitatea „Fête de la gastronomie française‖(25-26 noiembrie); elevii au prezentat feluri de 

mâncare specifice gastronomiei franceze. 

- Activitatea „Noël magique!‖(19-20 decembrie); elevii au vorbit despre Sărbătoarea Crăciunului 

în Franţa, au cântat colinde şi au făcut felicitări în limba franceză. 

- Septembrie 2019—aplicarea de teste predictive claselor din încadrare, urmată de interpretarea 

rezultatelor. 

- 31 ianuarie 2020 – participare la activităţile din programul Ziua Porţilor Deschise organizat de 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir‖ 

 Prof. Catrina Sonia  

- 25.09.2019, organizatoare seminar cu ocazia „Zilei Europene a Limbilor‖, cls. XII E. 

- octombrie 2019, organizatoare Proiect educațional Activități aplicative: Evaluarea inițială. 

 Prof. Smaranda Elena 

- Septembrie 2019 - aplicarea de teste predictive claselor din încadrare, urmată de interpretarea 

rezultatelor 

- Activitate de Halloween la clasele de gimnaziu (The Halloween Horror Story Competition) 

- Asistenţă la ore efectuată de director prof. Enache Gabriela, de director adjunct prof. Grigorescu 

Luminiţa, de resp.comisie Văsii Loredana 

- 18 ianuarie 2020—profesor organizator si evaluator la olimpiada de limba engleza, gimnaziu si 

liceu, faza pe scoala. 

- 7 martie 2020—profesor evaluator la olimpiada de limba engleza, faza pe sector 

- Profesor asistent examen de evaluare nationala 

- Profesor asistent şi evaluator – examen de bacalaureat 

 Prof. Ghelmeci Irina 

- asistenţă la orele de limba engleză de către doamnele director ale școlii şi de responsabilul de 

comisie, prof. Văsii Loredana 

- 18- 01 2020 -  participare la organizarea și desfășurarea olimpiadei de limba engleza, faza pe 

școală, în cadrul Colegiului Economic ,,Costin C. Kirițescu ,, 

- Profesor asistent -examen de evaluare nationala 

- Profesor asistent şi evaluator- examen de bacalaureat 
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 Prof. Grigorescu Luminiţa 

- 26 septembrie 2019 – participare la activitatea „Ziua Europeană a Limbilor‖ - referat 

-  Septembrie - octombrie 2019-  implementarea proiectului  „Capital Filles‖ 

 Prof. Belu  Laura Eliza 

-Asistenţă la ore efectuată de director adjunct prof. Grigorescu Luminiţa şi responsabilul 

comisiei metodice, prof. Văsii Loredana 

 Prof. Popescu Ana – Maria 

-A desfășurat, împreună cu elevii claselor IX – XII, proiecte, după cum urmează: 

Clasa a IX-a D: „Dialog im Geschäft‖  

Clasa a IX-a F: „Dialog im Hotel‖  

Clasa a XII-a F: „Rauchen- Drogen- Alkohol‖  

Clasa a XII-a D: „Rauchen- Drogen- Alkohol‖  

 

Activitatea cadrelor didactice în Comisiile din cadrul Colegiului 

 

 Prof. Văsii  Alina - Loredana 

 DECIZIA nr. 34 din 6.09.2019 – RESPONSABILII COMISIILOR METODICE/ŞEFI DE 

CATEDRĂ COMISII METODICE  

 DECIZIA nr. 19 din 6.09.2019 – membru în COMISIA PENTRU CURRICULUM 

 DECIZIA nr. 30 din 6.09.2019 – membru în COMISIA PENTRU OLIMPIADE ŞI 

CONCURSURI ŞCOLARE 

 DECIZIA nr. 44 din 6.09.2019– membru în COMISIA PRIVIND PROGRAMUL 

COMUNITAR DE FURNIZARE A LAPTELUI 

 DECIZIA nr. 29 din 6.09.2019 – membru în COMISIA DE ÎNCADRARE ŞI NORMARE 

 DECIZIA nr. 8 din 6.09.2019 – responsabil în COMISIA DE LIMBI MODERNE 

 DECIZIA nr. 5 din 06.09.2019 – membru în COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 

 DECIZIA nr. ... din ......2019 – profesor asistent în cadrul Comisiei de organizare şi desfăşurare 

a Olimpiadei de limba şi literatura română, faza pe şcoală 

 Decizia nr. 1496/7 din 13.06.2020 - membru în Comisia din unitatea de învăţământ de la Col. 

Ec. ,, C.C.Kiriţescu ,, desemnată centru de examen, cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

Evaluării Naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a, în anul şcolar 2019-2020. 

 Adeverinţa nr. 64 din 17.06.2020 – membru  în centrul de examen la Examenul de evaluare 

naţională 2020, desfăşurat la Colegiul Ec. „Costin C.Kiriţescu‖ 

 Decizia nr. 1377 din 05.06.2020 –  membru în Comisia de bacalaureat de echivalare şi 

recunoaştere a  competenţelor lingvistice şi digitale pentru examenul de bacalaureat naţional 

2020 din unitatea Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu‖ 

 Adeverinţa nr. 2151 din 25.06.2020 – asistent (3 zile) la examenul de bacalaureat 2020, 

sesiunea iunie-iulie 2020, desfăşurat la Liceul Teoretic „MARIN PREDA‖ 
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 Prof. Zainea Geanina Adriana 

 DECIZIA nr. 8 din 6.09.2019 – membru în COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE 

 Membru în COMISIA DE INVENTARIERE a PATRIMONIULUI (decizia nr. 40/ 

06.09.2019) 

 Decizia nr. 1377 din 05.06.2020 – membru în Comisia de bacalaureat de echivalare şi 

recunoaştere a  competenţelor lingvistice şi digitale pentru examenul de bacalaureat naţional 

2020 din unitatea Colegiul Economic ,, C.C. Kiriţescu,, 

 

 Prof. Catrina Sonia  

- DECIZIA nr. 8 din 6.09.2019 – membru în COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE 

- DECIZIA nr. 30 din 6.09.2019 – membru în COMISIA PENTRU OLIMPIADE ŞI 

CONCURSURI ŞCOLARE 

 Prof. Smaranda Elena 

- Membru în Comisia pentru notare ritmică şi frecvenţă—decizia nr. …/ 6.09.2019 

- Membru în Comisia privind programul comunitar de furnizare a laptelui - decizia nr. 44/ 

6.09.2019 

- Membru în Comisia pentru olimpiade şi concursuri şcolare – decizia nr. 30 din 06.09.2019 

- DECIZIA nr. 8 din 6.09.2019 – membru în COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE 

- Membru în Comisia de echivalare a rezultatelor de la proba de verificare a cunoştintelor de 

limbă modernă pentru admiterea în clasa a IXa cu cu program bilingv de predare a limbii 

engleze in anul scolar 2020- 2021 

- Membru în Comisia pentru echivalarea/ recunoaşterea nivelurilor din cadrul probelor de  

evaluare  a competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat 2020 

- Membru în Comisia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor  obţinute la examene cu 

recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor  lingvistice în limbi străine cu 

testul de competenţă lingvistică pentru admiterea în clasa a Va  cu program intensiv de studiu al 

limbii engleze 

- Profesor evaluator în Comisia de admitere în clasa a V-a engleză intensiv. 

 

 Prof. Ghelmeci Irina 

 DECIZIA nr. 8 din 6.09.2019 – membru în COMISIA DE LIMBI MODERNE 

 DECIZIA nr. 5 din 06.09.2019 – membru în COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 

 Clubul European - responsabil 

 Membru în Comisia pentru echivalarea/ recunoaşterea nivelurilor din cadrul probelor de  

evaluare  a competenţelor lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat 2020 

 Membru în Comisia de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor  obţinute la examene cu 

recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor  lingvistice în limbi străine cu 

testul de competenţă lingvistică pentru admiterea în clasa a Va  cu program intensiv de studiu al 

limbii engleze 

 Profesor evaluator în Comisia de admitere în clasa a V-a engleză intensiv 
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 membru in comisia de echivalare si recunoastere a competentelor lingvistice pentru examenul 

de admitere in clasa a IX-a cu regim de predare bilingv ; 

 Asistent la examenul de evaluare nationala 2020; 

 Aistent la examenul de bacalaureat 2020; 

 Organizator si evaluator în cadrul examenului de competenţe lingvistice pentru admiterea în 

clasa a V-a, cu regim de predare intensiv în limba engleză pentru anul şcolar 2020-2021. 

 Prof. Grigorescu Luminiţa 

- Comisia de burse - responsabil 

- Comisia pentru notare ritmică şi frecvenţă - responsabil 

- DECIZIA nr. 8 din 6.09.2019 – membru în COMISIA DE LIMBI MODERNE 

- DECIZIA nr. 30 din 6.09.2019 – responsabil în COMISIA PENTRU OLIMPIADE ŞI 

CONCURSURI ŞCOLARE 

 Prof. Belu Eliza 

- DECIZIA nr. 8 din 6.09.2019 – membru în COMISIA DE LIMBI MODERNE 

- DECIZIA nr. 10 din 6.09.2019 – membru în COMISIA METODICĂ DE ,, ŞTIINŢE,, 

 Prof. Popescu Ana - Maria 

 Membru în COMISIA METODICA DE LIMBI MODERNE (decizia nr. 8/ 06.09.2019);  

 Membru în COMISIA DIRIGINTILOR (decizia nr. 5 / 06.09.2019);  

 Responsabil în COMISIA DE INVENTARIERE a PATRIMONIULUI (decizia nr. 40/ 

06.09.2019); 

 

În cadrul catedrei de limbi moderne s-au efectuat asistențe – de către prof. Loredana Văsii- la orele de 

limba franceză, germană şi engleză împreună cu  directorii  școlii (octombrie 2019 – februarie 2020), în 

urma cărora s-a obţinut calificativul „Foarte bine‖. 

 S-au proiectat activități de pregătire remedială și suplimentară în vederea susținerii examenului 

de Bacalaureat, pentru clasele terminale și a participării la olimpiada de limba engleză, 

concursul de limbă franceză- CANGURUL LINGVIST și la alte competiții la nivelul disciplinei 

sau interdisciplinare. 

 S-au proiectat și desfășurat activități de pregătire suplimentară atât pentru elevii capabili de 

performanță, cât și pentru cei cu ritm lent de învățare. 

 S-au utilizat mijloace moderne și s-a respectat graficul de ocupare al cabinetelor multimedia. 

  În cadrul activităților desfășurate au fost promovate rezultatele prin fotografii sugestive care 

surprind momentele cheie ale acestor evenimente. 

 Prof. de lb. franceză, germană şi engleză au prezentat la sfârșitul anului un raport al activității 

didactice. 

 S-au utilizat instrumente de evaluare individuală și în echipă, s-au monitorizat cu atenție 

portofoliile elevilor, s-au elaborat teste predictive, de evaluare continuă și sumativă, care includ 
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bareme de evaluare, interpretând cantitativ și calitativ rezultatele acestora, raportându-le la nivel 

de catedră și unitate școlare, precum și colectivelor de elevi. 

 S-a respectat, în cea mai mare parte, notarea ritmică a elevilor, s-au consemnat notele în carnete 

și s-a justificat acordarea notelor. 

 S-au elaborat teste de evaluare care cuprind itemi obiectivi, semiobiectivi și subiectivi, conform 

cerințelor metodice. 

 S-au elaborat documentele cerute în conținutul portofoliului educațional. 

 S-au precizat regulile de conduită la ore și în afara acestora, s-au rezolvat eficient situațiile 

conflictuale. 

 S-a promovat imaginea școlii în competiții, la târguri și activități extracurriculare și 

extrașcolare. 

 S-au aplicat, în activitatea didactică, cunoștintele dobândite ca urmare a participării la 

activităţile metodice, ştiinţifice şi de dezvoltare profesională, s-a insistat pe folosirea metodelor 

active, centrate pe elev în activitatea didactică, pe folosirea metodelor moderne online de 

motivare şi evaluare a elevilor. 

  Profesorii au contribuit la respectarea regulamentului şcolar și intern, a procedurilor referitoare 

la asigurarea securităţii elevilor, prin supravegherea şi corectarea permanentă a 

comportamentelor elevilor atât pe durata pauzelor, cât şi în timpul orelor, prin planificarea şi 

organizarea unor activități referitoare la prevenirea şi combaterea violenţei şi a 

comportamentelor nesănătoase, prin instruirea elevilor cu privire la normele de securitate şi 

protecţie personală, prin monitorizarea stării de curăţenie a sălii de clasă și a școlii. Pe durata 

orelor defasurate online s-au postat materiale ajutatoare power point si filme explicative de pe 

youtube. Temele au fost postate în timpul orelor de curs şi s-a răspuns  cu promptitudine  

solicitărilor elevilor. 

 S-a respectat promovarea deontologiei profesionale, care a fost promovată prin activitățile 

prestate, atât prin implicarea personală, cât și a elevilor, în diverse activități cu caracter moral și 

cu exemple de bună practică. 

 

Puncte tari  

 Profesori bine pregătiţi şi implicaţi atât la nivel de arie curriculară, dar şi în efectuarea 

multiplelor activităţi extracurriculare şi extraşcolare 

 Participare activă şi permanentă la cursurile de formare şi perfecţionare 

 Includerea în proiectarea curriculară a strategiilor didactice axate pe formarea 

competențelor prezente în programa în vigoare 

 Includerea în proiectare a conținuturilor care să îmbine aspecte teoretice cu cele practice 

în vederea asigurării interdisciplinarității 

 Asigurarea unei concordanțe între competențele specifice, obiectivele operaționale, 

conținuturi, activități de învățare, metode și mijloace didactice 

 Corelarea dintre proiectarea activităților și particularitățile claselor de elevi 

 Realizarea de materiale didactice și fișe de lucru utilizând mijloacele TIC 

 Realizarea unui învăţământ online, adaptat situatiei actuale. 
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Puncte slabe 

 Scăderea interesului elevilor pentru lucrul online după data de 15 mai 2020. 

 

COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ 

PROIECTAREA ȘI REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

 Au fost elaborate documentele de planificare, pe anii de studiu conform normelor şi ghidurilor 

metodologice, respectând programa şcolară. 

 Au fost elaborate documentele necesare dosarului Catedrei de Matematică. 

 Elaborare de teste inițiale împreună cu interpretarea lor. 

 Elaborare de planuri remediale pentru elevii claselor a XII-a. 

 Elaborare planuri de pregatire suplimentară pentru susținerea Examenului de Evaluare 

națională si Bacalaureat. 

 Participare Consfătuiri pentru disciplina matematică la C.N. ,,Mihai Viteazul‖, 16.09.2019, 

prof. Iliescu Carmen Ștefania si prof. Pârvulescu Angela. 

 Referat în cadrul catedrei cu tema,, Matematica și aplicațiile ei în viața cotidiană‖-prof. 

Müller Gina-octombrie 2019. 

 Teză unică la nivelul clasei a XII-a-noiembrie 2019 

 Desfășurarea Olimpiadei de matematică-comisie formată din prof. Müller Gina, prof. Iosef 

Maria Elena și prof. Rusen Georgiana Florentina , faza pe școală-decembrie 2019. 

 Desfășurarea Concursului Național ,,Adolf Haimovici‖, comisie formată din prof. Pârvulescu 

Angela și prof.Iliescu Carmen Ștefania, faza pe școală, decembrie 2019. 

 Evaluator Concursul Național de Matematică aplicată ,, Adolf Haimovici‖-februarie 2020,  

prof. Müller Gina, prof. Pârvulescu Angela. 

 Evaluator Concurs Panaitopol CN Spiru Haret 2 noiembrie 2019 ,16 noiembrie 2019 -prof. 

Pârvulescu Angela. 

 Predare și evaluarea în online a orelor de matematică în perioada 13.03.2020-19.06.2020 

prin diverse metode propuse de conducerea unității (google classroom, whatsapp, skype)-

toți profesorii catedrei 

 Realizarea pregătirii pentru Evaluarea națională si Bacalaureat în condiții online- prof. 

Müller Gina, prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. Iliescu Carmen Ștefania, prof. Iosef Maria 

Elena. 

 Test online pentru verificarea eficienței învățării online, prof. Pârvulescu Angela, aprilie 

2020 

  Evaluarea Națională Șc ,,Constantin Brâncuși‖- profesori evaluatori-  prof. Müller Gina, 

prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. Iliescu Carmen Ștefania, prof. Pârvulescu Angela. 

 Examenul de Bacalaureat- vicepreședinte, Comisia de Examen, prof. Müller Gina 

 Examenul de Bacalaureat- profesori evaluatori-prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. 

Iliescu Carmen Ștefania 
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REZULTATE ȘCOLARE 

 

 Examenul de Evaluare Națională 

 100% PROMOVABILITATE 

 MEDIA : 8.40 

 

Note 

Matematică  

5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10 

Număr elevi 1 1 7 15 3 5 

 

 

 Examenul de Bacalaureat-seria curentă 

 95,67% PROMOVABILITATE-SESIUNEA IUNIE 2020 

 7 note de 5(cinci) și 1 notă de 1(unu) 

 

Note 

Matematică 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Număr 

elevi 

2 3 2 1 21 25 50 60 21 

 

                                PROMOVABILITATE  (pe clase) 

 XII A XII B XII C XII D XII E XII F TOTAL 

9-10 1 1 4 10 3 3 21 

8-8.99 10 6 14 10 13 13 60 

7-7.99 10 8 8 8 6 6 50 

6-6.99 6 4 3 2 6 6 25 

5-5.99 3 8 2 - 4 4 21 

Promov 96,77% 93,10% 100% 96,77% 96,96% 90% 95,67% 

 

                     SITUAȚIA NOTELOR (pe clase) 

Clasa/note 1-

1,99 

2-

2,99 

3-

3,99 

4-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

XII A 0 1 0 0 3 6 10 10 1 

XII B 1 0 1 0 8 4 8 6 1 

XII C 0 0 0 0 2 3 8 14 4 

XII D 0 1 0 0 0 2 8 10 10 

XII E 0 1 0 0 4 6 6 13 3 

XII F 1 0 1 1 4 4 10 7 2 

 

 Olimpiada de matematică, elevi calificați pe sector: 
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 Licsandru A. Irene-Alexandra, clasa a V-a-prof Rusen Georgiana Florentina 

 Tătineanu Andrei Cristian, clasa a V-a -prof Rusen Georgiana Florentina 

 Prioteasa Constantinescu Ioana Antonia, clasa a V-a - prof Rusen Georgiana Florentina 

 Stănculescu Iulia Ștefania, clasa a V-a-prof Rusen Georgiana Florentina 

 Andrei Bogdan, clasa a VI-a-prof Rusen Georgiana Florentina 

 Dănișor Anca Elena ,clasa a VI-a-prof Rusen Georgiana Florentina 

 Dumitru Daria Gabriela ,clasa a VI-a-prof Rusen Georgiana Florentina 

 

 Concursul național de matematică aplicată ,,Adolf Haimovici‖ 

 Dodenciu Eduard Gabriel-9 -prof. Rusen Georgiana Florentina 

 Stancu Cristina Mihaela Ioana-9 -prof. Rusen Georgiana Florentina 

 Dumitru Estera 10B- prof. Pârvulescu Angela 

 Bucur Ianis 10C- prof. Pârvulescu Angela 

 Antone George Catalin 10B- prof. Pârvulescu Angela 

 Rotari Olivia 10C- prof. Pârvulescu Angela 

 Rotari Catalina 10C- prof. Pârvulescu Angela 

 Raducu Andra 10D- prof. Pârvulescu Angela 

 Stratulat Ana Maria 10D- prof. Pârvulescu Angela 

 Ciobanu Valentina Maria 11A- prof. Iliescu Carmen Ștefania 

 Preda Titi Florin 11B- prof. Iliescu Carmen Ștefania 

 Teodorescu Ioan Nicolae 11- prof. Iliescu Carmen Ștefania 

 Buricata Miruna 12E-prof. Rusen Georgiana Florentina 

 Tărtășeanu Rebeca 12E-prof. Rusen Georgiana Florentina 

 Tache Andreea 12D- prof. Müller Gina 

 Dumitru Bianca 12C- prof. Müller Gina 

 Ungureanu Daniel Robert 12B- prof. Iosef Maria Elena 

 Bratu Violeta 12F- prof. Iliescu Carmen Ștefania 

 

Alte activități a membrilor catedrei : 

 Responsabil catedră, prof. Müller Gina 

 Lider sindical ,,Spiru Haret‖, observator in C.A.,  prof. Müller Gina 

 Secretar C.P., prof. Müller Gina 

 Administrare site-ul colegiului www.kiritescu.ro, prof. Rusen Georgiana Florentina 

 Lider sindical ,,F.S.L.I.‖, observator in C.A., prof Pârvulescu Angela 

 Responsabil în Comisia pentru Olimpiade și Concursuri Școlare, prof. Muller Gina 

 Redactor Revista electronică anuală‖Confluențe didactice între tradiție și modernitate„ 

prof. Rusen Georgiana Florentina 

 Evaluarea Națională Șc ,,Constantin Brâncuși‖- profesori evaluatori-  prof. Müller Gina, 

prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. Iliescu Carmen Ștefania, prof. Pârvulescu Angela. 

 Examenul de Bacalaureat- vicepreședinte, Comisia de Examen, prof. Müller Gina 
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 Examenul de Bacalaureat- profesori evaluatori-prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. 

Iliescu Carmen Ștefania 

 Membru Comisia de Bacalaureat de echivalare și recunoaștere a competențelor lingvistice și 

digitale pentru examenul de bacalaureat național 2020, prof. prof. Rusen Georgiana Florentina 

 Membrii în cadrul comisiilor din cadrul Colegiului Economic ,,Costin C. Kirițescu‖ 

 Comisia pentru Curriculum, prof. Müller Gina 

 Comisia pentru proiecte și programe educative, prof. Müller Gina, prof. Rusen 

Georgiana Florentina 

 Comisia de burse, prof. Iliescu Carmen Ștefania 

 Comisia de Încadrare și Normare, prof. Müller Gina 

 Comisia paritară, prof. Müller Gina 

 Comisia diriginților prof. Müller Gina, prof. Pârvulescu Angela, prof. Rusen Georgiana 

Florentina, prof. Iliescu Carmen Ștefania 

 Comisia pentru întocmirea orarului și programarea pe săli, prof. Rusen Georgiana  

COMISIA METODICĂ ȘTIINȚE (FIZICĂ – CHIMIE – BIOLOGIE) 

 

 Pe parcursul semestrului I al anului scolar 2019-2020, membrii comisiei metodice de fizică-

chimie-biologie și-au desfașurat activitatea conform planificarii calendaristice si planului 

managerial. La inceputul anului școlar, dupa orele de recapitulare, s-au aplicat testele inițiale la 

clasele de liceu si gimnaziu. Situațiile statistice au fost transmise inspectoratului școlar si au 

fost discutate in cadrul unei sedinte a comisiei. Cu aceasta ocazie au fost discutate si masurile 

necesare ameliorarii situatiei scolare si a fost stabilit de catre fiecare profesor un program de 

consultatii si meditatii. 

 La  începutul anului școlar profesorii comisiei noastre au participat la Consfătuirile cadrelor 

didactice, iar în cursul semestrului la acțiunile metodice la nivel de sector și municipiu. 

 Materia a fost parcursă integral si ritmic la toate clasele, conform obiectivelor propuse, folosind 

la maxim laboratoarele de fizică și chimie si biologie. S-a urmarit stimularea interesului 

elevilor pentru studiul fizicii, chimiei si biologiei prin realizarea de lectii interactive bazate 

folosirea metodelor moderne de predare incluzand tehnicile informationale computerizate si 

prin realizarea realizarea de proiecte (proiecte ppt. realizate de elevi in echipa si prezentate la 

sfarsitul semestrului la orele de fizica, chimie si biologie). Au fost realizate de asemenea, 

experimente reale, deosebit de importante pentru  dezvoltarea perceptiei fenomenelor studiate 

si formarea abilitatior practice ale elevilor. 
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 A fost realizată o preselectie a elevilor care vor reprezenta liceul la fazele pe sector ale 

concursurilor școlare de fizică, chimie si biologie pentru filiera tehnologică. 

 Profesorul Alexe Marilena Clara a organizat olimpiada de biologie pe școală 

 S-a urmărit formarea continuă a profesorilor prin participarea la acțiunile metodice la nivel de 

sector/municipiu, la cursurile de formare organizate de C.C.D. si prin realizarea de referate in 

cadrul comisiei metodice din liceu 

 Pe semestrul al II-lea s-au desfășurat activități cu elevii (predare-învățare, prezentări proiecte , 

teste etc.) si cu părinții pe platformele Google Classroom și Zoom. 

 

        Referate prezentate în cadrul comisiei metodice: 

 E-urile si efectele lor asupra organismului uman -prof.Cotan Violeta 

 Energia eoliană -prof. Denissa Andreescu 

 Tehnici informaționale computerizate în predarea fizicii - prof. Kuncser Cristina, prof. 

Belu Eliza 

 Alimentația sănătoasă –prof. Alexe Marilena Clara 

        Rezultate cu elevii- Concurs de Fizică ―Șerban Țițeica‖ 

 Calificați Faza Interjudețeană – Concursul de fizică „Șerban Țițeica‖: 

            - Radu Andreea- IXB 

 -Galeriu Vlad-IXC 

 -Rotari Olivia-XC 

 -Rotari Catalina-XC 

 Premii și mențiuni: - Premiul I faza pe municipiu - Rotari Olivia-XC 

 

        Activități în cadrul diferitelor comisii: 

Kuncser Cristina - Comisia metodica Stiinte-responsabil, 

 Comisia pentru curriculum -membru, Comisia Metodică a diriginților- membru,  

 Comisia de încadrare și normare- membru, Comisia de mobilitate- membru 

Alexe Marilena Clara 

 Comisia Științe- membru 

 Comisia SSM si SU – membru 

 Comisia de inventariere- membru 

 Cotan Violeta  

 Comisia Științe- membru 
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 Comisia SSM si SU- membru 

 Comisia de combatere a violenței 

 Andreescu Denissa - Comisia Științe- membru 

 Comisia SSM si SU- membru  

 Belu Eliza- Comisia Științe- membru 

COMISIA METODICĂ GEOGRAFIE- ISTORIE 

                 Pe parcursul anului şcolar 2019-2020, cadrele didactice cuprinse în comisia metodică Geografie-

Istorie au desfăşurat următoarele activităţi: 

 Participarea la Consfătuiri în luna septembrie- toţi membrii comisiei; 

 Studierea programelor școlare şi a manualelor alternative, proiectarea calendaristică și pe unități de 

învățare a materiei predate; 

 Elaborarea documentelor manageriale ale catedrelor/comisiei: plan managerial, plan de activități, raport 

de analiză a activităţii; 

 Elaborarea subiectelor şi a baremelor, în conformitate cu cerinţele MEN, pentru testele iniţiale pe 

fiecare nivel de studiu, analiza şi interpretarea lor, corectarea şi stabilirea măsurilor corective pentru 

îmbunătăţirea performanţei elevilor; 

 Realizarea de materiale auxiliare specifice (fişe de lucru, seturi de probleme şi studii de caz, teste de 

evaluare) de către membrii catedrei, pe discipline;  

 Monitorizarea activităţii fiecărui membru al catedrei prin efectuarea asistenţelor la ore de către 

responsabilul comisiei; 

 Parcurgerea ritmică şi integrală a materiei; 

 Utilizarea metodelor active de predare-învăţare; 

 Stabilirea standardelor de performanţă la fiecare disciplină conform programelor școlare. 

                În luna octombrie s-au analizat rezultatele testării iniţiale pentru identificarea punctelor slabe şi s-au 

propus măsuri de remediere în special la clasele a V-a, a IX-a și a XII-a. Membrii comisiei au urmărit 

optimizarea procesului de predare-învățare, pentru stimularea elevilor performanţi, dar şi în vederea prevenirii 

eşecului şcolar. Conform graficelor avizate de conducerea școlii, membrii comisiei au efectuat ore de pregătire 

suplimentară pentru examene naționale şi concursuri şcolare. Activitățile extrașcolare au fost cuprinse în planul 

managerial al comisiei metodice și în graficele de pregătire suplimentară pentru concursurile școlare. Membrii 

catedrei au urmărit optimizarea procesului de predare-învățare, pentru stimularea elevilor performanţi, dar şi în 

vederea prevenirii eşecului şcolar.   

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

permanentă a obţinerii performanţei şcolare; în procesul instructiv-educativ membrii catedrei au utilizat metode 
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și strategii didactice care să stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu: 

învăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile; s-au aplicat constant metode didactice activ-participative în 

cadrul orelor de geografie și istorie, atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor 

intelectuale, căt și a celor practice.  

                 Utilizarea platformei Google Classroom și ADMA în perioada cursurilor online, a permis furnizarea 

de feed-back elevilor privind nivelul competențelor formate și al cunoștințelor dobândite în vederea îmbunătățirii 

învățării dar și informarea sistematică a educabililor și a părinților. Prin feedback permanent, procesul învățării a 

putut fi reglat corespunzător prin măsuri ameliorative absolut necesare în perioada desfășurării cursurilor online. 

În cadrul orelor de curs s-au utilizat tehnici şi mijloace TIC (proiector multimedia, internet, platforme 

educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point) atât pentru proiectarea şi derularea procesului 

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

                    În perioada cursurilor online prof. geografie Fluțăr Monica a susținut 3 lecții pentru clasa a XI-a, 

înregistrate pe pagina de facebook a ISMB, în cadrul  PROIECTULUI LECȚIA REGĂSITĂ (aprilie-mai 

2020):  

Resursele naturale și agricole - https://youtu.be/zYbWaJgoucs 

Gestionarea resurselor, dezvoltarea economică și dezvoltarea durabilă -  

https://youtu.be/7Tx3Nkb1SMU 

Sistemul economic si sistemul geopolitic- 

https://www.youtube.com/watch?v=stYoQpHA52c 

 

REZULTATE  ȘCOLARE 

 

Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin participarea şi rezultatele elevilor la olimpiade, 

concursuri, competiţii, activităţi extracurriculare şi extraşcolare:  

 Dogaru Rareș – clasa a VI-a, Cioacă Denis – clasa a VII-a, au obținut MENȚIUNI iar 

Stănculescu Iulia-clasa a V-a, premiul III la Concursul Terra – Mica Olimpiadă de Geografie 

pentru clasele V-VII. 

 Participare la Festivalul Internațional - Concurs ANELISSE, ediția a VIII-a, 18 iulie 2020, 

Chișinău, cu 2 eleve din clasa a IX-a D,  Dumitreci Ariana, Jigani Alexandra și Cioacă Denis-

cls.VII, Ursu Diana-cls.VI la secțiunea desene. 

 

 

Tabel nominal cu  rezultatele obținute la Concursul național interdisciplinar  

LUMEA PE CARE O DESCOPERI 

(inclus în Calendarul concursurilor școlare fără finanțare MEN, la poziția 134, Anexa 5 la OMEN 

nr. 5092/30.08.2019) 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FzYbWaJgoucs%3Ffbclid%3DIwAR1xbhF03O-me8WExoPHnwU16XOReIgsUNt2gRbL79A-AC3nYFdHc3w4e6g&h=AT0aR6R6bxgt5wEO9jPBXq-TWV3OcDC56EGXYr2nih8cbcDUljFAgKtCCEpbguEgPJ2SLKui_AJeXUSAT-1AuA7UGcuASHv6QlToa0TwLP0zuLwoyVMLzhheypucaXomo2feMc81m7S_JTBLHt62EULy2GWPOja4YnUM0QfvRQjkgzsw7piSoRGPsZs8cYCE5AZIdmbqJkMQjXiEF3CGWDCUJZZeYGILdMf-PSyeN1jbq3UybVygECegBf2ABm67Fnx9XpKyxhnAff2IzUca1gMVAehidPYzoc5dV46Kr2aprL9e2YRXNPWCrReaMjg-pa-BkH-SJCDY6SPxuL4jF-bfUT9AM9MU9L2P5vdXCaGGy7CWS7QWsGe_sQI4j_ksiTJzlQP2-CDTEjxs-TzwIo7C1A1AKom8QFB4mRAS9kQhA8n17nxprpbA6_RATpaCchNXiJMQbrweNFYdUZHiUDrCQK9Tr38np8CmHLPZBj9cK6qQcp55uvJdQLLoGRBNV9TsF7HW2lCuDkNhSvOXN-kzCIDjOzAVxheqbS5scJ0k8yQSCy7wo0zdYch20HeohHOaseEYQZ8NgZMIO-beZ7jDCR5fSxwX9Wfq11bTq7MhDr7QyM5u_aPLVv8Kvrj6milYGP0Srqov5Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2F7Tx3Nkb1SMU%3Ffbclid%3DIwAR3ekXGVTXXJfuvRl9KVcgNWI5C6a2rtYQghyd35HkRrkBXZgsmakZlPFZo&h=AT0NUjDHyrUFNA1ntO3UfMC6fjuDfoX68CXcQvEdQkIv8jW3dPfi02J2qxGct4SQOQYsSvXXGsDlMSmFKkFcwmMKfx6lPp6_SFygUykNApjUhExQUxqRDge6uENXWJJJJQjWkAAI-HLJ45xbweI0TfpvDBQ208-Zt2BZTbY_McN_05w5oeuBKL7LRjqZSXacfO3Zw-bg7IIHzlHSAF04Nn993BR0fi1UNtYksWpeR78Csnl8Ma_s0lxlDJOzH9IqMB5URbptyWaAcGihuozXWqTrx6GzLGx1FfjxRa8m6-kzdWRHuOUnn98w1g8sQYqRYpdPLkPF-szclpwd31t3-vh74cSMwu1kceTNyBqmBVVhHinlXPmLilmVuxcFFQpNJ4wkXDug2uGjU6MMVvuiEJ8apFFc0GB1tpkwfz736DhtmluFbrgt0PcLMVhbdrQmKno3-2qrq8PN-ivF1-aQnlCCYqOaKIAzI_a3CP8R_5i7xkB1yPJslhobhEsks6078YTzEYbDzXnWhKOHvk08Qs8E9qfJosEGRYbw3gE_7xWbfrxPV4gNUTCeA36RP3g5SFkn2x18E2b3rMCERMJkMqnT6yJKF3KdHlkZ9b8WJ6EKLO_VBXIdJmnSoV_ySmHhORb2OcKruhVakw
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DstYoQpHA52c%26fbclid%3DIwAR33L9LcStrNAjNTE-9wMS98g4meFYZ607ceCHHkiBGxzTMJxButxhocn_g&h=AT0ffVaT68d-zkVSmqAgQSLg0kpbT9-tkXHBEu_0f8ylVMVNM9lMtgsx3egCWQq5Z8xtbd59eHbT46jTd92V7vaDNRM4PQH5HS1vC0344nQQrs1vXVy2rhjTL_kHhH9hRNFckHhsgdJ1cTEnwMQ&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT2H_d8vV8H7tatNm56BY-8N1pDf6Z8ctNvQ5LpzmCM_axbxG1eJe5F9s0Qp9-808jO_WtYlanwOPGFwNF3G0Mr09BdwAxeKxro301ORFUlz5hgDko8umBwVwuo2utmPIvpJbJwB3-cQvn5Vw3HwaD7Rxvs6WFuQxe5eEgVGTVMsCjZGO48
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NR. 

CRT. 

NUME PRENUME ELEV CLASA  Premiul 

obținut 

PROFESOR 

COORDONATOR 

1  BRISCAN CLARA  V  Mențiune 

specială 

FLUȚĂR MONICA 

2 

 

 CRISTEA VICTOR  V 

 

 Mențiune 

specială 

FLUȚĂR MONICA 

 

3  FIȚU IOANA  V  Mențiune 

specială 

FLUȚĂR MONICA 

4.  STROIE MARIA  V  Mențiune 

specială 

FLUȚĂR MONICA 

5.  PRIOTEASA IOANA  V  Mențiune 

specială 

FLUȚĂR MONICA 

 

         Membrii comisiei metodice au promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul 

proiectelor educaţionale derulate  pe parcursul anului şcolar; au mobilizat elevii să se implice în 

actiunile de voluntariat derulate în şcoală (activități ecologice locale) sau integrate Strategei Naționale 

de Acțiune Comunitară.  

 Prof. Popa Elena-Gabriela: a coordonat activitatea elevei Stoian Ștefania, din clasa a XI-a C, 

care a obținut o diplomă de excelenţă la seminarul ,,Elie Wiesel si memoria Holocaustului‖, 

organizat de Institutul Naţional pentru Studierea Holocaustului din România ,,Elie Wiesel‖ in 

data de 27 ianuarie cu lucrarea ,,Copilăria in Holocaust‖. 

 

Simpozioane/Conferințe - COMISIA METODICĂ GEOGRAFIE - ISTORIE 

             

 Prof. Fluțăr Monica:  

 Participare cu lucrarea Mentalitatea deschisă versus mentalitatea închisă în educație, la 

Simpozionul Național Colocviile Haretiana, ediția a 2-a, organizat de Colegiul Național Spiru 

Haret, în data de 14 februarie 2020. 

 Participare cu lucrarea Dezvoltarea durabilă, de la concept la strategii de acțiune în educație, 

prezentată la Conferința Națională Politica fiscală a României și impactul acesteia asupra 

societății românești, ediția a VII-a, în perioada 25-27 februarie 2020, organizată de  Univ. 

Creștină D. Cantemir, prin Institutul de Cercetări Științifice Multidisciplinare,  

 Participare la Conferința Națională a Comunității Educație pentru Științe (CNCES), Ediția 

a III-a, 6-8 decembrie 2019, organizată de Platforma de Educație și Cercetare de la Măgurele. 

 Participare la Conferința O mie pentru inginerie, organizată de UPB în data de 29 oct 2019. 

 Participare la Conferința Națională Educație pentru sănătate, organizată de  Societatea 

Română de Microbiologie în data de 23 nov.2019. 

 Participare la Conferința UPB Viitorul în Educație și Inginerie, în data de 14 dec.2019.  

 Prof. Popa Elena-Gabriela: 

 Participare la webinarul cu tema ,,Conservatorismul insurgent in România‖, organizat de 

Fundația FRIEDERICH  EBERT STIFTUNG, in data de 22.06.2020. 
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 Participare la Simpozionul Național ,,Restitutio Matei Basarab în ceas aniversar", ed. a II-a, 

secțiunea ,,Științe/Personalităţi marcante şi contribuțiile lor la dezvoltarea științei  

româneşti", cu lucrarea ,,Ioan Cantacuzino şi școala româneasca de microbiologie", inclusă în 

Anuarul Asociației cultural istorice ,,Amicii Trecutului Nostru Istoric- CNMB‖. 

 

          Alte activități ale membrilor catedrei: 

 Prof. Fluțăr Monica: diriginte clasa a IX-a D; responsabil Comisia Diriginților, Comisia 

Geografie-Istorie; membru în comisii de lucru: comisia pentru curriculum, comisia de 

completare și verificare a documentelor școlare, comisia de încadrare și salarizare, comisia 

pentru revizuire PAS, comisia pentru promovarea imaginii școlii; persoană de contact și 

coordonator CIADO, programul ―No Drugs Revolution‖ în Colegiul Economic Costin C. 

Kirițescu; responsabil și coordonator al Cercului de Geografie la nivelul școlii, denumit George 

Vâlsan, cu funcționare din anul 2015.  

EVALUATOR la etapa pe sector a Concursului Național de Geografie pentru clasele V-VII, 

mica Olimpiadă TERRA, 29 februarie 2020. 

SECRETAR CZE la Examenul de Evaluare Națională, la Șc. Gimn. C. Brâncuși, 17-23 iunie 

2020 

EVALUATOR BAC la CZE Școala Gimn. Nr.117, 26-27 iunie 2020. 

Asistență definitivat, la Șc. Gimn. Hamburg, 22 iulie 2020. 

Asistență titularizare la Colegiul Economic Costin C. Kirițescu, 29 iulie 2020. 

 Prof. Catrina Lucian-Andrei: responsabil cu monitorizarea absențelor la clasele a XI-a; 

responsabil cu notarea ritmică la clasele a XI-a; asistent la Evaluarea Națională.   

 Prof. Popa Gabriela Elena: profesor-diriginte la clasa a XI-a C; membru în Comisia de 

promovare a imaginii școlii; coordonator Cercul de istorie ,,Cultul Eroilor‖ în cadrul Colegiului 

Costin C. Kirițescu, din care fac parte elevi din clasele a X-a şi a XI-a; profesor asistent la 

diverse concursuri locale sau naționale, Olimpiada de limba franceza, faza pe școală, Concursul 

de matematică ,,Adolf Haimovici‖, desfășurat la Liceul ,,Traian‖, la concursul de Evaluare 

Națională, la examenul de Bacalaureat (Liceul ,,Marin Preda‖). 

 Prof. Stoian Ionel: membru al Comisiei pentru prevenirea și combaterea violenței în școală. 

 

ANALIZA SWOT a activității comisiei metodice GEOGRAFIE - ISTORIE 

       Puncte tari:  

- utilizarea unor metode variate, active de predare - învățare;  

- profesorii utilizează materiale diverse: fişe de lucru, teste, prezentări Power Point;  

- evaluarea formativă bazată pe activităţi diferenţiate; 

- asigurarea cadrului propice desfăşurării lecţiilor, succesiunea logică a situaţiilor de învăţare, 

adaptarea metodelor didactice la obiective şi conţinut, corelaţii intra și interdisciplinare, acestea 

reflectându-se în evaluarea membrilor comisiei; 

         Puncte slabe: 

- insuficienta adecvare a metodelor de predare, în perioada online, la specificul clasei de elevi; 

- verificare superficială/parțială a temelor;  



  

 

 

31 

- abordarea prea teoretică a noţiunilor la unele conținuturi din programă 

  Oportunităţi:  

- valorificarea resursei umane – elevii – pentru obţinerea performanţelor şcolare; 

- diversificarea modalităţilor de lucru prin lucru pe grupe, în perechi, activităti de proiect;  

- valorificarea mijlocelor auxiliare didactice; intensificarea asistenţelor şi interasistenţelor; 

- colaborarea cu părinţii mai facilă prin platformele de învățare ADMA/CLASSROOM 

        Ameninţări:  

- corelarea interdisciplinară neadecvată a programelor şcolare cu planurile cadru; 

- scăderea motivaţiei si interesului pentru activitățile școlare în perioada online mai ales la elevii 

claselor de liceu;   

 

REZULTATELE OBȚINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT iunie-iulie 2020 

DISCIPLINA GEOGRAFIE 

Disciplina Clasa 
Filiera/ 

Profil 
Specializare 

Nr. 

Elevi 

Clasa 

Opțiuni 

Geogra 

fie 

Nr. 

Note  

1-4,99 

5-

5,99 

 6-

6,99 

 7- 

7,99 

 8- 

8,99 

9- 

9,99 
 10  

Media 

Clasei 

Profesor 

Geografie 

GEOGRAFIE XII - A Tehnologică Economic  31 24 - - - 7 6 11 - 8,60 

Catrina 

Lucian – 

Andrei 

GEOGRAFIE XII - B Tehnologică Economic  30 17 - - 1 2 4 9 1 8,76 

Catrina 
Lucian – 

Andrei 

GEOGRAFIE XII - C Tehnologică Economic  31 28 - 1 - 4 7 15 1 8,80 

Catrina 
Lucian – 

Andrei 

GEOGRAFIE XII - D Tehnologică Economic 30 20 - 1 - - 4 13 2 9,16 
Fluțăr 

 Monica 

GEOGRAFIE XII - E Tehnologică Economic  33 27 1 1 1 3 12 9 - 8,42 

Catrina 

Lucian – 
Andrei 

GEOGRAFIE XII - F Tehnologică Turism  30 25 2 1 3 3 9 6 1 7,88 

Catrina 

Lucian – 
Andrei 

 

 

MĂSURI REMEDIALE pentru BACALAUREAT  

DISCIPLINA GEOGRAFIE 
1.Se vor efectua exerciții de caracterizare geografică a unor regiuni și țări. 

2.La fiecare lecţie se va aloca o secvenţă de timp în care se va solicita elevilor să identifice în textul 

lecţiei: termeni, expresii necunoscute pentru a fi explicate urmărindu-se formarea unui limbaj de 

specialitate. 

3.Elaborarea de către elevi a unor referate în care să se urmărească modul de prezentare și redactare, 

conținutul științific, analiza și interpretarea datelor, exprimarea corectă.  

4.Elaborarea unor fișe de lucru, care să urmărească rezolvarea unor sarcini de la general la particular și 

de la noțiuni simple la cele mai complexe.  

5.Lucrul cu harta, materiale grafice, desene. 

6.Utilizarea unor surse de informare diferite pentru analiza unui proces, fenomen geografic. 

7. Desfășurarea orelor de pregătire suplimentară conform graficelor 
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COMISIA METODICĂ – SOCIO - UMANE - RELIGIE  

Pe parcursul anului școlar 2019-2020,  cadrele didactice încadrate pe disciplinele Ariei curriculare Om 

şi societate (Socio-Umane) și Religie au desfăşurat următoarele activităţi: 

 Participarea la Consfătuiri- toţi membrii comisiei 

 Studierea programelor scolare şi a manualelor alternative, proiectarea calendaristică a materiei  

 Elaborarea documentelor manageriale ale catedrelor/comisiei: plan managerial, plan de activități, 

raport de analiză a activităţii.  

 Elaborarea subiectelor şi a baremelor, în conformitate cu cerinţele MEN, pentru testele iniţiale pe 

fiecare nivel de studiu, analiza şi interpretarea lor, corectarea şi stabilirea măsurilor corective pentru 

îmbunătăţirea performanţei elevilor; 

 Realizarea de materiale auxiliare specifice (fişe de lucru, seturi de probleme şi studii de caz, teste 

de evaluare) de către membrii catedrei;  

 Monitorizarea activităţii fiecărui membru al catedrei prin efectuarea asistenţelor la ore de către 

responsabilul comisiei sau director; 

 Parcurgerea ritmică şi integrală a materiei; 

 Utilizarea metodelor active de predare-învăţare; 

 Stabilirea standardelor de performanţă la fiecare disciplină conform programelor; 

 Conceperea subiectelor şi a baremelor pentru etapa pe şcoală a olimpiadelor de cultură civică şi 

economie. 

  Activităţi metodice organizate la nivelul  catedrei: 

 lunar au avut loc şedinţe de catedră, conform planului de activităţi 

COMISIA METODICĂ – EDUCAŢIE FIZICĂ – ED. MUZICALĂ – ED. VIZUALĂ 

În anul școlar 2019-2020 activitatea profesorilor din Comisia metodică s-a concretizat prin:  

 Participarea la Consfătuirile profesorilor de specialitate și a cercurilor pedagogice; 

 Elaborarea documentelor de planificare, pe anii de studiu, respectând programa şcolară ; 

 Întocmirea unui sistem de evaluare diversificat pe probe de control (educație fizică); 

 S-a respectat calendarul activităților extracurriculare privind participarea la acțiunile organizate 

la nivelul catedrei sau alte concursuri în colaborare cu ISMB, Primăria Municipiului București;  

 Ședințele Comisiei metodice s-au desfășurat conform planificării ; 

 Domnul profesor Pandele Petrică, responsabilul Comisiei metodice a fost preocupat de 

realizarea asistențelor la clasă, în vederea acordării calificativelor parţiale. 

 Domnul profesor Pandele Petrică a participat în calitate de profesor asistent la sesiunea din 

august - septembrie a Examenului de Bacalaureat ; 
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REZULTATE LA „OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI  ȘCOLAR‖ 

 Profesor Pandele Petrică : 

- Locul II - Fotbal feminin (nivel liceal), 11.10.2019 - C.N. „G. Moisil‖  

- Locul III - Handbal feminin (nivel liceal), 25.10.2019 - L.T. „M. Preda‖ 

- Locul IV - Volei feminin (nivel liceal), 29.11.2019 - L.P.S. „M. Eliade‖  

- Locul III - Tenis de masă (Cosma Jessica, clasa a IX-a C, calificată la faza pe municipiu), 

06.12.2019 - Colegiul UCECOM „Spiru Haret‖ 

- Locul II - Volei masculin (nivel liceal), 13.12.2019 - C.E. „Costin C. Kiriţescu‖ 

- Participare cu echipa de Fotbal masculin, 18.10.2019 - Lic. Tehnol. „P. Poni‖ 

- Participare cu echipa de Baschet feminin, 15.11.2019 - C.N. „G. Moisil‖ 

 

 Profesor Jipa Valentin Ionuţ:  

- Participare cu echipa de Handbal masculin, 01.11.2019 – Lic. Tehnol „Sf.Antim Ivireanu‖. 

 

PUNCTE TARI:  

 

• Obținerea unor bune rezultate cu elevii şi echipele reprezentative ale liceului la Olimpiada Naţională a 

Sportului Şcolar 

 

PUNCTE SLABE: 

 

• Pasivitatea si dezinteresul elevilor către mișcare sau sport în general.  

 

AMENINȚĂRI 

• Numărul scăzut de ore și lipsa de continuitate privind practicarea exercițiului fizic duce la scăderea 

interesului anumitor elevi față de acest obiect de studiu. 

 

OPORTUNITĂȚI: 

• Creșterea atractivității în cadrul orelor, prin punerea la dispoziția elevilor si a altor jocuri sportive sau 

folosirea unor mijloace diversificate necesare realizării temelor; 

• Lucru individual cu elevii mai puțin dotați din punct de vedere fizic sau al calităților motrice. 

COMISIA METODICĂ ECONOMIC , COMERȚ- TIC, TURISM 

      Comisii Metodice: 

1. Economic 

2. Comerț-TIC 

3. Turism 

A. REZULTATE ȘCOLARE 
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 Premii în cadrul TÂRGULUI FIRMELOR DE EXERCIȚIU„RIVULUS DOMINARUM 

TINERET‖ EDIȚIA a XIII-a, 6-7. 12.2019, BAIA MARE, COLEGIUL ECONOMIC 

„NICOLAE TITULESCU‖. Evenimentul este înscris în CAEN finanțare MEN/2019, 

aprobat sub nr. 3016/09.01.2019. 

1. Premiul I – Competiția „SPOT‖- F.E. COOKIES LAND S.R.L,  elevii clasei a XII-a D. 

prof. coordonator Gherghe Maria Adelina 

2. Premiul II – Competiția „ Power Point‖- F.E. COOKIES LAND S.R.L,  elevii clasei a 

XII-a D. prof. coordonator Gherghe Maria Adelina 

3. Premiul I – Competiția „Power Point‖- F.E.  MAGIC ELEGANCE STUDIO S.R.L,  

elevii clasei a XI-a A. prof. coordonator Alexe Nicoleta Monica 

4.  Mențiune I – Competiția „Power Point‖- F.E. SWEET FACTORY S.R.L,  elevii clasei 

a XI-a A. prof. coordonator Alexe Nicoleta Monica 

5. Premiul III– Competitia „SPOT‖- F.E. TIAN FU S.R.L,  elevii clasei a XII-a A-prof. 

Păun-Năstase Lidia 

6.  Mentiune III – Competitia „ Power Point‖- F.E. TIAN FU S.R.L,  elevii clasei a XII-a 

A -prof. Păun-Năstase Lidia 

 Premii în cadrul TÂRGULUI NAȚIONAL AL FIRMELOR DE 

EXERCIȚIU„KRETZULESCU-TRADIȚIE ȘI CONTEMPORANEITATE‖ EDIȚIA a 

X-a, 6. 12.2019, BUCUREȘTI, ȘCOALA SUPERIOARĂ COMERCIALĂ „N. 

KRETZULESCU‖. Evenimentul este înscris în CAERI 2019, poziția 266, domeniul tehnic. 

1. Premiul I – Competiția „Cel mai bun stand‖- F.E.  MAGIC ELEGANCE STUDIO 

S.R.L,  elevii clasei a XI-a A. prof. coordonator Alexe Nicoleta Monica 

2.  Premiul I – Competiția „Vine-mi ceva‖- F.E.  MAGIC ELEGANCE STUDIO S.R.L,  

elevii clasei a XI-a A. prof. coordonator Alexe Nicoleta Monica 

3. Premiul II – Competiția „Cele mai bune materiale promoționale‖- F.E.  MAGIC 

ELEGANCE STUDIO S.R.L,  elevii clasei a XI-a A. prof. coordonator Alexe Nicoleta Monica 
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4. Premiul III – Competiția „Cel mai bun catalog‖- F.E.  MAGIC ELEGANCE STUDIO 

S.R.L,  elevii clasei a XI-a A. prof. coordonator Alexe Nicoleta Monica 

5. Premiul II – Competiția „Cea mai bună prezentare Power Point‖- F.E.THE  SWEET  

FACTORY S.R.L,  elevii clasei a XI-a A. prof. coordonator Alexe Nicoleta Monica 

6.  Premiul II – Competiția „Cel mai bun catalog‖- F.E.  THE  SWEET  FACTORY S.R.L,  

elevii clasei a XI-a A. prof. coordonator Alexe Nicoleta Monica 

7. Premiul III – Competiția „Cee mai bune materiale promoționale‖- F.E.  THE  SWEET  

FACTORY S.R.L,  elevii clasei a XI-a A. prof. coordonator Alexe Nicoleta Monica 

 Târgul Firmelor de exercițiu ‖Elevul de azi, antreprenorul de mâine‖- Focșani -Prof. 

Petre-Boceanu Ana-Maria 

7. Locul I – FE SEVEN- Site profesionist 

8. Locul I – FE S-WINGS – Site profesionist 

9. Locul II – FE SEVEN – Cel mai bun spot publicitar 

10. Locul II – FE S-WINGS – Cel mai bun spot publicitar 

11. Locul II – FE S-WINGS – Cel mai bun slogan și siglă 

 TIMV Târgul Tinerilor Întreprinzători din Mediul Virtual, 14-15 noiembrie, 2019, 

Târgoviște, România  

1. Premiul CEA MAI BUNĂ FIRMĂ A TIMV 2019- F.E. COOKIES LAND S.R.L,  

elevii clasei a XII-a D - prof. coordonator Gherghe Maria Adelina 

2. Premiul I, faza pe școală, proiect „Orașul inteligent 2030―, Asociația Română pentru 

Smart City, București, februarie 2020; -prof. Șerban Iuliana 

3. Mențiune, faza pe sector, proiect „Orașul inteligent 2030―, Asociația Română pentru 

Smart City, București, 21 februarie 2020; prof. Șerban Iuliana 

4. Mențiune, Concurs CAER 2020 ―Antreprenor de succes‖, Colegiul Economic ―Costin 

C. Kirițescu‖, iunie 2020. prof. Șerban Iuliana 
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 Premiul II obtinut de elevului Preda Titi de la clasa a XI a B la concursul online cu tema 

„Educația la timpul viitor în UE‖,  concus desfasurat la Colegiul National de Informatica 

„Tudor Vianu―, Bucuresti 2020.- prof. Zalana Alina 

Târgul regional al firmelor de exerciţiu ―Paşi spre succes‖, Ediţia a VII-a, Secţiunea: 

Prezentare FE-RO, organizat de Colegiul Economic Administrativ Iaşi, proiect înscris în 

CAER 2020, poziţia 1074 

 Premiul obţinut: Premiul III - Elevi: clasa a XI-a C, FE Petite Couture SRL 

B. Partcipări Cursuri, Simpozioane, Ateliere și Programe (cursuri, participări simpozioane, 

ateliere, proiecte , publicații...) 

 Membru al Juriului la Târgul Național Al Firmelor De Exercițiu „Kretzulescu-Tradiție și 

Contemporaneitate‖ Ediția a X-A, 6. 12.2019, BUCUREȘTI, ȘCOALA SUPERIOARĂ 

COMERCIALĂ „N. KRETZULESCU‖, Eveniment Înscris În CAERI 2019, poziția 266, 

domeniul tehnic.- prof. Alexe Nicoleta Monica, 

 Profesor coordonator al elevilor din clasa a XI-a A la a II-a ediție a proiectului educativ :Scisul 

frumos la îndemâna elevilor, 2-20 decembrie 2019 -  prof. Alexe Nicoleta Monica, 

 PROFESOR EVALUATOR în Comisia de organizare si desfasurare a diferențelor (sesiunea 

septembrie 2019) - prof. Popescu Mihaela Minela, prof. Alexe Nicoleta Monica 

 Activitate profesor metodist al I.S.M.B. pentru disciplina ―Dezvoltarea resursei umane‖ – prof. 

Ionești Carmen 

 Organizarea activității pentru aprofundarea cunoștințelor de specialitate: „De vorbă cu 

specialiștii‖- cu elevii clasei a XI-a F, în colaborare cu „Croaziere.net‖ (11.10.2019) Prof Ile Larisa 

 Profesor însoțitor în cadrul mobilității Erasmus+„Stagii practice europene – cheia turismului 

competitiv 2019-1-RO01-KA102-061775‖ pentru elevii claselor a XI a Turism (noiembrie 2019, 2 

săptămâni) Prof Ile Larisa 

 propuneri de subiecte și am evaluat lucrări la Olimpiada Tehnologii - Turism, etapa pe școală- 

Prof Ile Larisa 

 profesor coordonator la examenul de competenţe profesionale specializarea tehnician în activitaea 

de turism - calificare  nivel 4 la CE ‖Costin C Kirițescu‖- Prof Ile Larisa 

 încheiat convenții de practică cu agenții economici din turism: Continetal Hotels SA (Hotel Ibis 

Gara de Nord, Grand Hotel Continental) și Novotel City Centre.- Prof Ile Larisa 

 realizat extinderea partenriatului Universitatea Româno-Americană pentru derularea activităților 

din proiectul cofinanțat Erasmus „Support to European Quality Assurance in Vocational Education 
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and Training (EQAVET) National reference points‖ (EQAVET-NRP-RO 2019) Rețele parteneriale 

– Rețeaua 9 Turism, derulat de Centrul National de Dezvoltare a Învățământui Profesional și 

Tehnic.- Prof Ile Larisa 

 realizat un acord de parteneriat privind contribuția la dezvoltarea învățământului online turistic 

și crearea de resurse educaționale deschise  nr 2691/17.07.2020 - Prof Ile Larisa 

 Profesor însoțitor în cadrul mobilității Erasmus+„Stagii practice europene – cheia turismului 

competitiv 2019-1-RO01-KA102-061775‖ pentru elevii claselor a XI a Turism (noiembrie 2019, 2 

săptămâni) - Prof Ile Larisa 

 Participare la proiectul de educație financiară și de carieră „Start Major‖ desfășurat de 

Unicredit Bank și Fundația LEADERS, octombrie 2019 – aprilie 2020- Prof Ile Larisa 

 Membru în echipa de elaborare a proiectului Erasmus+ „Stagii practice europene - cheia 

turismului competitiv‖, aprobat cu nr. 2019-1-RO01-KA102-061775 -prof. Ionești Carmen 

 Responsabil formarea profesională - Turism și membru în echipa  -prof. Ionești Carmen 

 proiectului Erasmus+ Stagii practice europene – cheia turismului competitiv 2019-1-RO01-KA102-

061775-prof. Ionești Carmen 

 Activitatea Învățăm să fim empatici cu elevii clasei a XII-a E împreună cu dna consilier Jarnea 

Claudia, 24.10.2019-prof. Ionești Carmen 

 Participare la programul de educație financiară ―Să vorbim despre piața financiară nebancară‖ 

organizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară – certificate de participare-prof. Ionești 

Carmen 

 Participare seminar interactiv „Albumul cu meserii – cunoașterea și valorizarea meseriilor din 

domeniul turismului‖ 28.02.2020 în cadrul proiectului ERASMUS „Support to European Quality 

Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points‖ 

(EQAVET-NRP-RO 2019) -  reţea partenerială 9 TURISM, Adeverința nr 209/27.02.2020-prof. 

Ionești Carmen 

 Pregătirea activității Seminar Interactiv  „De dragul profesiei - dezvoltarea abilităților de 

comunicare adaptate diferitelor tipologii de turiști‖ 10.03.2020 în parteneriat cu Centru 

Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic în cadrul proiectului ERASMUS 

„Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) 

National reference points‖ (EQAVET-NRP-RO 2019) -  reţea partenerială 9 TURISM (anulat 

Covid 19) -prof. Ionești Carmen 
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 Certificat de participare la Conferința internațională „Educație online‖ – Chișinău-prof. Ionești 

Carmen 

 Participare la Congresul profesorilor economiști -28 august 2020, -prof. Ionești Carmen 

 Am transmis către CNDIPT în colaborare cu prof. Ile Larisa materiale de promovare a meseriilor 

din domeniul turismului (elevii Ursei Cosmina – 9H dual, și Marica Bogdan (absolvent) în cadrul 

Campaniei "Meseria face diferenta!" organizată împreună cu Ministerul Educatiei si Cercetarii, in 

perioada 11 februarie - 11martie 2020, -prof. Ionești Carmen 

  Atelierul on line cu tema ―Educația tehnologică, experiențe online în predarea la clasă‖, adverință 

CCD nr. 1969/01.07.2020-prof. Ionești Carmen 

 Cafeneaua educațională, Atelier 37, ―Tulburări specific de învățare (TSI) la copiii din învățământul 

primar – identificare, interbvenție, Adeverință CCD nr. 2061/27.07.2020‖ -prof. Ionești Carmen 

 Participare la webinarul ―5 pași pentru a fi pregătiți de 1 septembrie‖ organizat de Institutul de 

Formare Continuă, 22.07.2020, Certificat nr. W2007201501, două orew de formare-prof. Ionești 

Carmen 

 Articol publicat în revista ―WELCOME‖, ISSN 2559 – 137, ISSN-L 2559 – 1379, revista 

Seminarului internațional ―Analiza procesului educative în condiții de pandemie‖, ediția a V-a, 

organizat online, 29 iunie 2020-prof. Ionești Carmen 

 Participare la Seminarul Internațional ―Analiza procesului educativ în condiții de pandemie‖, ediția 

a V-a, organizat online, 29 iunie 2020, 10 ore de formare-prof. Ionești Carmen 

 Prof. Negoianu Nicoleta 

- Proiect Erasmus+ KA1, VET, 2018-1-RO01-KA102-047537 – Mobilități Erasmus+ practici 

europene pentru formare profesională la standarde înalte - activități de diseminare și valorizare. 

- Participarea la Seminarul de informare organizat în cadrul Proiectului Erasmus+ al Școlii 

Profesionale pentru Deficiențe de Auz Sfanta Maria din data de 17 octombrie 2019, pentru 

diseminarea și promovarea activităților din cadrul proiectulor Erasmus+ VET pe care le coordonez, 

cu prezentarea PPT si film. 

- Organizarea Săptămânii Vet 14-18 octombrie 2019, organizata cu ocazia diseminării și promovării 

proiectelor Erasmus VET la Hotel RIN Central, eveniment înscris în calendarul evenimentelor 

Erasmus + în 18 octombrie 2019. 

- Coordonarea proiectului Erasmus+KA1, VET, 2019-1-RO01-KA102-061775 – Stagii practice 

europene - cheia turismului competitiv, implementat în perioada 16 septembrie 2019 – 16 
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noiembrie 2020. Proiectul are grupul țintă format din elevii claselor a XI-X-a de turism, fiind 

planificate 3 fluxuri, în luna noiembrie, martie și mai ale anului școlar. 

- Participarea în calitate de profesor însoțitor în primul flux în perioada 10-24 noiembrie cu elevii de 

clasa a XI-a Tehician în turism. 

- Participarea la evenimentul organizat de către  Colegiul Economic Viilor în data de 2 decembrie 

2019, din cadrul Proiectului Erasmus+ - Rețele parteneriale – domeniul turism, coordonat de 

CNDIPT, în calitate de partener. 

- Participarea la Activitatea organizată de CCD București – Porți deschise, noiembrie 2019. 

- Participarea în calitate de formator al cursului organizat de CCD-București – Educație financiară la 

Colegiul Național Victor Babeș în perioada noiembrie-decembrie 2019. 

- Realizarea raportului final al proiectului Erasmus ++ KA1, VET, 2018-1-RO01-KA102-047537 – 

Mobilități Erasmus+ practici europene pentru formare profesională la standarde înalte, proiect 

încheiat în 31 octombrie 2019, raport încărcat pe platforma Mobility Tools- Erasmus+ în 23 

decembrie 2019. 

- Prof. Negoianu Nicoleta 

- Participarea la SSCNK în comisia de jurizare la TFE oraganizat de SSCNK, decembrie 2019; 

- Acorduri de parteneriat CAERI – Antreprenor de Succes și depunerea unei noi candidaturi pentru 

proiect în anul școlar 2019-2020; 

- Participarea în 7-8 noiembrie 2019, în cadrul Atelierului de lucru, pentru revizuirea și actualizarea 

Fișelor de evaluare ale examenului de certificare profesională nivel 4, organizat de CNDIPT la 

Sinaia; 

- Participarea în 12 decembrie în cadrul Atelierului de lucru pentru realizarea subiectelor de 

Olimpiadă Tehnologii Servicii– faza județeana, organizat de CNEE la CT Carol I, București. 

 Prof. Năstase Lidia 

- Obținerea titlului științific de doctor în cadrul Programului doctoral Contabilitate al Academiei de 

Studii Economice din București (ASE); 

-  Inspectia curenta 1 încrederea obținerii Gradului didactic II. 

 Prof. Ghimpău Codreanu 

- curs – Proiectul european „ Global Learning Approache on food waste in nor-Formal Education 

- derulare proiect – program cu JuniorAchievement -4543/9.9.2019 :  



  

 

 

40 

- Finante personale si servicii financiare 

- Mini-Compania  

  - Scoala altfel – „JA. In a Day „ - Educatie pentru orientare profesionala  

 Prof. Cenușă Gheorghița 

- participare la Programul de pregatire psihopedagocică în vederea certificării competențelor 

pentru profesia didactică, în regim postuniversitar – Nivelul I, organizat de Universitatea Spiru 

Haret. 

 Prof. Penu Daniela 

- Participare în data de 18.09.2019  la cursul organizat de InfoCons în cadrul Proiectului European 

„Global Learning Approach on Food Waste in Nor-Formal Education – CSO-LA/2017/388-342, 

obţinând certificat de absolvire. 

- Participare în decembrie 2019  la cursul organizat de Asociaţia Catharsis: „Fenomenul violenţei: de 

la delimitări conceptuale la prevenire şi intervenţii eficiente― 

 Prof. Alexe Nicoleta Monica, Trăistaru Nicoleta Veronica, prof. Petre – Boceanu Ana- Maria 

- Proiect CAEN Târgul Firmelor de Exercițiu ―Costin C. Kirițescu‖ 

- Proiect CAER ‖Consumator informat – Consumator câștigat‖ 

- Proiect CAER ‖Fii EcoCreativ!‖ 

 Prof. Zalana Alina 

- Participare la cursul de formare profesionala‖ „Fenomenul violenței: de la delimitări 

conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente‖ 

- Participare la Simpozionul International‖Lesson planner‖,Bucuresti, 15 iunie 2020 

- Publicare proiect didactic in „Lesson Planner, Between Tradition and innovation‖, ISBN-978-973-

0-32145-6, Bucuresti 2020. 

- Coordonator al Revistei Seminarul Didactic International,‖Modele de proiecte didactice.Ghid 

metodologic‖,Bucuresti 2020. 

 Prof. Gherghe Maria Adelina 
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- Student doctorand în cadrul Programului doctoral Marketing al Academiei de Studii Economice 

din București (ASE) - prof. Gherghe Maria Adelina 

- Participare și organizator al Simpozionului „CULTIVAREA COMPASIUNII ÎN EDUCAȚIE‖, 

organizat de Asociația Verita în colaborare cu Universitatea Româno-Americană, 2-3 NOIEMBRIE 

2019, în Aula Magna a Universității Româno-Americane – prof Dodu Patricia 

- Organizarea activității „Povestea din spatele profesiei‖ – workshop de orientare  privind cariera în  

ospitalitate și turism,  din cadrul European Vocational Skills Week 2019– în parteneriat cu Hotel 

Rin Central București (noiembrie 2019) prof Ile Larisa, Ionești Carmen 

- Participare la seminar interactiv„Tradiții și obiceiuri în spațiul românesc‖ în cadrul proiectului 

CNDIPT „Support to European Quality Assurance in VocationalEducationand Training (EQAVET) 

National reference points‖ (EQAVET-NRP-RO 2019) rețeaua partenerială 9 Turism, organizat la 

Colegiul Economic „Viilor‖ – București (decembrie 2019) Prof Ile Larisa, Ionești Carmen 

-  Membri în echipa de gestiune, responsabili cu  selecția și pregătirea profesională în cadrul  

proiectului Erasmus+„Stagii practice europene – cheia turismului competitiv 2019-1-RO01-

KA102-061775‖ an școlar 2019-2020 - Prof Ile Larisa, prof. Ionești Carmen 

- Obținerea titlului de doctor în Administrarea Afacerilor cu teza ‖Strategii pentru dezvoltarea 

turismului medical în România‖ (Ordin MEN 5644/30.12.2019) prof.  Ile Larisa 

 Prof. Șerban Iuliana 

- Curs „Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente”, 

15 ctp, 10-26 ianuarie 2020, Asociația Catharsis, București. 

 Popescu Minela Mihaela 

- Curs de formare profesională continuă ‖Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale la 

prevenire și intervenții eficiente‖, 10.01-26.01/2020   

 Prof. Ile Larisa Florența 

- Susținere colocviu pentru obținerea gradului didactic I organizat de DPPT al ASE București 

(februarie 2020) 

- Certificat de atestare a competențelor profesionale ASE – Facultatea de Business și Turism – 

pentru programul postuniversitar de formare și dezvoltare profesională „Excelența 

organizațională și cultura calității‖ 
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- Certificat de participare curs online Resurse umane – Telemunca în perioada stării de 

alertă, seria ANCIA2020 nr 15/15.07.2020, furnizor A.N.C.I.A. Training 

- Certificat de participare curs online (07.07.2020) Webex Web of Science: Cum se realizeaza 

o revizuire a literaturii, Web of Science Group – Enformation 

- Curs Manager Proiect – Certificat de absolvire seria M nr 00359675 (emis în 05.08.2020) 

- Participare webinar „Baloane cu povești‖ organizat de AtelieR de Cuvinte – Adeverință nr 

37/10.07.2020 

- Certificat de participare Programul de educație financiară „Să vorbim despre piața 

financiară nebancară‖ – Autoritatea de supraveghere financiară 

- Participare la webinarul „Atelier 22 - Educatie tehnologică, experiențe online în predarea la 

clasă‖ organizat de CCD Bucuresti (Adeverință nr 1969.01.06.2020) 

- Participare la webinarul „Atelier 41 - Bune practici in utilizarea platformelor 

- Resurse educationale – Code.org si Cospaces‖ organizat de CCD Bucuresti (Adeverința nr. 

2079/31.07.2020) 

- Participare la webinarul „Atelier 37- Tulburările specifice de învățare (TSI) la copiii din 

învățământul primar‖, organizat de CCD Bucuresti 

- Participare la webinarul „Atelier 38 - Bune practici in utilizarea platformelor educationale – 

Papas 2.0‖ organizat de CCD Bucuresti (Adeverința nr. 2078/31.07.2020) 

- Participare la webinarul „Atelier 39 - Metode de bune practici (apicații și instrumente online) 

dezvoltate și utilizate in managementul și implementarea proiectelor Erasmus‖ organizat de 

CCD Bucuresti 

- Participare la webinar Aspen Dialogues „Puterea economică a industriilor creative –exemplul 

Screen Tourism‖ organizat de Institutul Aspen România, 9 iulie, 15:30 – 17:00 

- Certificat nr W2007201464  de participare la webinarul „5 pași pentru a fi pregățiți de 1 

septembrie‖ organizat de Institutul de Formare Continuă – Republica Moldova 
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- Certificat nr  W1908200991 „7 tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor‖ 

organizat de Institutul de Formare Continuă – Republica Moldova 

 Prof. Ionești Carmen 

- Participare webinar „Baloane cu povești‖ organizat de AtelieR de Cuvinte – Adeverință nr 

37/10.07.2020 

- Participare la webinarul „Atelier 22 - Educatie tehnologică, experiențe online în predarea la 

clasă‖ organizat de CCD Bucuresti (Adeverință nr 1969.01.06.2020) 

- Participare la webinarul „Atelier 41 - Bune practici in utilizarea platformelor educationale – 

Code.org si Cospaces‖ organizat de CCD Bucuresti (Adeverința nr. 2079/31.07.2020) 

- Participare la webinarul „Atelier 37- Tulburările specifice de învățare (TSI) la copiii din 

învățământul primar‖, organizat de CCD Bucuresti 

- Participare la webinarul „Atelier 38 - Bune practici in utilizarea platformelor educationale – 

Papas 2.0‖ organizat de CCD Bucuresti (Adeverința nr. 2078/31.07.2020) 

- Participare la webinarul „Atelier 39 - Metode de bune practici (apicații și instrumente online) 

dezvoltate și utilizate in managementul și implementarea proiectelor Erasmus‖ organizat de 

CCD Bucuresti 

- Participare la webinar Aspen Dialogues „Puterea economică a industriilor creative – exemplul 

Screen Tourism‖ organizat de Institutul Aspen România, 9 iulie, 15:30 – 17:00 

- Certificat nr W2007201464  de participare la webinarul „5 pași pentru a fi pregățiți de 1 

septembrie‖ organizat de Institutul de Formare Continuă – Republica Moldova  

 Prof. Dodu Patricia 

- Am elaborat un manual didactic, „Tehnologii Hoteliere‖, EDIȚIE ONLINE PDF, 2020, 

ISBN 978-973-0-31845-6. 

- Am susținut o serie de 5  întălniri online cu specialiști din turism în cadrul colocviilor de 

practică, la care au participat elevi și studenți.  

- Am susținut un webinar cu tema „De ce un job în turism‖, organizat de Universitatea 

Româno-Americană pentru liceeni, în cadrul proiectului „Săptămăna Școala Altfel în online‖ (8 

mai 2020) 

 Membri/responsabili comisii în cadrul colegiului 

- Metodist ISMB – Dezvoltarea resurselor umane – prof. Negoianu Nicoleta 

- Responsabil comisia serviciu pe școală - prof. Negoianu Nicoleta 

- Comisia de Curriculum - prof. Negoianu Nicoleta 
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- Comisia Economic_TIC – responsabil prof.Trăistaru Nicoleta  

- Comisia Paritară -  prof. Negoianu Nicoleta, prof. Trăistaru Nicoleta 

- Comisia de promovare a imaginii școlii - prof. Negoianu Nicoleta, prof. Trăistaru Nicoleta, 

prof. Păun Năstase Lidia 

- Comisia metodică a diriginților – prof. Păun Năstase Lidia, prof. Penu Daniela, prof. Ghimpău 

Codreanu, Prof.Petre-Boceanu Ana-Maria 

- Comisia de orar- Prof. Petre-Boceanu Ana-Maria 

- Responsabil Comisia CEAC- Prof. Petre-Boceanu Ana-Maria 

- Comisia pentru notare ritmică și frecvență – responsabil cls a X-a - prof. Penu Daniela 

- Comisia pentru ―Dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră didactică‖ - prof. Penu Daniela 

- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar, promovarea interculturalității „ - prof. Ghimpău Codreanu (responsabil) 

- „Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență „ -  prof. Ghimpău 

Codreanu 

- Comisia de „Burse sociale, Bani de liceu și Burse de merit‖- prof. Cenușă Gheorghița. 

- Coordonator pentru Proiecte și Programe Educative Școlare și Extrașcolare -prof. Șerban 

Iuliana, prof. Alexe Nicoleta Monica 

- Membru Comisia de Recepție-prof. Șerban Iuliana 

- Responsabil Comisia de Recepție- prof. Alexe Nicoleta Monica 

- Membru in Echipa de selecție a elevilor în cadrul Proiectului Erasmus+ KA1, VET, 2019 - 

Mobilități Erasmus+ Prof. Popescu Mihaela Minela 

- Membru în Comisia pentru control managerial intern, Prof. Popescu Mihaela Minela 

- Responsabil Comisie pentru control managerial intern- prof. Alexe Nicoleta Monica 

- Membru în Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare, Prof. Popescu Mihaela Minela 

- Membru în Comisia pentru asigurarea calității, Prof. Popescu Mihaela Minela 

- Membru în Comisia pentru promovarea imaginii școlii, Prof. Popescu Mihaela Minela, prof. 

Zalana Alina, prof. Gherghe Maria Adelina, prof. Alexe Nicoleta Monica 

- Secretar al Consiliului de Administrație, Prof. Popescu Mihaela Minela  

- Membru in Comisia de organizare și desfășurare a Concursului Național pe teme de protecția 

Prof. Popescu Mihaela Minela 

- Membru evaluator la Examenul de certificare pentru obținerea Certificatului de calificare 

profesională nivel 4- Prof. Popescu Mihaela Minela 

- Membru in COMISIA DE INVENTARIERE -prof. Zalana Alina 

- Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare prof. Ionești Carmen, Ile Larisa 

- Comisa pentru Curriculum - prof Ile Larisa 

- Comisia de revizuire a ROFUI - prof Ile Larisa 

- Membru în Consiliul de administrație al școlii - prof Ile Larisa, prof.Alexe Nicoleta Monica, 

Negoianu Nicoleta, Șerban Iuliana  

- Comisia de încadrare și salarizare - prof Ile Larisa 

- Comisia Burse profesionale - prof Ile Larisa 

- Comisia metodică a diriginților - prof Ile Larisa 
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- Comisia de promovare a imaginii școlii - prof. Ionești Carmen    

COMISIA METODICĂ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ 

În anul şcolar 2019 - 2020 formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice  a urmat direcţiile 

stabilite în planul managerial şi în planul operaţianal al Comisiei pentru dezvoltare profesională şi 

evoluţie în carieră 

Formele de realizare ale dezvoltării profesionale şi evoluţiei în carieră au fost următoarele : 

• Perfecționarea curentă prin activități metodico - științifice și psihopedagogice realizate la nivelul 

unității de învățământ sau pe grupe de unități, în catedre și/sau comisii metodice și în activități ale 

cercului pedagogic. 

• Perfecționare curentă prin participare la: simpozioane, sesiuni de comunicări, stagii periodice 

de informare stiințifică de specialitate și în domeniul științelor educației, forme de perfecționare prin 

corespondență, cursuri fără frecvență organizate de instituții de învățământ superior sau cursuri 

organizate de societăți științifice și de alte organizații profesionale ale personalului didactic. 

• Perfecționarea prin definitivare în învățământ și acordarea gradelor didactice. 

• Perfecționarea periodică (organizată o dată la cinci ani). 

• Perfecționarea prin cursuri postuniversitare și doctorate. 

Perfecționarea la nivelul unităților de învățământ trebuie să îndeplinescă funcția de reglare -

autoreglare a activității instructiv - educative, didactice și extradidactice, de dezvoltare profesională 

personalizată, de inovare a practicii școlare într-un anumit spațiu de instruire și situații educative, de 

stimulare a creativității cadrelor didactice și a elevilor, de investigare a activității școlare. 

În acest sens Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în carieră a desfășurat 

următoarele activități pe parcursul acestui semestru:  

-Elaborarea portofoliului Comisiei cu documentele aferente; 

-Planul Managerial în corelație cu Planul Managerial al Colegiului 

 -Completarea Fișelor individuale de Formare Continuă și a Bazei de date din ultimii 5 ani 

-Identificarea nevoilor de formare-chestionare, formulare. 

 -Amenajarea punctului de informare în cancelarie, unde am afișat periodic adresele CCD, ofertele 

de formare, fișe de înscriere, adrese virtuale-portaluri, comunicatele transmise de la Inspectorate, alte 

organizații. 

 -Organizarea punctului de documentare la Bibliotecă, Legi, Regulamente, Statute,  

           -Cadrele didactice suplinitoare și titulare au urmat cursuri de perfecționare și specializare 

organizate prin CCD,  MECTS, diverse organisme, organizații. 

În luna septembrie 2019, în  urma evaluării şi  analizării dosarelor au fost  echivalate creditele 

profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue, enumerate la Art.8 al 

Metodologiei, aprobat prin OMECTS nr. 5562/2011 pentru cadrele didactice care au depus cereri.  

Au fost echivalate  cu 90 de credite  profesionale transferabile: 

1. Studiile universitare de masterat-absolvite de catre doamna prof. Negoianu Nicoleta în anul 

şcolar 2018-2019 

2. Gradul did. II-acordat doamnei prof. Petre-Boceanu Ana Maria 
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3. Gradul did. I –acordat doamnei prof. Ghelmeci Irina 

4. Gradul did. I –acordat doamnei prof.Smaranda Elena 

5. Gradul did. I –acordat doamnei prof.Trăistaru Nicoleta 

6. Studiile universitare de masterat-absolvite de către doamna prof. Mehedinţu Laura în anul 

şcolar 2018-2019 

       Colegii noștri au  absolvit următoarele  programe și cursuri de formare în acest an şcolar:  

       Cursul ‖Fenomenul violenţei: de la delimitări conceptuale, la prevenire şi intervenţii 

eficiente‖ – prof. Andreescu Denissa, Batariuc Roxana Luminiţa, Cotan Violeta, Enache Gabriela, 

Iliescu Carmen Ştefania, Kuncser Cristina-Veronica, Pandele Petrică. Popa Gabriela.Penu Daniela, 

Popescu Mihaela Minela, Popescu Ana- Maria,Ranga Diana, Rusen Georgiana Florentina, Şerban 

Iuliana,Văsii Loredana-Alina, Zalana Alina, Bădrea Eugenia, Georgescu Floarea, Zainea Geanina- 

Adriana 

 Pe parcursul primului semestru al anului școlar 2019-2020, în ceea ce privește receptivitatea 

colegilor noştri în urmarea formării continue, au ieșit în evidență următoarele aspecte negative: 

- slaba implicare  a unora dintre cadrele didactice  în  parcurgerea  cursurilor de formare, 

- predarea și învăţarea centrate pe elev implică o pregătire foarte laborioasă a unei ore și o 

interactivitate strânsă cu elevii clasei și adesea profesorii sunt refractari la utilizarea metodelor moderne 

şi a mijloacelor multimedia, pe care le pot  dobândi  la cursurile de formare.  

S-au înscris la grade următoarele cadre didactice și au susținut inspecţii de grad  în acest an şcolar: 

 

Nume și prenume Catedră Gradul didactic 

Cenușă Gheorghița Economic, Administrativ, Poștă Definitivat 

Popa Gabriela Elena Istorie 

Fodor Dana Maria Limba și literatura română 

 

Nume și prenume Catedră Grad Inspecții 

efectuate 

Inspecții 

viitoare 

Alexe Marilena Clara Biologie I  IC I 

Jipa Valentin Ionuț Educație fizică și sport I IC I  

Fedeleș Mircea Socio-umane I IC I  

Ile Florența Larisa Turism I IC I  

Șerban Iuliana Economic, Administrativ, 

Poștă 

II  IC I 

Rusen Georgiana Matematică II Preinspecție IC I 

Pandele Petrică Educație fizică și sport II Preinspecție IC I 

Penu Daniela Economic, Administrativ, 

Poștă 

II  Preinspecție 

Păun Năstase Lidia Comerț, Servicii II Preinspecție IC I 

Gherghe Adelina Comerț, Servicii II  Preinspecție 

Zalana Alina Informatică II IC I, IC II  
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Petre Boceanu Ana-

Maria 

Economic 

Administrativ 

Poștă 

I  ICI 

Szin Adrian Economie 

Economie aplicată 

I ICI  

 

Doamna profesor de informatică Zalana Alina a susţinut anul acesta gradul didactic II, obținând nota 

10. 

 

Perfecționarea cadrelor didactice din COMISIA METODICĂ LIMBA ŞI LITERATURA 

ROMÂNĂ: 
 Prof. Badea Eufrusina  

-a absolvit cursul  Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toți  (CRED) 

             -a participat la programul  de pregătire : Curs de dezvoltare personaliății  

             -a participat la conferința O mie pentru inginerie 

 Prof. Platon Olimpia  

-a absolvit cursul Managementul comunicării școală-familie 

-a participat la  cursul online Resurse digitale pentru profesori  

 Prof.  Ranga Diana 

-a absolvit cursul  Educaţie Financiară  

             -a participat la cursul Fenomenul violenței 

 Prof. Popescu Ana –Maria a participat la  cursul Fenomenul violenței 

 Prof. Mehedințu Laura a publicat articolul cu titlul Importanța evaluării inițiale în revista 

în format electronic cu ISSN și ISBN din cadrul Proiectului Eucațional organizat de editura 

Arabela, în parteneriat cu Editura Esențial Proiect Educațional și Ziarul Esențial în Educație. 

 

Perfecționarea cadrelor didactice din COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE: 
 

 Prof. Văsii  Alina - Loredana 

 31 octombrie 2019 – participare la MASA ROTUNDĂ ,, STUDII ÎN LIMBI STRĂINE – UN 

PAS SPRE O CARIERĂ DE SUCCES ,, în cadrul CONFERINŢEI INTERNAŢIONALE ,, 

SYNERGIES IN COMMUNICATION ,, - A.S.E. – Facultatea de Relaţii Economice 

Internaţionale 

 Decembrie 2019 – curs de formare profesională FENOMENUL VIOLENŢEI – de la delimitări 

conceptuale la prevenire şi intervenţii eficiente- 15 credite transferabile 

 17.03.2020 – webinaire éditorial Céline Himber – Hachette FLE 

 24.03.2020 Didier FLE , manuel en ligne pour les méthodes: L᾽atelier, Edito, Saison, Bonjour et 

bienvenue, Génération, Décibel. 

 16.04. 2020 – Webinaire Didier FLE – Wilfried Mercklen - ,, Trier le meilleur parti de nos 

ressources complémentaires gratuites pendant le confinement ,, 
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 30.04.2020 - Webinaire Didier FLE – Wilfried Mercklen - ,, Préparer et animer un cours à 

distance sur un manuel numérique ,, 

 14.05.2020 - Webinaire Didier FLE – Lucile Bertaux - ,, Adapter son enseignement aux grands 

débutants par une approche contrastive : l᾽exemple de Bonjour et Bienvenue ! ,, 

 26.05.2020 -Didier FLE -,, Les minutes pédagogiques de l᾽ Atelier : épisode 4 à découvrir ,,. 

Theme:  Se former à l᾽ apprentissage positif et collaboratif 

 06.05.2020 – Organisation internationale de la francophonie – Theme: L᾽ éducation aux droits 

de l᾽ Homme 

 

Prof. Zainea Geanina Adriana  

 Decembrie 2019 – curs de formare profesională FENOMENUL VIOLENŢEI – de la delimitări 

conceptuale la prevenire şi intervenţii eficiente- 15 credite transferabile 

 

Prof. Catrina Sonia  

 Cursuri online, fără atestat: 

 1. Renforcer ses compétences orthographiques, UNICAEN; 

 2. La Francophonie : essence culturelle, nécessité politique – 2019, Université Jean Moulin 

Lyon; 

 3. Les discriminations : comprendre pour agir, CNFPT. 

 

Prof. Smaranda Elena 

 Obţinere certificat de acordare a gradului didactic I 

 9 septembrie 2019 - participare la webinarul  Cambridge ―Planning the School Year around 

Cambridge English Qualifications‖  

 14 octombrie 2019 - participare la webinarul  Cambridge A2 Key/ B1 Preliminary 2020: Ideas 

and Strategies for the Classroom  

 7 noiembrie 2019 - participare la webinarul National Geographic ―More than just answers’ 

(Hugh Deller) 

 9 decembrie 2019 - participare la webinarul Cambridge ―Applying CEFR to your curriculum‖ 

 20 ianuarie 2020—webinar Cambridge Assessment English „Why exams? How teaching exams 

supports teacher development‖ 

 17 februarie 2020—webinar Cambridge English Assessment ―Preparing for life after school 

with B2 First and C1 Advanced‖ 

 12 martie 2020—webinar National Geographic Learning: ―A very good place to start: Lessons 

from teaching beginners‖ 

 18 martie 2020—webinar Macmillan Education: ―Integrating pronunciation with a 

coursebook-based syllabus‖ 

 28 aprilie 2020—webinar Cambridge Assessment English:  „Preparing your students online for 

Speaking papers in Cambridge English Qualifications‖ 
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 5 mai 2020—webinar Cambridge Assessment English „Preparing your students online for 

Writing papers in Cambridge English Qualifications‖ 

 7 mai 2020—webinar Cambridge English Assessment „Preparing your students online for 

Listening papers in Cambridge English Qualifications‖ 

 12 mai 2020—webinar Macmillan Education: „Online lessons that are active and 

interactive‖ 

 19 mai 2020—webinar Macmillan Education: ―Engaging teens? It’s not all about 

technology...‖ 

 11 iunie 2020—webinar Cambridge Assessment English: „Assessing Reading and Listening 

online‖ 

 16 iunie 2020—webinar Cambridge Assessment English: „Beyond motivation: engaging 

students (online and offline)‖ 

 

Prof. Ghelmeci Irina 

 Certificat de acordare a Gradului didactic I - nota 10 

 Adeverinţa nr. 5121 din 23.09.2019 – obţinere 90 de credite profesionale transferabile  

 14-01- 2020- participare la webinarul organizat de Cambridge 'Why Exams? How teaching 

exams supports teacher development’; 

 12- 03-2020 - participare la webinarul organizat de Fisher International cu titlul 'A very good 

place to start. Lessons from teaching beginners.’; 

 24-03-2020 - participare la webinarul organizat de Uniscan Grup Educațional 'How to teach on-

line.A complete introduction.’Speaker- Russell Stannard; 

 29-04-2020 - participare la webinarul organizat de Express Publishing ' Is neurolanguage 

Coaching for Kids?’ Speaker- Rachel Paling; 

 In perioada 1-19-06-2020 a participat la webinarele organizate de Express Publishing după 

cum urmează: 

 1-06-2020 'Ways to words.Though I Wonder' Speaker Bob Obee; 

 3-06-2020’ Bad or Sad? Beat the Imposter Syndrome in Your Classrooom' Speaker Natassa 

Manitsa; 

 5-06-2020 Developing Communicative Language Competence' Speaker Kristy Kors; 

 8 -06-2020 'The Sounds and Shapes of Words' Speaker Fannie Dauo; 

 10-06-2020 Gamification and Practical Application for EFL Learners' Speaker Alex Roditis; 

 12-06-2020 'Making the right noise' Speaker Steve Lever; 

 15-06-2020 'Homework in the 21th century’ Speaker Daniel Morris; 

 17-06-2020‖Breaking the Sound of Silence‖ Speaker George Kokolas; 

 19-06-2020‖Specific Learning Difficulties and English Language Teaching‖ Speaker Katerina 

Mantadaki; 

  Prof. Belu  Laura Eliza 

 Participare webinar National Geographic Learning—―Developing  Learning Agency in Your 

Classroom ‖ (2 oct. 2019) 
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 Participare webinar National Geographic Learning—―Exploring Endangered Languanges‖  (16 

oct. 2019) 

 Participare webinar National Geographic Learning—― Empowering Teenagers To Be the 

Change The World Needs ‖ (7 noi. 2019) 

 Participare webinar National Geographic Learning—―Game On – Using Digital Resources to 

Motivate Young Learners‖  (12noi. 2019) 

 Participare webinar National Geographic Learning—― Learning Academic Content Throught 

English‖  (26 noi. 2019) 

Participare webinare National Geographic Learning: 

  Learning Academic Content Through English‖ (20feb . 2020) 

  See How It's Done: Teaching a Young Learner Lesson (26 feb. 2020) 

 Formative Assessement in the Young Learner Classroom (30 apr. 2020) 

 Teaching English Writing Skills Online – Adapting to the Online Classroom & Maximizing 

Student Potential ( 5 mai 2020) 

 Keep an Open Mind‖  (21 mai 2020) 

Prof. Popescu Ana – Maria 

 Decembrie 2019 – curs de formare profesională FENOMENUL VIOLENŢEI – de la delimitări 

conceptuale la prevenire şi intervenţii eficiente- 15 credite transferabile 

 

Perfecționarea cadrelor didactice din COMISIA METODICĂ ȘTIINȚE (FIZICĂ – CHIMIE – 

BIOLOGIE)- Cursuri de formare si Work–Shop-uri: 

 Participare manifestare ―Noaptea cercetătorului‖-27.09.2019-prof. Kuncser Cristina, Belu Eliza 

 Curs de perfecționare ―Fenomenul violenței: De la delimitări conceptuale, la prevenire și  

intervenții eficiente‖ – prof.Kuncser Cristina, Cotan Violeta, Andreescu Denissa 

 Participare Proiect internațional „Inspiring Science Education‖-Experimentul lui Eratosthene- 

21.09.2019- Clasa a IX-a C 

 

Perfecționarea cadrelor didactice din COMISIA METODICĂ DE MATEMATICĂ: 

 Programul de formare continuă ,,Învățarea prin facilitare grafică” prof. Pârvulescu Angela 

 Activitatea ,, Cum a măsurat Eratostene Pământul‖ cu elevii clasei a IX-a B- prof. 

Pârvulescu Angela, septembrie 2019. 

 ,,Exploding dots‖ cu comunitatea Global Math Week, 20 oct 2019, clasa a- XII-a D, prof. 

Muller Gina. 

 Sesiune de referate și prezentări ppt ,,Geometria la granița dintre teoretic și practic‖-clasa a 

VIII-a, a V-a și a VII-a-prof. Müller Gina, prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. Iosef Maria 

Elena. 

 Programul de formare continuă „Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la 

prevenire și intervenții eficiente‖- prof. Iliescu Carmen Ștefania. 
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 Vizita ,,RIUF targul universitatilor international‖ 20 oct 2019 clasa a X-a C, prof. 

Pârvulescu Angela. 

 Vizita ,,RIUF targul universitatilor international‖ 20 oct 2019 clasa a XII-a D, prof. prof. 

Muller Gina. 

 Activitate în cadrul Proiectului Mobilități Erasmus+„Stagii practice europene- cheia 

turismului competitiv‖, octombrie 2019- prof. Iliescu Carmen Ștefania. 

 Participare la Programul ,,Unde este lege nu-i tocmeală‖-Politia Română- prof. Iliescu 

Carmen Ștefania. 

 Participare în cadrul Proiectului ,,Start Major‖, desfășurat de Unicredit Bank și Fundația 

LEADERS- prof. Müller Gina, prof. Rusen Georgiana Florentina. 

 Activitate online „Muzee din Romania sau din strainatate care au tur virtual‖ discutarea pe 

Zoom a ceea ce am vazut. http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html  prof 

Pârvulescu Angela. 

  Participare la Programul de educație financiară ‖Să vorbim despre piața financiară 

nebancară‖,Autoritate de supraveghere financiară, Februarie 2020, prof. Müller Gina, 

prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. Iliescu Carmen Ștefania. 

 Participare la caravana ‖Stă în puterea ta să schimbi ceva‖ Centrul de Informare Europe 

Direct București, Institutul European din România, febr 2020, prof. Rusen Georgiana 

Florentina. 

 Participare la Programul educațional ‖Cum acordăm primul ajutor‖, ,,ABC-ul fumatului‖ și 

,,Ești pregătit pentru dezastre?‖-Comisia de Securitate și sănătate în muncă, Colegiul 

Economic Costin C. Kirițescu, prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. Müller Gina 

 Participare la atelierul online ‖Experiențe online la disciplina Matematică„-CCD București, 

iulie 2020, prof. Müller Gina, prof. Rusen Georgiana Florentina. 

  Participare la Programul ,,Fenomenul violenței : de la delimitări conceptuale, la prevenire 

și intervenții eficiente‖- Asociația Catharsis, prof. Rusen Georgiana Florentina. 

 ,,De la învățare la gândirea vizibilă‖ cu Constantin Lomaca și asociația ,,Aspire teachers‖ 

AT-WEBINAR5-1-200 Aspire teachers, martie 2020, prof Pârvulescu Angela. 

  Participare la cursul de formare continuă ,,Fenomenul violentei de la delimitari conceptuale, 

la prevenire si interventii eficiente‖, martie 2020, prof. Iliescu Carmen Ștefania. 

 Participare la webinar  ,,Artico Centrul republican pentru copii si tineret- Platforme de 

invatare la distanta Google Classroom și zoom‖ ,ARTICO Rep Moldova, prof Pârvulescu 

Angela. 

http://www.cimec.ro/muzee/muzee-cu-tur-virtual.html
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  Participare la Programul de Promovare si Dezvoltare a Culturii Creativ-Inteligente 

,,ORASUL INTELIGENT-2030‖, cu elevii claselor a XII-a D, a XI-a F, a XI-a E- prof. 

Müller Gina, prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. Iliescu Carmen Ștefania. 

 Publicare revista ,,Welcome‖-ISSN 2559-1379, ISSN-L2559-1379, revista Seminarului 

international ,,Analiza procesului educativ în condiții de pandemie, editia a V-a, organizat 

online, prof. Müller Gina. 

 Participare atelier - Organizare seminar internațional- organizare,,Analiza procesului 

educativ în condiții de pandemie, editia a V-a, online, prof. Müller Gina. 

 Participare atelier Cafeneaua educațională online ,,Eșecul și pregătirea unui eșec‖ Maraton 

50 de Ateliere online, 2020, CCD, prof. Müller Gina. 

 Participare atelier ,,Bune practici în utilizarea platformelor educaționale-Papas 2.0 

Maraton 50 de Ateliere‖ online, 2020, CCD- prof. Müller Gina. 

 Bune practici în utilizarea platformelor educaționale-Code.org si Cospaces Maraton 50 de 

Ateliere online, 2020, CCD, prof. Müller Gina. 

 Participare la webinar „Comunicarea online cu elevii. Cum arată învățarea de acasă‖ cu 

Oana Moraru, consultant educational, fondatoarea Helikon, martie 2020, prof Pârvulescu 

Angela. 

 Participare la conferința ,,Omul din spatele profesorului, educatia în lumea nouă‖ fundația 

―Educatie prin joc si arta‖ PLAYouth. iunie 2020, prof Pârvulescu Angela. 

 Certified Microsoft Innovative Educator: Leveraging Squigl to Improve Student Engagement 

and Learning Outcomes, iunie 2020, prof Pârvulescu Angela. 

 

 Perfecționarea cadrelor didactice din COMISIA METODICĂ GEOGRAFIE - ISTORIE 

Toți membrii comisiei au participat la toate activitățile metodice organizate la nivel municipal de către 

inspectorul de specialitate și la activitățile comisiei metodice din școală, organizate conform planului 

de acțiuni.   

Dintre activităţile metodice organizate la nivelul disciplinei Istorie, la care au participat profesorii de 

istorie, menționăm  dezbaterea din data de 30 octombrie ,,TENDINŢE ACTUALE ÎN PREDAREA 

ISTORIEI‖ și dezbaterea referitoare la cauzele celui de-al Doilea Război Mondial desfășurată la 

Facultatea de Istorie a Universității din București (13 noiembrie 2019). 

    Cursuri de formare - COMISIA METODICĂ GEOGRAFIE - ISTORIE 

 

            Prof. Fluțăr Monica: 

 Participare la MARATON 50 de ATELIERE ONLINE organizate de CCD București, în data 

de 02.06.2020, cu tema: Emoțiile mele, ale tale, ale lor, în clasă și acasă; 03.06.2020, cu tema: 

Bune practici în utilizarea platformelor educaționale Gsuite și Microsoft Teams. 

 Participare la The 2020 Kahoot!EDU Summit, 17 iunie 2020. 
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 Training Mentalitatea deschisă în educație, organizat de Institutul Arbinger și 

SUPERTEACH, în perioada 29.11-01.12.2019. 

  Participare la trainingul Curs de dezvoltare personală prin Programul de formare 

Ambasadori UPB, finanțat prin FSS-MEN, în perioada 22-24 nov.2019. 

  Participare la cursul de formare Utilizarea aplicațiilor informatice în procesul de predare. 

Cursul 1: Aplicația SLIDO, organizat de Facultatea de Geografie, în data de 30.09.2019. 

  Participare la cursul online Dezvoltarea politicilor publice de tineret, organizat de Asociația 

Young Initiative și Udemy, în data de 27 oct.2019, 4 ore. 

  Participare la cursul Scriere proiectelor finanțate din fonduri europene, organizat de 

Asociația Ține de Noi, în data de 1-2 nov.2019.  

 Participare la cursul organizat de InfoCons, RESPECT Mâncării, în cadrul Proiectului 

European Global Learning approach on food waste in non-formal education, în data de 

27.09.2019, la Centrul InfoEuropa. 

 

            Prof. Popa Elena-Gabriela:  

 Participare la cursuri organizate online, webinare pentru folosirea platformelor educaționale 

(martie 2020) şi ateliere organizate de CCD București în perioada iunie-iulie 2020:,,Experiențe 

online in predarea la clasă‖ (25.05). 2020;,,Bune practici in utilizarea platformelor 

educaționale‖ (10.06.2020); ,,Instrumente digitale care stimulează creativitatea-Stop motion si 

Book Creator‖(11.06.2020); Hărți pentru educație: AVANTAJELE UTILIZARII GIS IN 

PREDAREA ONLINE (9.07.2020); ,,Prelucrarea imaginilor pentru promovarea şcolii‖ 

(19.06.2020). 

 curs de formare ,,Fenomenul violenţei: de la delimitări conceptuale, la prevenire si intervenții 

eficiente‖, organizat in perioada 10.01.2020-26.01.2020. 

 Participare la Programul de pregătire pentru profesorii de istorie ,,Pentru o democrație activă-

împotriva extremismului de dreapta‖, organizat de Fundația Friederich Ebert Stiftung şi 

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România ,,Elie Wiesel‖, în perioada 15-

17 noiembrie 2019. 

            Prof. Stoian Ionel: 

 Participare la cursul "Cum se predă Holocaust-ul?" 5-7.11.2019, organizat de Institutul 

"E.Wiesel"; "Pentru o democrație activă-împotriva extremismului de dreapta" ,15-17.11.2019, 

organizat de fundatia "F.Ebert". 

 

     Perfecţionare -COMISIA METODICĂ – SOCIO - UMANE - RELIGIE 

 Conferința - The Cyber Effect- Jarnea Claudia 

 Conferința – Teatrul în Educație -Jarnea Claudia 

 Conferința – Școala pentru viață-Jarnea Claudia 

 Conferința – Omul din spatele unui profesor-Jarnea Claudia 

 Participare Simpozion național Educrates Târgu Mureș- Toiu Cozmin 
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 Cursant la master – Facultatea de Teologie- Dincă Andre 

Cursuri de formare/Perfecţionare: 

 Workshop – Leadership: Tehnici de motivare a elevilor (Partea 1) – 17.01.2020 

AsociațiaPlayouth Jarnea Claudia 

 Workshop – Leadership: Tehnici de motivare a elevilor (Partea 2) – 

8.02.2020AsociațiaPlayouth Jarnea Claudia 

 Atelierul serios de joacă. Superdascăl. CCD + Asociația pentrueducație și culturăAdLitera 

AECA Jarnea Claudia 

 Workshop – Metode de învățare prin joc și artă – 7.03.2020 Jarnea Claudia 

 Webinar– Gestionarea emoțiilor–4.04.2020 Jarnea Claudia 

 

Webinar– Gestionarea emoțiilor–4.04.2020  Jarnea Claudia 

Webinar – Arta de a rămâne motivat și de a motiva – 11.04.2020 Jarnea Claudia 

Webinar – Cum comunicăm în online cu elevii și părinții – 2.05.2020 Jarnea Claudia 

Webinar – Metode de învățare – animație socio-educativă – 9.05.2020 Jarnea Claudia 

Webinar – Instrumente digitale pentru stimularea cooperării și participării active a elevilor în cadrul 

lecțiilor online –22.05.2020 Jarnea Claudia 

Webinar – Manage your energy, not your time – 29.05.2020 Jarnea Claudia 

Webinar – Tehnici de memorare pentru profesori – 16.06.2020 Jarnea Claudia 

Școala de vară on-line, Democratic schools and learning diversity through active learning and 

counselling – 29-30.06.2020 Jarnea Claudia 

 

 Expert în învățământ- Ilieș Mariana 

 Animator Socioeducativ- Ilieș Mariana 

 ‖Proiectare didactică și management european în spatiul românesc‖ ediția aV-a, organizat de 

Editura EDU și Asociația Educrates,  Toiu Cozmin 

 Fenomenul violenței, de la delimitări conceptuale, la prevenire și intervenții eficiente- Batariuc 

Roxana 

 Articolul cu titlul Proiectul Democratic Together în Colegiul Economic Costin C. Kirițescu, 

Revista CMBRAE, Anul IV, Nr. 6/Decembrie 2019, ISSN 2501-7020, ISSN-L 2501-7020 Prof. 

Jarnea Claudia 

 

Perfecționare COMISIA METODICĂ – EDUCAŢIE FIZICĂ – ED. MUZICALĂ – ED. 

VIZUALĂ 

 

Profesor Pandele Petrică 
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 A organizat un Cerc Pedagogic  şi a susţinut Lecţia deschisă cu tema „Structuri operaţionale din 

jocurile sportive (la alegere) pentru eficientizarea activităţii în lecţia de educaţie fizică‖ - 

22.11.2019, C.E. „Costin C. Kiriţescu‖.  

 A urmat cursul „Fenomenul Violenţei: de la delimitări conceptuale, la prevenire şi intervenţii 

eficiente‖ 

 A susţinut inspecţia curentă 2 pentru obţinerea gradului didactic II - 03.03.2020 

 

PLAN DE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA ACTIVITĂȚ1I COMISIEI  METODICE DE 

DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERĂ 

 

 Este necesară o facilitare a comunicării intercolegiale la nivelul şcolii, formarea şi 

dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice, lărgirea relaţionării școlii cu alte instituții 

și organizaţii, cu scopul asigurării unei imagini pozitive a şcolii în comunitate și la nivelul 

municipiului.  

 Realizarea împreună cu echipa managerială a şcolii a activităţii de perfecţionare/ formare 

continuă, de proces, pentru programele de perfecţionare/ formare continuă aflate în derulare 

la nivelul unităţii de învăţământ, pentru produsele finale ale formării continue, reflectate în 

activitatea didactică, de valorizare a bunelor practici. 

 Folosirea tehnicii observarii şi analizei lecţiior/ activitaţilor susţinute de cadrele didactice, 

cu scopul imbunătăţirii procesului de predare/invaţare/evaluare, prin consiliere colegială, 

discuții cu responsabilii comisiilor metodice. 

 Realizarea în colaborare cu echipa managerială a unor activităţi de diseminare a informaţiilor 

primite în cadrul cursurilor de formare continuă, a instruirilor, a intâlnirilor organizate de 

diferite instituții abilitate în domeniu. 

 Popularizarea rezultatelor evaluării realizată la nivelul colectivului didactic, în vederea 

identificării unor soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii de perfecționare/ formare continuă și a 

calităţii educaţiei la nivelul unităţii de învățământ. 

Pentru soluționarea acestor provocări au fost identificate o serie de posibile soluții precum: 

 monitorizarea permanentă a metodelor folosite de cadrele didactice în timpul orelor prin 

asistenţe efectuate de echipa managerială și persoanele desemnate de comisia de evaluare și asigurare 

a calităţii constituită la nivelul școlii; 

 susţinerea unor lecţii demonstrative cu folosirea metodelor centrate pe elev în cadrul 

derulării unor activități la nivelul comisiilor metodice : 

 îmbunătățirea bazei materiale a școlii 

 formarea iniţială și continuă a cadrelor didactice; 

 conlucrarea dintre cadrele didactice, elevi, parinţi si responsabilii de la nivel local 

În privinţa aspectelor pozitive, s-au constat următoarele: 
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  existența formării inițiale a profesorilor în pregătirea de specialitate și cea psihopedagogică, 

capacitatea de proiectare în funcție de conținut,  de curriculum și de particularitatea claselor 

de elevi , stil didactic eficient în dirijarea învățării; 

  planificările, la nivel de arii curriculare și catedre, s-au discutat și configurat conform 

specificului cognitiv și formativ al disciplinei, demonstrând, în general, achiziția de 

informații, abilitarea curriculară și competențe evaluative. 

 documentele proiectării activității contin cu prioritate considerente teoretico-științifice și 

pedagogice de selecție a conținuturilor, dar și de psihologie a învățării și dezvoltării, mai 

ales la cadrele didactice care au parcurs mai multe stagii de formare și perfecționare. 

În concluzie întreaga activitate a personalului școlii în acest an școlar a fost orientată spre :  

 eficientizarea stilului didactic 

 informarea asupra noilor programe şi noutăţilor  metodice, necesare îmbunătăţirii actului educativ   

 cercetarea desfașurată la nivelul catedrei pe teme de trunchi comun al disciplinei sau pe modalități 

de evaluare 

 

În continuare pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv - educativ , cadrele 

didactice din școala noastră, trebuie să facă eforturi deosebite pentru: 

■  utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare în activitatea la clasă (diseminarea 

noţiunilor dobândite). 

■ modernizarea bazei materiale prin participarea la selecție de proiecte educaţionale și a 

fondurilor de dezvoltare (informatizare). 

■ creșterea calităţii actului de predare învăţare cu consecinţe directe asupra nivelului de cunostinţe 

al elevilor și formării competenţelor profesionale 

■ formarea continuă ar trebui să fie un efort individual, amplu, coerent și competent, susţinut la 

nivel instituțional, de înlăturare a rutinei și imobilismului, de adecvare la necesităţile imediate ale şcolii. 

ACTIVITATEA COORDONATORULUI PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI 
EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Nr. 

crt. 

Data/perioada Instituția organizatoare Activitatea 

1. 25 septembrie 2019 ISMB 

Colegiul Național ―Matei 

Basarab‖ 

Consfătuiri Programe și Proiecte 

Educative 

2. 02 octombrie 2019 Autoritatea de Supraveghere 

Financiară, București 

Seminar de educație financiară din 

cadrul Programului de educație 

financiară și pregătire a profesorilor 
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din învățământul preuniversitar 

(Start 2 Teach) 

3. 29 octombrie 2019 Universitatea Politehnică 

București 

Conferința “O mie pentru 

inginerie”, finanțată prin FSS – 

MEN 

4. 23 noiembrie 2019 Universitatea Politehnică 

București 

Training “Curs dezvoltare 

personală” din cadrul proiectului 

―Ambasadori UPB – FSS‖ 

5. Noiembrie 2019 Colegiul Economic ―Costin 

C. Kirițescu‖ 

Scriere și depunere Proiect CAER 

2020 “Antreprenor de succes” 

6. 22 noiembrie 2019 Colegiul Economic ―Costin 

C. Kirițescu‖ 

Balul Bobocilor, Club Princess, 

București 

7. decembrie 2019 Asociația Catharsis Curs „Fenomenul violenței: de la 

delimitări conceptuale, la prevenire 

și intervenții eficiente” 

8. 10-26 ianuarie 2020 Asociația Catharsis Curs „Fenomenul violenței: de la 

delimitări conceptuale, la prevenire 

și intervenții eficiente” 

 
Alte activități ale coordonatorului de programe și proiecte:  

 

Septembrie:  

 gestionarea planurilor de activități școlare, extrașcolare, extracurriculare și a 

parteneriatelor; 

 elaborarea Planului managerial pentru departamentul de Programe și Proiecte Educative, 

an școlar 2019-2020;  

 întruniri ale Consiliului Elevilor 

Octombrie:  

 elaborarea Planului de îmbunătățire a calității educației pentru anul școlar 2019-2020; 

 elaborarea Calendarului de activități educative școlare si extrașcolare pentru anul școlar 

2019-2020; 

 Proiect “4 Health” în parteneriat cu Societatea Studenților în Medicină din București, 

Colegiul Economic ―Costin C. Kirițescu‖ (clasele a IX-a), octombrie – decembrie 2019.

   

Noiembrie: 

 Balul Bobocilor, Club Princess, București, 22.11.2019; 

 activitate “La braț cu Toamna” în cadrul programului SNAC, 30.11.2018, Colegiul 

Economic ―Costin C. Kirițescu‖, Bucuresți; 

 Proiect ”Start Major” – educație financiară (clasele a X-a, a XI-a, a XII-a) în parteneriat 

cu Fundația Leaders și UniCredit Bank, noiembrie 2019 – mai 2020. 

 

Decembrie:  

 Proiect educativ “Scrisul frumos la îndemâna elevilor” în parteneriat cu Asociația ―Liber 

la Educație, Cultură și Sport‖, 02-20.12.2019;  
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 activitate - “Târg de Crăciun”, 12-13.12.2019, Colegiul Economic ―Costin C. Kirițescu‖, 

Bucuresți – eveniment organizat în scop caritabil; 

 evidență materiale didactice aferente sfârșitului de semestru.  

 

Februarie:  

 Proiect „Orașul inteligent 2030“, Asociația Română pentru Smart City, București, 

ianuarie - februarie 2020;  

 Program de educație financiară „Să vorbim despre piața financiară nebancară“, 

Autoritatea de Supraveghere Financiară, 20.02.2020, București;  

 Proiect „Stă în puterea ta să schimbi ceva!“, Centrul de Informare Europe Direct 

București, Institutul European din România, 27.02.2020;   

         ACTIVITĂȚI  EXTRAȘCOLARE  LA NIVELUL COMISIILOR METODICE 

Activități extrașcolare - Comisia metodică geografie- istorie 

 
            Prof. Fluțăr Monica: 

 În cadrul programului ―Şcoala altfel‖ am organizat derularea unor activităţi extrașcolare și 

extracurriculare: prezentarea scenetei online cu elevii clasei a V-a; tema: Flopi și aerul; 

concurs online Kahoot cu elevii claselor a XII-a, tema: Uniunea Europeană; participare online 

pe platforma ZOOM cu elevii claselor a XI-a la la prezentarea susținută de prof.univ.dr. Iojă 

Cristian, cu tema: Arii protejate urbane. 

 Vizită la UPB, cu elevii clasei a IX-a D, oct.2019, în cadrul proiectului O mie pentru inginerie, 

organizat de Universitatea Politehnica București,   

 Vizită la Facultatea de Geografie cu elevii clasei a IX-a D, dec. 2019. 

 Organizarea excursiei pe traseul București-Pitești-Curtea de Argeș-Corbeni-Arefu-Târgoviște-

București, în perioada 9-10.11.2019, cu clasele IX-D, F. 

  Participare cu clasa IX-D la Balul bobocilor (nov. 2019), Târgul de Crăciun (dec.2019). 

 Participare la activitatea La braț cu toamna, derulată în cadrul Programului Strategia 

Națională de Acțiune comunitară, la Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu, în 30 

nov. 2019. 

 

            Prof. Popa Elena-Gabriela: 

 sărbătorirea Unirii Principatelor Române  printr-o proiecție de filme documentare, în data de 22 

ianuarie, la clasele a XI-a C si a XI-a D 

 comemorarea Holocaustului prin vizionare de filme documentare (9 octombrie), la clasele a X-a 

E si XI-a C; vizita și depunerea de coroane la Memorialul Holocaustului, cu clasa a XI-a C, în 

data de 10 octombrie; 

 concurs de proiecte ―Eroi ai Primului Război Mondial‖, câștigat de echipa formată din Palage 

Florentin, Florea Mihai din clasa a X-a C, în luna decembrie; 

 vizită la Muzeul Militar Naţional, cu ocazia Zilei Naționale, cu clasa a XI-a C, în data de 4 

decembrie 2019;  
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 dezbatere şi concurs de proiecte cu tema ,,Democrație versus Comunism‖, cu ocazia împlinirii a 

30 de ani de la Revoluția din 1989, la clasele a XI-a C si a XI-a D, câştigător fiind proiectul 

prezentat de Miu Robert, Onu Nicole şi Asofiei Bianca (clasa a XI-a D), în luna decembrie; 

organizarea şi evaluarea lucrărilor la Olimpiada de Istorie, etapa pe școală (11 decembrie). 

             Prof. Stoian Ionel: 

 prezentare de referate pentru marcarea zilei de 24 ianuarie 1859(cls.a VIII-a); participarea cu 

elevii cls.a IX-a F la comemorarea Zilei Naționale a Holocaustului, 9.10.2019; vizită la Muzeul 

Militar de Istorie, 25.10.2019; marcarea Zilei de 1 Decembrie 1918; comemorarea a 30 de ani 

de la căderea regimului totalitar din România. 

 

           Parteneriate/programe/proiecte - comisia metodică geografie- istorie 

            Prof. Fluțăr Monica: 

 Parteneriat cu Asociația cultural – științifică Vasile Pogor și participare la Festivalul 

international-concurs ANELISSE, ediția a VIII-a, 18 iulie 2020, Chișinău, cu 4 elevi din 

clasele a 9-a D, a 7-a și a 6-a. 

 Participare la concursul European MONEY QUIZ, EDIȚIA 2020, cu elevii clasei a 9-a D, 28 

mai. 

 Participare la Proiectul 4HEALTH, cu elevii clasei IX-D. 

 Participare cu clasa IX-D la Campania Cu drag la școală, inițiată de Salvați copiii, februarie 

2020. 

 Participare la programul Prelegeri și ateliere pentru elevii din învățământul preuniversitar, 

cu elevii clasei a IX-a D; programul este organizat de Facultatea de Geografie București, 13 

dec. 2019. 

 Participare la Atelierul pentru profesori: Lecţia respectului şi a acceptării, în cadrul proiectului 

Democratic Together, derulat prin Programul EDUCATION, SCHOLARSHIPS, 

APPRENTICESHIPS AND YOUTH ENTREPRENEURSHIP PROGRAMME-2014-20121,  în 

27.11.2019. 

 Participare la proiectul Scrisul frumos la îndemâna elevilor, dec. 2019, prin Asociația Liber la 

educație, Cultură și sport. 

 Participare la proiectul Start Major, coordonat de UNICREDIT Bank și Fundația Leaders. 

 Parteneriat JUNIOR ACHIEVEMENT în programul de dezvoltare a abilităților pentru viață și 

profesie, Finanțe personale și servicii financiare, aplicat la clasa a IX-a D. În săptămâna 16-

18 oct. 2019, 3 eleve din clasa a IX-a D au participat la EIT s Digital and Entrepreneurial 

Skills for Girls workshop, organizat de Accenture în parteneriat cu JA și Institutul European 

pentru Inovare (EIT). În ziua de 13 decembrie 2019, JA Romania a organizat activități de job-

shadowing în cadrul companiei OMV Petrom, ca parte componentă a proiectului educațional 

Activități de dezvoltare a abilităților de viață și dezvoltare profesională. La aceste activități au 

participat 2 elevi din clasa a IX-a D. 
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 Participare cu elevii clasei a IX-a D la Proiectul local de Prevenire Antidrog: Cannabis, între 

vis și realitate, 6 nov. 2019, cu invitați specialiști din Centrul de Prevenire Evaluare și 

Consiliere Antidrog, sector 6 și consilierul școlar, Jarnea Claudia. 

 Acord de Parteneriat cu UPB în cadrul proiectului O mie pentru inginerie. 

            Prof. Catrina Lucian-Andrei:  

 participare la proiectul DEMOCRATIC TOGETHER, Atelierul pentru profesori-Lecția 

respectului și a acceptării, în 27.11.2019. 

            Prof. Popa Elena-Gabriela:  

 participare la programe educaționale:,,Fii pregătit pentru dezastre‖,,,Factorii psihosociali: 

Stresul‖, ,,Combaterea violenţei‖ organizate de prof. Badrea Eugenia (ultimul în colaborare cu 

Jandarmeria română), la clasa XI-C. 

 participare la Proiectul Start Major, desfășurat de Unicredit Bank si Fundația Leaders în 

municipiul București, cu elevii clasei a XI-a C.  

 participare la proiectul DEMOCRATIC TOGETHER, Atelierul pentru profesori-Lecția 

respectului și a acceptării, în 27.11.2019. 

 

  Activități (Extracurriculare) - Comisia metodică științe (fizică – chimie – biologie) 
 

 Participare exercițiu de simulare a unei calamități -toți profesorii comisiei 

 Activitate dirigenție în colaborare cu studenții de la Universitatea de medicină și farmacie 

―Carol Davila‖ București - Drogurile și efectele lor -9C- prof. Kuncser Cristina 

 Balul bobocilor – prof. Kuncser Cristina,  prof. Belu Eliza 

 Participare activitate dirigenție‖Efectele fumatului‖,  – 9C-tehn lab. Eugenia Badrea, psiholog 

Claudia Jarnea- prof Kuncser Cristina 

 Participare activitate‖ Agresivitatea și violența,  – 9C- comisia combatere a violenței-tehn lab. 

Eugenia Badrea, psiholog Claudia Jarnea- prof Kuncser Cristina 

 Activitate cu ocazia a 100 ani de la Marea Unire ―România în bucate‖ - clasa a VIII-a - prof. 

Violeta Cotan 

  Activitate ―Obiceiuri de Crăciun‖ -- clasa a VIII-a - prof. Violeta Cotan 

 Vizită ―Târgul de Crăciun‖- clasa a VIII-a - prof. Violeta Cotan 

 ―Orientare în carieră‖- ‖- clasa a VIII-a - prof. Violeta Cotan- întâlnire pe Zoom 

 Vizionare film Afi Palace Cotroceni clasa a VIII-a - prof. Violeta Cotan 

 Vizita ―Târgul de turism‖- clasele 9A, 9E – prof. Kuncser Cristina 

 Activitate ―Educație ecologică‖- prof. Alexe Marilena- clasele a 9-a 

 Comemorarea Zilei Holocaustului-9 oct.2019-clasa a X-a E- prof. Alexe Marilena 

 Activitate ―La braț cu toamna‖- prof. Alexe Marilena- clasele a 9-a 
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 ―Educație pentru sănătate‖- prof. Alexe Marilena- clasele  9G si 9H,  prof. Istim Andreea-

clasele a 10-a 

Proiecte si  parteneriate:  

 Participare activități Ecoclub- Caravana Ecotic-parteneriat Asociația Ecotic- prof. Alexe 

Marilena, profesorii Comisiei științe. 

 Participare Program Ecoterrieni-colectare deșeuri reciclabile- Prof. comisiei 

 Participare Program Baterel- colectare DEE- prof. Alexe Marilena  

 Participare implementare proiect local ‖Cannabis, între mit și realitate‖ inițiat de Centrul de 

Prevenire,  Evaluare și Consiliere Antidrog sector 6, București- prof. Kuncser Cristina 

 Participare activități în cadrul proiectului 4HEALTH, realizat de voluntari ai Societății 

Studenților în Medicină din București-dec. 2019- Kuncser Cristina 

 Profesorii de fizică și chimie din cadrul catedrei au participat împreună cu d-na tehnician 

laborant Eugenia Bâdrea, la următoarele activități:  

 ― Utilizarea în siguranță a curentului electric‖(au avut loc proiecții de filme, discuții)  

 ― Cum ne comportăm în caz de cutremur‖ (proiecții de filme, împărțire de pliante legate de 

măsurile care trebuie luate în caz de cutremur) 

 Participare activitate ―Job Shadow Day‖- cel mai mare program internațional de educație 

pentru orientare profesională - prof. Alexe Marilena, prof, Kuncser Cristina 

 Activitate ―Unde-i lege nu-i tocmeală‖- parteneriat cu Poliția Capitalei- 9C, 9E-prof. Kuncser 

Cristina, Alexe Marilena, Istim Andreea 

         Activităţi extracurriculare / extraşcolare - Comisia metodică – socio - umane - religie 

 

 Proiecte/Parteneriate 

 Activitate SNAC- De mână cu toamna Colegiul Economic Costin C. Kiriţescu prof. Szin 

Adrian 

 Experiment măsurarea circumferinţei pământului prof Szin Adrian, XII C 

 Implicare în Proiect Capital filles Institutul Francez Bucureşti prof. Szin Adrian 

 Proiect Start Major  - Szin Adrian 

 Participare Democratic Together - Jarnea Claudia, Batariuc Roxana 

 Canabis, între mit și realitate- Jarnea Claudia 

 Prevenirea consumului de droguri și a infracțiunilor- Jarnea Claudia 

 Canabis, între mit și realitate, Agenția Națională Antidrog- Jarnea Claudia 

 pregătirea elevilor pentru Bacalaureat, concursuri şi competiţii şcolare prin ore de pregătire 

suplimentară : prof. Szin Emil-Adrian 
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 Pregătirea elevilor la disciplina Psihologie pentru Examenul de Bacalaureat 2020. Prof. Jarnea 

Claudia 

 Pregătirea elevilor la disciplina Logică, argumentare și comunicare  pentru Examenul de 

Bacalaureat 2020. Prof. Fedeleș Mircea 

 Experiment măsurarea circumferinţei pământului prof Szin Adrian. 

 Activitate Secret Santa- prof Szin Emil Adrian 

 Activitate Povestea timpului Szin Adrian 

 Activitate Ziua Mondială a lui Pi  - Szin Adrian 

 Participare la Balul Bobocilor organizat de Colegiul Economic Costin C. Kirițescu, 22.11.2019- 

Jarnea Claudia, Batariuc Roxana 

 Organizarea la nivel de sector a activității cu tema: Învățământul dual-oportunitate de educație 

și formare profesională, în cadrul Comisiei metodice a profesorilor consilieri, 20.09.2019. 

Jarnea Claudia 

 Participare la consiliile profesorale din cadrului liceului şi la întâlnirile metodice ale 

profesorilor consilieri la nivel de sector şi municipiu  Prof. Jarnea Claudia 

 Acțiune caritabilă pentru orfelinat- Toiu Cozmin 

 Acțiune caritabilă pentru copii cu nevoi speciale- Dincă Andrei 

 Participare cu elevii la spovedit și împărtășit- Toiu Cozmin 

 Participare la Târgul de Craciun- Batariuc Roxana 

 Cu prilejul sarbatorilor de Craciun si de Paste spovedit si impartasit la Biserica ‖Sf.Cuv 

Parascheva‖ Militari II.  Toiu Cozmin 

 campaniei de donatie ‖Daruind vei dobandi‖. Toiu Cozmin 

 Campaniei Internationale ‖19 zile de activism impotriva abuzului si violentei fata de copii si 

tineri‖ initiata si patronata de Federatie Internationala a Comunitatilor Educative. Toiu Cozmin 

 Participare la consiliile profesorale din cadrului liceului şi la întâlnirile metodice ale 

profesorilor consilieri la nivel de sector şi municipiu. Prof. Jarnea Claudia 

 Prezentarea Ofertei educaționale a Colegiului Economic Costin C. Kirițescu (liceu+învățământ 

dual) la ședințele cu părinții de la Școala Gimnazială nr. 117(26.02.2020) și elevilor din clasele 

a VIII-a de la Școala Gimnazială nr.156,(4.03.2020) Prof. Jarnea Claudia 

 Membru evaluator în Comisia de evaluare psihosomatică a preșcolarilor, (26.02 – 10.03.2020) 

Prof. Jarnea Claudia 

 Organizarea pe Zoom la nivelul sectorului 6 a activității metodice cu tema: ‖Profesorul 

eficient‖, (8.05.2020) Prof. Jarnea Claudia 

 Organizarea pe Zoom a prezentării ofertei educaționale a Colegiului Economic C.C. Kirițescu 

pentru elevii claselor a VIIIa din sectorul 6, (22.052020) Prof. Jarnea Claudia 

 Pregătirea elevilor la disciplina Psihologie pentru Examenul de Bacalaureat 2020. Prof. Jarnea 

Claudia 

 Profesor supraveghetor la Examenul de Bacalaureat iunie 2020. Prof. Jarnea Claudia 

 Efectuare inspecții pentru definitivat, grad II, completări de normă și întregiri-Prof. Szin Emil 

Adrian 
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 Membru Consiliul Consultativ I.S.M.B. Szin Adrian 

 Membru Corpul Experților Szin Adrian 

 Membru Comisia Municipală de Mobilitate București Szin Adrian 

 Metodist I.S.M.B. Szin Adrian 

 

     Activități extrașcolare Comisia metodică – educaţie fizică – ed. muzicală – ed. vizuală 

 

 Organizare expoziţie cu lucrările selectate ale elevilor, profesor Ion Andrei Cătălin 

 Colinde şi cântece de iarnă – interpretate de ansamblul coral al Colegiului Economic „Costin C. 

Kiriţescu‖, profesor Papaghiuc Raluca Ramona 

 

   Activități de voluntariat - Comisia metodică ECONOMIC , COMERȚ- TIC, TURISM 

1. Activitate voluntariat SNAC – La braț cu toamna, noiembrie 2019- prof. Negoianu Nicoleta, 

prof. Trăistaru Nicoleta, prof. Cenușă Gheorghița, – prof Ile Larisa, prof. Dodu Patricia, Prof 

Petre-Boceanu Ana-Maria 

2. Activitate de voluntariat Mia’s Children la care au participat elevi din clasele X E, X F, X C 

– prof. Penu Daniela – organizator, prof. Cenușă Gheorghița 

           Activități extrașcolare-COMISIA METODICĂ ECONOMIC, COMERȚ- TIC, TURISM 

 Participare la activitatea „Târgul de Crăciun‖ în perioada 12-13.12.2019, activitate organizată 

de Col. Ec. „Costin C. Kirițescu‖- prof. Gherghe Maria Adelina, prof. Popescu Mihaela Minela, 

prof. Alexe Nicoleta Monica, prof. Zalana Alina 

 Târgul de turism al Romaniei - 16.11.2019, cu clasa a IX-a A,- prof. Popescu Minela 

 Balul Bobocilor – 22.11.2019, cu clasa a IX-a A, -prof. Gherghe Maria Adelina, prof. Popescu 

Mihaela Minela, prof. Alexe Nicoleta Monica 

 Proiectul 4Health – 03. 12.2019, cu clasa a IX-a A, - prof. Popescu Minela 

 Participare la Concursul literar artistic Mihai Eminescu, 23/01.2020, C.E.C.C.Kirițescu- prof. 

Popescu Minela 

 Participare la Programul ‖Cannabis între mit și realitate‖, cls. IXA, 17.02.2020- prof. Popescu 

Minela 

 Participare la activitatea metodică „Prin competență asigur calitate‖, 09.03.2020, organizat de  

 C.E.C.C.Kirițescu- prof. Popescu Minela 

 Elaborare subiecte diferențe septembrie 2019, Turism și alimentație, membru în comisie Prof 

Ile Larisa, Ionești Carmen 

 Organizarea activității „Traficul de persoane – riscuri pentru tineri‖ în colaborare cu ECLER 

antitrafic pentru elevii claselor a X a Turism liceu și a IX a profesional dual (4 decembrie 2019) 

Prof Dodu Patricia, Ile Larisa, Ionești Carmen. 
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 Activitatea Învățăm să fim empatici cu elevii clasei a XII-a E ,împreună cu dna consilier Jarnea 

Claudia, (24.10.2019) - prof. Ionești Carmen 

 Participare la Târgul de Crăciun, Colegiul Economic Costin C Kirițescu, 12 – 13 decembrie 

2019 Prof Ile Larisa, prof.  Ionești Carmen 

 Participare la organizarea activităților 4Health a voluntarilor Societății de Medicină din 

București Prof Ile Larisa, prof. Ionești Carmen 

 Participare la Proiectul Stat Major desfășurat de Unicredit Bank și Fundația LEADERS, 

octombrie – decembrie 2019 – prof Ionești Carmen 

 Participare, la evenimentul „Careers@Hilton― (8.11.2019), alături de elevii clasei a X-a E, care 

a oferit elevilor multiple posibilități de participare la ateliere de gastronomie, barista, Front 

Office, marketing, info-Treasure Hunt, precum și numeroase întâlniri de lucru cu specialiști sau 

manageri ai diferitelor departamente ale Hotelului Hilton Athenee Palace -  prof. Dodu Patricia 

 Participare la Tărgul Național de Turism, Romexpo, (16.11.2019), alături de elevii clasei a IX-a 

E si a IX-a F– prof Grădișteanu Eliona 

 Participare la Balul Bobocilor (22.11.2019) prof Grădișteanu Eliona, Ionești Carmen 

  Încheierea contractelor de practică cu  agenții economici în vederea desfășurării stagiilor de 

practică a elevilor de la clasele de Turism în anul școlar 2019 – 2020 (conform hărții 

parteneriatelor) Prof Ile Larisa, Ionești Carmen, Dodu Patricia, Grădișteanu Eliona 

 Diriginți la clasa a IX a H – învățământ profesional dual - prof Ile Larisa, clasa a XII a E – 

prof.Ionești Carmen  

 Participare ca profesor coordonator la aII-a ediție a proiectului ―Scrisul frumos la îndemâna 

elevilor‖, adeverința nr. 65/06.12.2019-prof. Ionești Carmen 

 Concursul literar – artistic Mihaei Eminescu, din cadrul proiectului municipal înscris în CAEM 

nr. 744/15.01.2010, A3, poziția 1, adeverință nr. 171/20.01.2020-prof. Ionești Carmen 

 Coordonarea elevilor care au participat la reprezentația de teatru forum din cadrul Caravanei 

―Stă în puterea ta să schimbi ceva‖, 21 februarie 2020 organizat de Centrul de Informare Europe 

Direct Bucharest-prof. Ionești Carmen 

Prof. Penu Daniela 

 Participare în data de 27.11.2019  la activitatea metodică cu tema „Atelier pentru profesori – Lecţia 

respectului şi a acceptării―, activitate care face parte din cadrul proiectului Democratic Together, 

organizată de prof. consilier şcolar Jarnea Claudia la Colegiul Economic „Costin C. Kiritescu― 

 Participare în data de 28.09.2019  cu elevii clasei la MOVIEPLEX Cinema Plaza Romania 

 Organizare în data de 4.10.2019, împreună cu prof. consilier şcolar Jarnea Claudia, activitatea 

„Intercunoastere― la care au participat elevii clasei a X-a E 

 membru supraveghetor, la olimpiada de istorie, faza pe şcoală organizata la Colegiul Economic 

„Costin C. Kiritescu― 
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 Organizare în data de 29.11.2019  activitatea metodică „1 Decembrie 1918 – Jurnal de secol – 

Marea Unire―, la care au participat elevii clasei a X-a E 

 Participare în data de 9.10.2019 la activitatea metodică „ABC-ul fumatului. Campanie împotriva 

fumatului. Vreau să trăiesc―  

 Participare în data de 9.10.2019  la activitatea organizată de subcomisar de politie Bogdan Aurelian 

cu tema „Prevenirea infracţiunilor informatice şi a consumului de droguri― la clasa a X-a E 

 Participare în data de 29.11.2019 am participat împreună cu elevii clasei a X-a E la Târgul de 

Crăciun, Piaţa Constituţiei 

 Participare Ȋn data de 15.11.2019  cu elevii clasei a X-a E la Teatrul Mic unde am vizionat piesa de 

teatru „Angajat la doi patroni― 

Prof. Petre-Boceanu Ana-Maria 

 Participare la proiectul de educație financiară și de carieră „Start Major‖ desfășurat de 

Unicredit Bank și Fundația LEADERS, octombrie 2019 – aprilie 2020 

 Prof. Ghimpău Codreanu 

 participant la evenimentul „Balul bobocilor‖ 

 participant la evenimentul „ Targul de Craciun‖ 

 participant la evenimentul „ Impodobirea Bradului de Craciun‖ 

 participant la manifestarile sarbatoririi zilei de 1 Decembrie – ZIUA NATIONALA – la nivelul 

unitati scolare  

 organizator activitati marcare a ZILEI NATIONALE la nivelul claselor 12C si 12B    

 participant la actiunea „Dialog gastronomic centenar‖ 

 vizită BNR 3.10.2019 cls. 12 C  

 vizita Targul de carte Gaudeamus 21.11.2019  

 vizita „Scoala Postliceala Sanitara Carol Davila „ 21.10.2019  

   Prof. Cenușă Gheorghița 

 -participare la programul educațional cu tema „Craciunul la români‖, organizat de Colegiul Economic 

„Costin C. Kirițescu" în data de 13.12.2019,  prof. Cenusa Gheorghita, prof. Zalana Alina, prof. 

Trăistaru Nicoleta Veronica, prof.Serban Iuliana, 

- Vizionare film împreuna cu clasa a X-a E  la Movieplex Cinema, Plaza România‖.Prof. Zalana 

Alina 

 Realizarea activității extrașcolare  ―Marea Unire‖ desfășurată împreună cu Prof. Dana Fodor la 

clasa a IX a G. 
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 Participare în calitate de profesor coordonator în cadrul evenimentului Hour of Code 

România, organizat de către ADFABER în perioada 3 - 9 decembrie 2019. 

 Profesor coordonator al clubului de informatică . 

 Încheierea parteneriatului cu JA Romania pentru programele: 

 Alimentație sănătoasă sport și prevenție –clasa 10B 

 Finanațe personale și servicii financiare-clasa 9 

 Participare la activitate extrașcolară, ―Ziua Mărțișorului-Sărbătoarea primăverii‖ 

 Realizare activitate extrașcolară ― Stop Cyberbullying‖, desfășurată la clasa IX G 

Prof. Șerban Iuliana 

 Program de educație financiară „Să vorbim despre piața financiară nebancară“, Autoritatea 

de Supraveghere Financiară, 20.02.2020, București;  

 Participant Concurs literar-artistic „Mihai Eminescu“ CAEM, 23.01.2020, Colegiul Economic 

―Costin C. Kirițescu‖;  

 Proiect „Orașul inteligent 2030―, Asociația Română pentru Smart City, București, ianuarie - 

februarie 2020;  

 Proiect „Stă în puterea ta să schimbi ceva!“, Centrul de Informare Europe Direct București, 

Institutul European din România, 27.02.2020;   

 Organizator Concurs CAER 2020 ―Antreprenor de succes‖, Colegiul Economic ―Costin C. 

Kirițescu‖, iunie 2020;  

 Coordonator și membru evaluator la Examenul de certificare pentru obținerea Certificatului de 

Calificare Profesională, nivel 4, 02.06.2020, Colegiul Economic ―Costin C. Kirițescu‖. 

Prof. Gherghe Maria Adelina, 

 Cadru didactic organizator excursie cu scopul participării la Târgul Firmelor de Exercițiu-

TIMV Târgul Tinerilor Întreprinzători din Mediul Virtual, din 14-15 noiembrie, 2019, 

Târgoviște, România. Au participat elevii clasei a XII-a D.  

 SECRETAR în Comisia de organizare și desfășurare a diferențelor (sesiunea septembrie 2019)  

 

Activități  extrașcolare - Comisia de matematică  

 

 Excursie ,,Lacul Sf. Ana‖ - octombrie 2019 clasa a XII-a D și a VIII-a prof. organizator Müller 

Gina. 

 Participare la Balul Bobocilor Noiembrie 2019-prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. Muller 

Gina, prof. Iliescu Carmen Ștefania. 

 Vizită la Târgul de Turism al României - prof. Iliescu Carmen Ștefania, prof. Rusen 

Georgiana Florentina. 

 Vizită la Târgul de carte ,,Gaudeamus‖- prof. Iliescu Carmen Ștefania. 

 ,, Secret Santa‖-clasa a XII-a D, prof. organizator Müller Gina. 

 

Actvitate de voluntariat- COMISIA METODICA DE MATEMATICĂ 
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 Participare la activitatea didactică cu titlul ,,La braț cu toamna‖, în cadrul programului 

SNAC, organizată de Colegiul Econ. ,, Costin C. Kirițescu‖ cu elevi ai Școlii Gimnaziale 

Speciale ,,Constantin Păunescu‖- prof. Müller Gina, prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. 

Iliescu Carmen Ștefania. 

 Participare la  concertul caritabil „DUPĂ DATINI COLINDĂM‖- prof. Müller Gina, prof. 

Rusen Georgiana Florentina, prof. Iliescu Carmen Ștefania, prof. Iosef Maria Elena. 

 Participare la ,,Târgul de Crăciun‖- decembrie 2019- prof. Müller Gina, prof. Rusen 

Georgiana Florentina, prof. Iliescu Carmen Ștefania, prof. Iosef Maria Elena 

 
Activităţi extracurriculare / extraşcolare - Comisia de limba română  

      Activități culturale extrașcolare  : 

 

 prof. Platon Olimpia:  

               - participare la Activitatea literar-artistică din cadrul SNAC La braţ  cu toamna  

               - membru în comisia de organizare a Proiectului municipal Mihai Eminescu         

                -participare la a doua ediție a proiectului Scrisul de mână la îndemâna tuturor 

               - participare la proiectul 4health 

               - participare la proiectul Piața financiară nebancară 

               - participare la activitatea Stă în puterea ta să schimbi ceva 

 prof. Badea Eufrusina: 

 -organizare și coordonare- Activitate literar-artistică în cadrul SNAC La braţ cu toamna , împreună 

cu elevi din clasele de gimnaziu și liceu 

- organizare și coordonare–Proiectul municipal Mihai Eminescu 

-organizare și participare la excursia de la Lacul Sf. Ana 

- participare la activitatea Diferiți, dar egali 

 prof. Ranga Diana:  

      -organizare și participare la excursia de la  Râșnov-Pârâul Rece 

      -participare (membru în juriu) la proiectul municipal Mihai Eminescu         

     - participare la proiectul 4health 

 prof. Mehedințu Laura  

– participare la activitatea extracurriculară  Ziua Educației, cu elevi din clasele a IX-a  

       -participare la proiectul municipal Mihai Eminescu    

       -participare la Activitatea literar-artistică din cadrul SNAC La braţ  cu toamna     

 prof. Fodor Dana, Mehedintu Laura și  dna bibliotecar Gogu Elena au organizat Clubul de 

carte, la care au participat elevi din ciclul liceal. 

 Popescu Ana-Maria și Mărchidanu Andreea   

       -participare la proiectul municipal Mihai Eminescu        

 

- Participarea cadrelor didactice  la Târgul de Crăciun, activitate caritabilă organizată de unitatea 

noastră școlară; 
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 -Participarea membrilor catedrei, alături de elevi, la Balul Bobocilor; 

- Vizită la Târgul de carte Gaudeamus: membrii catedrei, cu scopul documentării; 

-Vizionări de filme după opere literare, audiții ale unor opere literare cu ajutorul mijloacelor audio-

video din cabinet – toți membrii catedrei, conform planificării. 

 Parteneriate și proiecte - Comisia de limba română 

-Parteneriatul SNAC- prof. coordonator: Badea Eufrusina, profesori participanți: membrii catedrei, 

în cadrul căruia au fost organizate acțiuni comune cu Școala Gimnazială Specială nr.11: La braț cu 

toamna, activitate literar- artistică 

- Parteneriat cu Școala gimnazială Sf. Andrei - Proiectul municipal Feţe ale alterităţii- prof. Badea 

Eufrusina 

- Parteneriat cu Liceul Tehnologic Alexandru Vlahuță, în cadrul Proiectului Educațional Din Moși – 

strămoși - prof. Mehedințu Laura 

Activităţi extracurriculare – activităţi extraşcolare - Comisia de limbi străine  

      Prof. Văsii  Alina - Loredana 

 30.11.2019 – participare la activitatea ,,La braţ cu toamna,, în cadrul programului STRATEGIA 

NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ , cf. adeverinţa nr. 5461 din 29.11.2019 

 decembrie 2019 – profesor supraveghetor în cadrul olimpiadei de limba română, faza pe şcoală 

 participare la celebrarea zilei de 1 Decembrie. 

 12-13 decembrie 2019 – participare, împreună cu elevii clasei a V-a A, la TÂRGUL DE 

CRĂCIUN- activitate organizată de Colegiul Economic ,, C.C.Kiriţescu ,, cf. adev. nr. 7009 din 

18.12.2019 

 16 decembrie 2019 – Secret Santa – activitate specifică perioadei Crăciunului , cls. a V-a A 

 P.V.din 13.02. 2020 – chestionar privind monitorizarea fenomenului de segregare la nivelul 

unităţii şcolare. 

 P.V. din 20.01.2020 – Situaţii de urgenţă – Dezastre – P.S.I.- Incendii- Inundaţii 

 P.V. din 10.02.2020 – Organizarea SSM în şcoală - ,, Eşti pregătit pentru cutremur?,, 

 Adeverinţa nr. 171 din 20.01.2020 – participare la Concursul literar-artistic ,, Mihai Eminescu ,, 

din cadrul proiectului municipal înscris în CAEM nr. 744 din15.01.2020, A3, poziţia 1 

Prof. Zainea Geanina Adriana  

 Activitate  la Casa de copii Mia`s Children(18 decembrie). Activitatea a constat în strângerea de 

fonduri şi cumpărarea unor cadouri pentru copiii orfani şi oferirea lor ca donatie 

 Participare la TÂRGUL DE CRĂCIUN , organizat de Colegiul Economic ,,C.C.Kiriţescu,, 

  11 decembrie 2019 -  supraveghere la olimpiada de istorie – faza pe şcoală 

 Prof. Catrina Sonia  

 8.X.2019, participare cu un grup de elevi la „Ziua Națională de Comemorare a Victimelor 

Holocaustului‖. 

  2-3.X.2019, participantă la Conferinţa „Valori identitare europene‖, organizată de către 

Grupul Ecumenic de Rugăciune al Parlamentului la Palatul Parlamentului. 

  18.XII.2019, participantă la activitatea extrașcolară organizată la Casa de copii Mia`s 

Children. Activitatea a constat în strângerea de fonduri și cumpararea unor cadouri pentru 
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copiii orfani, urmând ca elevii împreună cu cadrele didactice să efectueze  donația în cadrul 

vizitei la Casa de copii Mia`s Children. 

Prof. Smaranda Elena 

 Vizita la Târgul de Carte Gaudeamus cu elevii clasei a VIIa A (adeverinţa nr. 6268/ 19.11 2019) 

 Participare la activitatea didactică ―La braţ cu toamna‖ din cadrul programului Strategia 

Natională de Acţiune Comunitară (adeverinţa nr. 5461/ 29.10.2019 

 Excursie cu elevii clasei a VIIa A  

 Participare cu elevii clasei a VIIa la activitatea ―Targul de Craciun‖ 12- 13 decembrie 2019 

(7009/ 18.12.2019) 

 Profesor asistent la olimpiada de limba română (faza pe şcoală) 

 22 ianuarie 2020—profesor asistent la olimpiada de geografie, faza pe scoala 

 Februarie 2020—participare la activitatea din cadrul Programului de Educatie Financiara ―Sa 

vorbim despre piata fInanciara nebancara‖ sustinut  de Autoritatea de Supraveghere Financiara 

Prof. Ghelmeci Irina 

 24 octombrie 2019 -  participare, împreună cu elevii clasei a X- a F, la activitatea ―Invăţăm să 

fim empatici‖, cf. p.v. nr.5894 din 24.10.2019; 

 perioada octombrie 2019 - aprilie 2020 participare în cadrul proiectului  ―Start Major‖, 

organizat de UniCredit şi Fundatia Leaders; 

 20 noiembrie 2019  -  participare cu elevii colegiului la ― Campania 19 zile de prevenire a 

abuzurilor şi violentelor asupra copiilor şi tinerilor‖, în cadrul Clubului European , activitatea 

fiind desfăşurată la Liceul Teoretic ―Eugen Lovinescu‖; 

 21 noiembrie 2019 -  vizită la Târgul de carte ―Gaudeamus‖ cu elevii clasei a X- a F, cf. plan 

activităţi nr. 6268 din 19.11.2019; 

 28 noiembrie 2019-  organizare, în calitate de coordonator al Clubului European de la Colegiul 

Economic ―Costin C. Kiritescu‖ ,  activitatea ―Calea Marii Uniri‖, cu ocazia zilei naţionale a 

României; 

 30 noiembrie 2019 -  participare la activitatea ―La braţ cu toamna‖, în cadrul Programului ,, 

Strategia Naţională de Acţiune Comunitară, organizată de Colegiul Economic ―Costin C. 

Kiriţescu‖ , cf. adev. Nr. 5461 din 29.11.2019; 

 12-13 decembrie 2019 -  participare cu elevii clasei a X- a F la Târgul de Crăciun organizat de 

Colegiul Economic ―Costin C. Kiriţescu, cf. adev. Nr.7009 din 18.12.2020‖; 

 17 decembrie 2019 -  participare la activităţile ―Tradiţii şi obiceiuri europene de Crăciun‖, 

organizate de Clubul European de la Colegiul Tehnic ―Mihai Bravu‖ şi ‖Anul 1989 în istoria 

Uniunii Europene‖, activitate organizată de Clubul European de la Colegiul  Tehnic ―Carol I‖. 

 23-01 2020 - participare la concursul literar artistic Mihai Eminescu din cadrul CAEM Nr. 

744/1501, 2010, A 3, pozitia 1, organizat de Colegiul Economic ,,Costin C Kirițescu,, ; 

 octombrie 2019- februarie 2020 -   participare în calitate de trainer și evaluator în cadrul 

proiectului Erasmus +, desfășurat de Colegiul Economic ,,Costin C. Kirițescu,,; 

 

Prof. Grigorescu Luminiţa 
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 Adeverinţa nr. 6503 din 04.12.2019 – participare la activitatea ,, Balul Bobocilor ,, 

 Adeverinţa nr. 7009 din 18.12.2019 – participare la TÂRGUL DE CRĂCIUN , organizat de 

Colegiul Economic ,, C.C. Kiriţescu,, 

 Adeverinţa nr. 6648 din 16.12.2019 – activitate metodică cu tema  ATELIER PENTRU 

PROFESORI – LECŢIA RESPECTULUI ŞI ACCEPTĂRII , în cadrul proiectului 

DEMOCRATIC TOGETHER 

  Prof. Belu  Laura Eliza  

 

 Vizită la Târgul de Carte Gaudeamus cu elevii clasei a VII- a (noiembrie 2019) 

 Adeverinţa nr. 6503 din 04.12.2019 – participare la activitatea ,, Balul Bobocilor ,, 

Prof. Popescu Ana – Maria 

 participare, în calitate de diriginte, la BALUL BOBOCILOR 

 participare, în calitate de profesor coordonator, la a II-a ediţie a proiectului educativ „SCRISUL 

FRUMOS LA ÎNDEMÂNA ELEVILOR‖. 

 participare la EXCURSIA DE 2 ZILE organizată în data de 9.11.2019, Bucureşti- Goleşti- 

Piteşti- Curtea De Argeş- Târgovişte, alături de clasele a IX-a F şi a IX-a D, organizator  d-na. 

Fluţăr Monica., cf. plan de excursie nr. 6076 din 06.11.2019  

 participare la celebrarea zilei de 1 Decembrie. 

 Adeverinţa nr. 171 din 20.01.2020 – participare la Concursul literar-artistic ,, Mihai Eminescu ,, 

din cadrul proiectului municipal înscris în CAEM nr. 744 din15.01.2020, A3, poziţia 1 

ACTIVITATEA CLUBULUI EUROPEAN 

 

            În anul școlar 2019-2020, în cadrul Colegiului Economic Costin C.Kirițescu, s-au desfășurat 

următoarele activități :  

- În cadrul Clubului European am participat în calitate de invitați la activitatea „American vs. 

European Halloween‖,organizată de Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu‖ din București și am 

organizat în cadrul colegiului nostru activitatea la nivel de sector „Calea marii uniri‖,cu ocazia 

zilei naționale a României; 

- În data de 20 noiembrie 2019 am participat la activitatea „Pe urmele eroilor Marii Uniri‖, în 

cadrul Clubului European de la Școala Centrală din București; 

- În data de 12 decembrie 2019 am participat la activitatea „Crăciunul în Europa‖ din cadrul 

Clubului European de la Colegiul Tehnic ‚Mihai Bravu’ din București 

- În data de 1 martie 2020 am participat la activitatea „Femei celebre în secolul XXI‖, organizată 

în cadrul Clubului European de la Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu‖ din București; 

- În data de 31 mai 2020 am organizat expozitia online de afișe ―Copiii- speranța lumii noastre‖, 

la Colegiul Economic ―Costin C. Kirițescu‖, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, 

sărbătorită pe 1 iunie. 
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- Activitățile desfășurate în cadrul Clubului European în anul 2019-2020 au fost diseminate în 

cadrul întrunirilor cu participanții la activități, atât la nivelul colegiului, cât și la nivel de sector. 

RAPORT CONSILIER PSIHOPEDAGOGIC 

 

1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

               1.1 Număr de beneficiari   
Număr de persoane 

distincte care au 

beneficiat 

de consiliere 

individuală 

PREȘCOLARI / ELEVI PĂRINŢI CADRE 

DIDACTICE Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

liceal 

Semestrul I, an școlar 

2019-2020 

- - 8 78 25 33 

 

             1.2 Date statistice   

Nr. 

crt. 

Activităţi desfăşurate conform Registrului de activităţi de la 

cabinetul de asistenţă psihopedagogică*** 

Indicatori de performanţă 

Beneficiari 

ELEVI 

(în 

cabinet) 

PĂRINŢI 

(în cabinet) 

CADRE 

DIDACTICE 

(în cabinet) 

1 

Nr. 

elevilor 

consiliaţi 

individual 

Nr. părinţi 

consiliaţi 

individual 

Nr. cadre 

didactice 

consiliate 

individual 

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  31 +  9 

40 6 

4 + 3 

7 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor 

emoţionale şi de comunicare (se include prevenirea bullyingului în 

spațiul școlar, a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv 

cu copiii cu CES) 

14 + 8 

22 

3 + 7 

10 

4 + 5 

9 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/ 

abandonului  școlar) 4 + 2 

6 5 6 

Orientarea carierei  7 + 11 

18 

1 + 3 

4 

1 + 2 

3 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
- - 8 

***Se raportează 1(un) caz o singură dată, în funcție de complexitatea intervenției/problemei 

2 

 

 

Problematica (cazuistica) cu cea mai mare 

frecvenţă înregistrată în unitatea dvs. 
(Ierarhizați problematica/ cazuistica înregistrată în 

unitatea dvs., pe o scală de la 5 la 10, acordând 10 puncte 

problemei cu cea mai mare frecvență și 5 problemei cu 

cea mai mică frecvență) 

Programe de auto/ intercunoaştere/ 

dezvoltare personală  
10  

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea 

abilităţilor emoţionale şi de comunicare 
(se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, 

a violenței domestice, a dificultăților de relaționare, 

inclusiv cu copiii cu CES) 

9  

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

6  

Orientarea carierei  7 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  
(se include prevenirea consumului de substanțe cu 

5  
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risc, a traficului de ființe) 

3 
Copii cu CES (cu certificat de orientare 

școlară și profesională)  

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară  

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

3  3  

4 
Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă 

în străinătate/remigrați  

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară  

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

5 4  

5 Copii în risc de abandon școlar  

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară  

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

- 
(se corelează cu cazurile raportate la 

managementul învățării ) 

 

 

2. CONSILIERE DE GRUP 

                        2.1 Număr de beneficiari 

Consili

ere  

de 

grup în 

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE 
Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

 liceal 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

cadre 

didactice 

    1 3     5 25 1 32 1 7 

 

 

                      2.2 Activităţi de consiliere de grup 

Nr. crt. Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, 

abilități, activități formale, nonformale ș.a) 

Număr 

total 

activități  

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1.  Informare 6 + 6 

12 

180 + 92 

272 

 

2.  Prevenire, conștientizare 2 + 8 

10 

60 + 240 

300 

 

3.  Formare de atitudini, abilități 7 + 7 

14 

210 + 120 

330 

Toral 

activități: 

36 

Total  

902 

Nr. crt. Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu cadrele 

didactice 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1.  Workshop 1 7 Total 7 

Nr. crt. Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu părinții 

(lectorate, work-shop-uri, participare la ședințele cu părinții la 

invitația educatorului/ învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr 

total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1.  Participare la ședințele cu părinții 9 + 1 

10 

270 + 32 

302 

 

2.  Workshop  1 30 Total 300 + 

32 

332 

 

                  2.3 Programe de consiliere de grup 
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                    Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii  Număr 

total progra

me 

Număr total  

beneficiari programe  

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  3/9 ore 

+ 1/6 ore 270 + 90 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de 

comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a violenței 

domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu CES) 

1/3 ore 

+ 1/4 ore    
90 + 60 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității          

 (se include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului 

școlar) 

 

 

Orientarea carierei  1/1 oră 

+1/3 ore 30 + 62 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a traficului de ființe) 
1/2 ore 

+ 2/8 ore 60 + 240 

 Total 6 

programe 

detaliate la 

2.4   

Total: 902 

                      

                      2.4 Detalierea programelor de consiliere de grup 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere 

de grup a elevilor 

Locul de 

desfășurare 
(urban/rural) 

Grup țintă Durata 
(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1.  Învățăm să fim empatici Urban  X F 

+ IX F 

1 +1 30 + 30 

60 

 

2.  Stilul meu de învățare Urban IX A-F 6 180  

3.  Elevii ne învață democrația Urban VII A, XI 

B 

2 60   

4.  Alegerea liceului Urban  VIII A 1 30  

5.  Prevenirea consumului de 

droguri și a infracțiunilor 

Urban  X E 2 60  

6.  Creșterea coeziunii grupului 

prin activități  de 

intercunoaștere 

Urban  X A, C 3 90  Total 450 

7.  Prevenirea pericolelor din 

mediul online 

Urban IX E,  

X B,  

X E 

3 90  

8.  Prevenirea consumului de 

canabis 

Urban IX A, B, C, 

E, F  

5 150  

9.  Prevenirea bullying-ului Urban VI A 3 30  

10.  Orientare școlară Urban VIII A 

XII E 

3 62  

11.  Cum să comunicăm asertiv Urban X A, B, C 6 90 Total 902 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere 

de grup a părinților 

Locul de 

desfășurare 
(urban/rural) 

Grup țintă Durata 
(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 
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 Caracteristici specifice 

adolescenței  

Urban  Părinții, 

clasele a 

IX-a A-H 

8 240  

 Adaptarea la noul colectiv / 

Caracteristici specifice 

preadolescenței  

Urban  Părinții, 

clasa a V-a 

A 

1 30  

 Părinții promovează toleranța în 

școală 

Urban Părinții, 

clasa a XII-

a E 

1 30  

 Informare prinvind Testul Toolkit Urban Părinții, 

clasa a 

VIIIa A 

1 32 Total 332 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de consiliere 

de grup a cadrelor didactice 

Locul de 

desfășurare 
(urban/rural) 

Grup țintă Durata 
(număr ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

 Lecția respectului și a acceptării  Urban Cadrele 

didactice 

nivel 

gimnazial 

și liceal 

1 7 Total 7 

 

 a Situaţia cazurilor de agresivitate/ bullying/ violenţă şcolară 

 
Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere    

6 

Număr de elevi consiliaţi individual  

19 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă)  

128 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente agresive / violente) –   

8 

Număr de cadre didactice consiliate  

6 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere     12 

 

b. Implicarea în studii psihosociologice la nivel de școală, județ/sector, CJRAE/CMBRAE, alte instituţii: 

 Denumirea studiului 

a) ca organizator  Identificarea stilului de învățare pentru elevii claselor a IX-a  

b) ca participant - 

 

c. Alte activităţi relevante, inclusiv extrașcolare:   

 

- Membru în Comisia de Prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție, a discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculralității. 

- Prezentarea Ofertei educaționale a Colegiului Economic Costin C. Kirițescu (liceu+învățământ 

dual) la ședințele cu părinții de la Școala Gimnazială nr. 117 (26.02.2020) și elevilor din clasele a 

VIII-a de la Școala Gimnazială nr.156, (4.03.2020) 

- Membru evaluator în Comisia de evaluare psihosomatică a preșcolarilor, (26.02 – 10.03.2020) 
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- Organizarea pe Zoom la nivelul sectorului 6 a activității metodice cu tema: ”Profesorul eficient”, 

(8.05.2020) 

- Organizarea pe Zoom a prezentării ofertei educaționale a Colegiului Economic C.C. Kirițescu 

pentru elevii claselor a VIIIa din sectorul 6, (22.052020) 

- Pregătirea elevilor la disciplina Psihologie pentru Examenul de Bacalaureat 2020.  

- Profesor supraveghetor la Examenul de Bacalaureat iunie 2020. 

 

      2.8 Implementarea măsurilor 11 și 12 din Strategia privind reducerea părăsirii timpurii a școlii  

Perioada Nr. elevi  

clasa  a VIII-a 

care au 

beneficiat de 

servicii de 

orientare a 

carierei  

 

 

 

Nr. elevi  

din ÎPT 

(învățământ 

profesional 

și liceu 

tehnologic) 

care au 

beneficiat de 

servicii de 

orientare a 

carierei 

Buget alocat pentru activitatea 

de consiliere psihopedagogică 
(lei) 

Tipurile de activităţi 

de consiliere a 

carierei derulate cu : 

Observații/ 

comentarii  

 
(inclusiv 

informații cu 

referire la 

sursele de 

finanțare) 

elevii de 

clasa a 

VIII-a 

elevii  

din ÎPT 

Total DIN CARE: 

buget 

alocat 

pentru 

orientarea 

carierei 

elevilor de 

clasa a 

VIII-a 

buget 

alocat 

pentru 

orientare

a carierei 

elevilor 

din ÎPT 

Sem. I 

An școlar 

2019-2020 

32  

  

 Consiliere 

individuală  

Aplicare chestionar 

AMN 

 

Sem II 

An școlar 

2019-2020 

32  

  

 Consiliere 

individuală, de grup 

la clasă 

Aplicare Test Toolkit 

 

 

 

B. FORMARE CONTINUĂ  

                       3.1 Organizarea și desfășurarea activităților metodice/cercurilor pedagogice/schimburilor de experiență  în cadrul  
CJRAE/CMBRAE 

An şcolar Denumirea activității metodice/cercului 

pedagogic/schimbului de experiență 
Data  

2019-2020, semestrul 

I 

Activitate de analiză și stabilire a direcţiilor prioritare 

de acţiune în consilierea şcolară, pentru semestrul I al 

anului şcolar 2019-2020 

6  IX 2019 

 

 Şedinţa de organizare a activităților metodice pentru 

semestrul I, an şcolar 2019-2020 
13 IX 2019 

 Învățământului dual-oportunitate de educație și formare 

profesională; Exemple de bune practici (invitat 

inspector înv.profesional și tehnic prof. Florina 

Pisleaga) 

Prezentarea proiectelor Centrului de Prevenire, 

Evaluare și Consiliere Antidrog Sector 6 București 

adresate elevilor (invitat Cms.șef Voicu Silvia) 

20 IX 2019 

 Dezvoltare personală prin art-terapie, mișcare, dans și 

povești terapeutice 
11 X 2019 
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 Copilul opoziționist - cauzele opoziționismului la 

copiii de vârstă școlară 

 
1 XI 2019 

 Incluziunea școlară a copiilor cu tulburări de învățare 

/CES în școala de masă 
15 XI 2019 

 Să înțelegem mai bine adolescența - discutarea 

rezultatelor studiului ,, Experiențe traumatice timpurii, 

anxietate și depresie la vârsta adolescenței ― realizat de 

ISTT (invitat psiholog Lespezeanu Monica) 

22 XI 2019 

 

 Activitate de feed-back, rapoarte și analiză a activităţii 

de consiliere școlară desfăşurată în şcolile şi liceele 

bucureştene, în semestrul I an școlar 2019-2020 

6 XII 2019 

 Acceptarea sinelui și grija pentru copilul interior- 

activitate de dezvoltare personală 

Analiza și evaluarea activităților de consiliere școlară 

desfășurate în semestrul I, în unitățile școlare din 

sectorul 6 

13 XII 2019 

 

                     3.2 Activități de formare/ dezvoltare profesională 

An şcolar 

Denumirea cursului/programului Furnizorul  

2019-2020, semestrul I Conferința - The Cyber Effect  International House Bucharest 

 

Conferința – Teatrul în Educație  

POCA – Programul Operațional 

Capacitate Adminitrativă, Teatrul 

Vienez de Copii 

 Conferința – Școala pentru viață Teatrul Vienez de Copii, BCR 

 Conferința – Omul din spatele unui profesor Asociația Playouth 

2019-2020, semestrul II Workshop – Leadership: Tehnici de motivare a 

elevilor (Partea 1) – 17.01.2020 
Asociația Playouth 

 Workshop – Leadership: Tehnici de motivare a 

elevilor (Partea 2) – 8.02.2020 
Asociația Playouth 

 Workshop – Metode de învățare prin joc și artă 

– 7.03.2020 
Asociația Playouth 

 Webinar– Gestionarea emoțiilor – 4.04.2020 Asociația Playouth 

 Webinar – Arta de a rămâne motivat și de a 

motiva – 11.04.2020 
Asociația Playouth 

 Webinar – Cum comunicăm în online cu elevii 

și părinții – 2.05.2020 
Asociația Playouth 

 Webinar – Metode de învățare – animație socio-

educativă – 9.05.2020 
Asociația Playouth 

 Webinar – Instrumente digitale pentru 

stimularea cooperării și participării active a 

elevilor în cadrul lecțiiloir online – 22.05.2020 

CCD 

 Webinar – Manage your energy, not your time – 

29.05.2020 
Asociația Playouth 

 Webinar – Tehnici de memorare pentru 

profesori – 16.06.2020 
Asociația Playouth 

 Școala de vară on-line, Democratic schools and CMBRAE 
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learning diversity through active learning and 

counselling – 29-30.06.2020 

 Conferința finală on-line, în cadrul Proiectului 

‖Strenghtening-up civic skills for students in 

order to promote diversity and tolerance in 

school – 1.07.2020 

CMBRAE 

 Curs online – Cum antrenăm parentingul 

apreciativ –10 module, iulie 2020 
HOLTIS 

 

                         3.3 Alte activități  

An şcolar Simpozioane, sesiuni de 

comunicare  
Articole/cărți publicate  

Apariții la radio, TV, 

media  

2019-

2020, 

semestrul 

I 

Titlul Data 

Instituția 

organiza 

toare 

Titlul 

 

 

Editura/tilul 

lucrării 

 

Anul 

apariției 

Titlul 

emisiunii 
Postul Data 

 

   

Proiectul 

Democratic 

Together în 

Colegiul 

Economic 

Costin C. 

Kirițescu 

Revista 

CMBRAE 

Anul IV, 

Nr. 6/2019 

Decembrie 

2019 

   

 

 

C. ALTE TIPURI DE PROIECTE DERULATE  

Nr. 

Crt 

Titlul proiectului (altele decât cele 

menționate anterior) 
Tipul  

(local, municipal, regional, 

national, internațional) 

Finanțare (fără 

finanțare, finanțare 

interna, finanțare 

externă) 

1. Democratic Together  Internațional   
 
 

 

D. RELAŢIILE  CU  COMUNITATEA  LOCALĂ 

 

DENUMIREA  

PROGRAMULUI 

 

PARTENERI   

 (interni / externi) 

 

FORMA  DE  FINALIZARE 

(acord, protocol, convenție etc.) 

 

OBS. 

Canabis, între mit și 

realitate 

Agenția Națională 

Antidrog 

Acord  

Prevenirea consumului 

de droguri și a 

infracțiunilor  

Poliția Capitalei Notă de activitate   

Siguranța pe net: o 

lume fără frică 

Organizația Salvați Copiii Adeverință de participare  

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV 

 S-au realizat sarcinile de organizare, administrare şi gospodărire, exercitând şi controlând modul 

în care personalul din subordine îşi desfăşoară activitatea în scopul bunei funcţionări a procesului 

instructiv-educativ:  
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 Permanent s-au verificat clasele, grupurile sanitare, birourile, laboratoarele, anexele, biblioteca, 

arhiva, subsolurile pentru remedierea imediată a defecțiunilor care apar, precum și dotarea 

acestora cu mijloace de primă intervenţie. 

 Supravegherea permanentă a personalului din subordine, pentru efectuarea ordinii şi curăţeniei 

exemplare, în toate sălile de clasă, laboratoare şi birouri. 

 Supravegherea și îndrumarea personalului din subordine pentru efectuarea reparațiilor, 

supravegherea elevilor si paza spațiilor. 

 Colaborarea directă cu domnii profesori, pentru buna desfăşurare a cursurilor şi a altor activităţi 

efectuate în liceu, pe diferite teme. 

 Participarea la şedinţele de instruire pe linie de P.S.I, si S.U. 

 Întocmirea pontajului pentru personalului din subordine la fiecare sfârșit de lună. 

 Pentru sezonul rece s-au luat toate măsurile de asigurare a tuturor instalaţiilor termice din liceu 

şi sala de sport. 

 S-au dat sarcini de serviciu, altele față de cele din fişa postului pentru personalul de îngrijire și 

mecanic, pentru buna funcţionare a activităţilor ce se desfăşoară în liceu. 

 S-au întocmit procese verbale de predare - primire a bunurilor din sala de clasă la început de an 

şcolar în prezenţa domnilor diriginţi. 

 Verificarea și întocmirea listelor de inventar,  întregului patrimoniu al colegiului, 

inscripționarea acestora cu numere de inventar, corespunzătoare şi repartiţia acestora pe sub-

gestiuni, precum şi întocmirea  documentelor de casare a M.F si O.I, uzate. 

 În perioada vacanţelor s-au făcut verificări amănunţite, pe fiecare sector de activitate, urmând a 

se executa deficienţele constatate. 

Activitatea desfășurată pentru „Programul pentru Școli al României‖         

 Întocmirea de situații cu efectivul de elevi la clasele V – VIII  la sfârşit de săptămână şi lună 

pentru a fi prezentate Administraţiei Şcolilor Sector 6, în vederea stabilirii necesarului zilnic de 

produse lactate și de panificație. 

 Repartizarea pe clase a produselor ce fac obiectul acestui program 

 Întocmirea  N.I.R. și evidența stocului. 

Activitatea desfășurată în relația cu trezoreria și casieria unității 

 Domnul administrator al colegiului este delegat în relația cu trezoreria pentru depunerea și 

ridicarea de numerar aferent încasărilor, salariilor și burselor. 

 Plata numerarului către elevi și angajați. 

Activitatea de repartizare a materialelor de curățenie și a rechizitelor 

 Întocmirea necesarului, înregistrarea și repartizarea conform aprobării, precum și evidența 

acestor produse.  

 Adrese de necesar către A.S.6.  

 Gestionarea materialelor și urmărirea stocurilor 

 Întocmirea N.I.R. 
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Activitatea de achiziție și modernizare cu M.F. si O.I. 

Conform cerințelor colegiului în perioada 2019 - 2020, au fost achiziționate următoarele M.F. și O.I. 

Nr. 

crt. 

Denumire Buc 

1 Sistem de securitate 27 senzori – parter colegiu 1 

2 Sistem de securitate 21 senzori – IS6 1 

3 Multifunctionale alb negru si color 3 

4 Laptop  7 

5 Sistem de supraveghere audio-video 11 camere 1 

6 Termo scaner cu trepied 2 

7 Termo scaner Simetricon tip poarta 1 

8 Panouri separatoare clase 1 

9 Dispensere pentru dezinfectant in clase si holuri 35 

10 Dispenser combo 5 l 1 

11 Conectare wireless la internet  1 

 

Activitatea de casare și predare a produselor casate către societățile abilitate în colectarea 

deșeurilor sau terți. 

În urma achiziționării de mobilier școlar nou s-a demarat acțiunea de înlocuire a elementelor de 

mobilier uzat și a obiectelor de inventar casate cât și predarea către unități autorizate în reciclarea și 

colectarea de deșeurilor rezultate.  

Activitatea de coordonare a personalului nedidactic 

Având în subordine tot personalul nedidactic, s-a reușit cu ajutorul și implicarea directă a celor cinci 

îngrijitori, un mecanic și doi portari,rezolvarea problemelor administrative ce s-au ivit în acest interval. 

Repartizarea sectoarelor, programarea turelor, programarea concediilor s-a făcut prin consultarea cu 

personalul în așa fel încât elevii să beneficieze de condiții optime igienă și confort în colegiu. 

Implementarea planului de protecție împotriva infectării cu SARS COV 2 
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S-a demarat începând cu luna martie 2020 măsuri de protecție a personalului și elevilor, prin 

implementarea cerințelor autorităților pentru „Stare de urgență‖ și „Starea de alertă‖, instituită. 

Aplicarea și urmărirea Planului Cadru de Curățenie si Dezinfecție în colegiu. 

Reparații și modernizări 

Pentru buna desfășurare a cursurilor școlare s-a demarat în timpul vacanței școlare de vară, programul 

de modernizare și reparații, susținut de Primăria sectorului 6 si Administrația Școlilor sect. 6 astfel 

 Zugrăvirea și igienizarea a 11 săli de clasă 

Cursuri si calificări 

Participare la activitatea metodica „PRIN COMPETENȚĂ ASIGUR CALITATE‖ 

Disciplina muncii 

 Respectarea prevederilor  normelor interne şi a procedurilor de lucru privitoare la fişa postului, 

 Adoptarea permanentă a unui comportament în măsură să promoveze imaginea şi interesele 

liceului, 

 Implicarea în vederea soluţionării tuturor situaţiilor critice ce afectează bunul mers al 

activităţilor din liceu. 

IMPACTUL SOCIAL 
DIRECT AL PROGRAMULUI NAŢIONAL DE PROTECŢIE SOCIALĂ ,,BURSA PROFESIONALĂ” 

 

 

În anul școlar 2019/2020, situația numerică a elevilor înscriși la învățământul profesional dual a dus la 

determinarea ratei de promovabilitate în procent de 93,82%. La începutul anului școlar au fost înscriși 

un număr de 83 de elevi, din care în timpul anului școlar 1 elev a plecat din unitate iar altul s-a 

retras.Numărul de elevi rămași repetenți este de 5 elevi. 

 

Număr de elevi înscriși la începutul anului școlar 2019/2020, conform HG nr. 
951/2017 art. 6 alin 3 lit a 

83 

Număr de elevi veniți  în timpul anului școlar 2019/2020 0 

Număr de elevi repetenți  în anul școlar 2019/2020 5 

Număr de elevi retrași în timpul anului școlar 2019/2020 1 

Număr de elevi plecați în timpul anului școlar 2019/2020 1 
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Număr de elevi rămași la sfârșitul anului școlar 2019/2020 76 

 

 În luna septembrie a anului școlar 2019/2020 au fost înscriși 83 de elevi, dintre care au 

beneficiat de bursă profesionala 76 de elevi. Nu au beneficiat de bursă profesională 5 elevi, din motive 

de repetenție conform HOT.951 ART. 3 (2) . 

Programul naţional de protecţie socială ―Bursa profesională‖, prin care, fiecare elev care 

frecventează învățământul profesional și dual primeşte suma de 200 lei, în condiţiile stabilite prin 

Hotărârea de Guvern nr. 951/2017;  

- Pe parcursul anului școlar 2019/2020 s-a înregistrat un număr constant de elevi care nu au 

beneficiat de bursa profesionala, respectiv un număr mediu de 5 elevi; 

- Din numărul total de elevi, un procent de 93,82% a beneficiat de bursa profesionala, iar 6,18% 

nu a beneficiat, datorita absenteismului înregistrat la unii dintre elevi pe tot parcursul anului 

școlar, fapt ce dus la situația de repetenție a acestora; 

- În concluzie, de programul "Bursa profesională" au beneficiat toți elevii care au frecventat orele 

de curs și care nu au înregistrat absențe, acestea fiind monitorizate lunar de către membrii 

comisiei, absențe care nu trebuie să depășească un număr de 10 absențe/semestru nemotivate. 

- „Bursa profesională‖ reprezintă o formă de susținere și de subvenționare care îi motivează pe 

elevi să frecventeze cursurile; 

- Mulți dintre elevii din învăţământul dual, precum și familiile acestora, așteaptă cu nerăbdare 

ziua când se distribuie bursele profesionale și afirmă că aceste sume le sunt folositoare;  

- Însă sumele acordate elevilor prin „Bursa profesională‖ nu au fost actualizate cel puțin cu 

evoluţia inflației și nu au fost adaptate la salariul minim actual sau în funcţie de indicele de 

creştere a preţurilor de consum, existând astfel riscul neîndeplinirii scopului acestui program, 

respectiv prevenirea abandonului școlar. 

SITUAȚIA 

numerică, a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul I - an școlar 2019 / 2020 

          

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
invatamant 

INDICATOR TOTAL 

din care: 

Primar 
Gimna 

zial zi 
Liceu zi 

Liceu 
seral+FR 

Înv. 
Profesional 

Altele 
(Postliceal,  

A doua sansa, 
Gimnazial FR) 

1 
COLEGIUL 

ECONOMIC 
"COSTIN C. 

Total număr 
de elevi din 

care: 
927 0 113 736 0 78 0 
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KIRITESCU" 
Tipul bursei               

A. Bursa de 
performanță 

76 0 1 75 0 0 0 

B. Bursa de 
merit 

340 0 84 256 0 0 0 

C. Bursa de 
studiu 

4 0 0 4 0 0 0 

D. Burse de 
ajutor social, 

total, din care: 
(a1+a2+b+c) 

76 0 3 73 0 0 0 

a.1) orfani 20 0 2 18 0 0 0 

a.2) medicale 9 0 0 9 0 0 0 

b) elevi din 
mediul rural, 

care sunt 
școlarizați 
într-o altă 
localitate 

42 0 0 42 0 0 0 

c) cu venituri 
mici 

5 0 1 4 0 0 0 

E. Burse de 
ajutor 

ocazional 
0 0 0 0 0 0 0 

Total  
(A+B+C+D+E) 

496 0 88 408 0 0 0 

 

ACTIVITATEA ADMINISTRATORULUI FINANCIAR - CONTABIL ȘEF 

 

Activitatea administratorului financiar - contabil șef s-a desfășurat conform planului propus la 

începutul anului școlar, astfel:  

 Întocmirea centralizatorului de salarii și a formelor pentru încasările salariale 

 Întocmirea ordinelor de plată pentru salarii și depunerea lor în Trezorerie 

 Întocmirea formelor pentru încasările salariale  

 Situația privind monitorizarea cheltuielilor de personal, buget local și buget de stat, venituri 

proprii 

 Întocmirea și fundamentarea necesarului de finantare, avand in vedere necesitatile unitatii 
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 Întocmirea planurilor de venituri și cheltuieli 

 Plata furnizorilor venituri proprii aprobati la plată de către  unitate 

 Plata furnizorilor aprobați la plată de către ordonatorul de credite  

 Referate de necesitate, cheltuieli materiale buget local, corespondență 

 Extrase de cont Trezorerie, dispoziții bugetare verificare și punctare 

 Înregistrarea în programul FOREXEBUG a tuturor plăților, verificare rapoarte/extrase 

 Solicitare necesar finanțare cheltuieli de personal, abonamente buget de stat 

 Întocmirea și depunerea declarațiilor 112/205 

 Verificarea consumurilor materiale de intreținere și consumabile 

 Înregistrari în contabilitate sintetic și analitic 

 Înregistrări articole bugetare 

 Întocmire balanțe de verificare buget local, buget de stat și venituri extrabugetare 

 Declarații datorii, program necesar de numerar pentru luna în curs 

 Întocmire CEC/OP pentru plata burselor, hotărârilor judecătorești, raportări  pentru 

Administrația Școlilor și ISMB 

 Întocmire situație conturi -Trezorerie 

 Verificare STAT PERSONAL EDUSAL  și STAT PLATA EDUSAL 

 Întocmire și verificare situații burse elevi/plată burse elevi 

 Întocmire A.L.O.P pentru toate plățile 

 Întocmire proiecția bugetară pentru bugetul local, venituri proprii, buget de stat 

 Întocmire notă de fundamentare 

 Întocmire buget anual, local, venituri proprii și rectificare 

 Evidență contracte furnizori, achiziții bunuri și servicii 

 Execuția bugetului aprobat 

 Întocmirea/ completarea registrelor obligatorii de contabilitate 

 Arhivarea tuturor actelor și documentelor contabile 

 Întocmire și verificare rectificări bugetare 

 Elaborare și revizuire proceduri contabilitate 

 Intocmit procese verbale burse 

 Transmiterea și încărcarea în FOREXEBUG  a tuturor formularelor cf legislației în vigoare 

SITUAȚIA 

numerică, a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul II - an școlar 2019 / 2020 

          

Nr. 
crt. 

Unitatea de 
invatamant 

INDICATOR TOTAL 

din care: 

Primar 
Gimnazial 

zi 
Liceu 

zi 
Liceu 

seral+FR 

Înv. 

Profesional 

Altele 
(Postliceal,  

A doua 
sansa, 

Gimnazial 
FR) 
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1 

Colegiul 
Economic 
"Costin C. 
Kiritescu" 

Total număr 
de elevi din 

care: 
932 0 117 734 0 81 0 

Tipul bursei 0             

A. Bursa de 
performanță 

72 0 1 71 0 0 0 

B. Bursa de 
merit 

518 0 110 390 0 18 0 

C. Bursa de 
studiu 

1 0 0 1 0 0 0 

D. Burse de 
ajutor social, 

total, din 
care: 

(a1+a2+b+c) 

107 0 2 105 0 0 0 

a.1) orfani 21 0 2 19 0 0 0 

a.2) medicale 9 0 0 9 0 0 0 

b) elevi din 
mediul rural, 

care sunt 
școlarizați 
într-o altă 
localitate 

70 0 0 70 0 0 0 

c) cu venituri 
mici 

7 0 0 7 0 0 0 

E. Burse de 
ajutor 

ocazional 
0 0 0 0 0 0 0 

Total  
(A+B+C+D+E) 

698 0 113 567 0 18 0 

 
 

 

 

 


