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1.ARGUMENT 

Anul şcolar 2020-2021 poate fi definit din perspectiva integratoare a conceptului calitate în 

educaţie, ca fiind o etapă esenţială în evoluţia învăţământului românesc. Reforma şi modenizarea 

sistemului educaţional, la toate nivelurile: capacitatea instituţională, oferta educaţională, structuri şi 

factori de decizie îşi definesc cadrul instituţional prin crearea în fiecare unitate de învăţământ a unei 

abordări complexe, menite să modernizeze procesul educaţional prin intermediul Managementului 

instituţional şi a Comisiei de Asigurare a Calităţii. 

Implementarea standardelor de referinţă în scopul obţinerii calităţii corespunde nevoilor şi 

exigenţelor pe care le presupune integrarea europeană. 

Procesul de predare – învăţare – evaluare s-a desfăşurat respectând principiile fundamentale 

şi normele de conduită promovate de legislaţia în vigoare: competenţă profesională, obiectivitate, 

responsabilitate, crearea unei atmosfere de lucru ce încurajează comunicarea loială şi dialogul eficient 

între profesori, elevi şi părinţi. 

 

Viziunea şcolii 

 Colegiul Economic “Costin C. Kirițescu” promovează valorile europene prin calitate, 

performanță, egalitate de șanse pentru toți elevii și deschidere spre învățarea pe tot parcursul vieții.  

 

Misiunea şcolii  

Pregătirea tinerilor printr-o educație eficientă, creativă și performantă pentru integrarea cu 

ușurință pe piața forței de muncă și formarea de atitudini, aptitudini și comportamente civice 

favorabile incluziunii, egalității, nediscriminării, specifice unui spațiu european comun. 

 

Valorile pe care le promovăm: 
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Nevoile de educaţie, identificate la nivelul societăţii şi al comunităţii vizează următoarele aspecte: 

1. Dezvoltarea individuală a elevului 

Plecând de la principiul că profesorul este "ofertant de educaţie" pentru elev, accentul proiectelor 

şcolare şi al programelor cade pe o ofertă educaţională ce urmăreşte dezvoltarea profesională 

individuală a elevului, să formăm şi să consolidăm deprinderi, abilităţi şi competenţe ce permit 

încadrarea pe piaţa muncii (tehnician în activităţi economice, tehnician în turism); 

"Produsul finit" al educaţiei oferite trebuie să fie un cetăţean european, pregătit pentru competiţie 

profesională şi socială, cu principii morale sănătoase şi cu personalitate bine dezvoltată. 

 2. Crearea unui climat de muncă şi de învăţare stimulativ  

Este încurajat atât spiritul de echipă (lucru în echipă) cât şi rezultatul individual în activitatea 

educativă. 

 3. Garantarea pregătirii specializate 

Pregătirea profesională este garantată ca fiind de calitate. Există un corp profesoral bine pregătit 

profesional şi stabil, cu rezultate deosebite la clasă și la concursurile școlare. Gradul mare de accedere 

spre diferitele specializări din învăţământul universitar sunt o garanţie a calităţii pregătirii din liceu. 

4. Asigurarea părinţilor că educaţia copiilor lor se face într -un mediu sigur, printr-o formare 

personală permanentă 

Educaţia elevilor se realizează într-un mediu sigur atât în sensul "securităţii", "siguranţei" cât şi în 

sensul "formării permanente". Parteneriatul cu Jandarmeria şi Poliţia cât şi intrarea în proiecte cu 

Ministerul de Interne stau garanţie. 

Trecerea de la un nivel la altul este mai uşoară prin sprijinul oferit de cadrele didactice cu o bogată 

experienţă psihopedagogică. 

Realizarea acestor obiective printr-un curriculum în dezvoltare locală specific şi printr-o valorificare 

eficientă a resurselor umane şi materiale va răspunde cerinţelor şi expectanţelor elevilor, părinţilor, 

profesorilor şi comunităţii. 

Partenerii educaţionali ai liceului: elevi, părinţi, comunitate, operatori economici, instituţii publice au 

beneficiat prin implicare şi competenţele profesionale ale cadrelor didactice, didactic-auxiliar şi 

administrativ: educaţie, decență, siguranţă, deschidere spre nou. 
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2. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

 

ORGANIGRAMA COLEGIULUI ECONOMIC “ COSTIN C KIRIȚESCU” 
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STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE 

1. DIRECTOR Prof. ENACHE GABRIELA 

2. DIRECTOR ADJUNCT Prof. ALEXE NICOLETA - MONICA 

3. COORDONATOR PROGRAME ŞI PROIECTE  Prof. ȘERBAN IULIANA 

 

 CONSILIUL  DE  ADMINISTRAŢIE 

Enache Gabriela 

Alexe Nicoleta - Monica 

Șerban Iuliana 

Negoianu Nicoleta 

Ile Larisa-Florența 

Văsii Loredana-Alina 

Reprezentantul Comitetului Reprezentativ al Părinţilor: Căliman Constantin 

zentanţi Consiliu Local Sector 6:  

Copaci Constantin-Alin 

Florescu Ștefan-Viorel 

: Bălan Cosmin 

  

Gheorghe Cristina 

Gheorghiu Andreea 

Gheorghiu Andreea 

 

Secretar CA: Prof. Popescu Mihaela-Minela 

Observatori: 

 Prof. Muller Gina 

 Prof. Pârvulescu Angela 

ul Consiliului Școlar al Elevilor: Sterp Ionela 

 

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. 
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COMISIA DE ASIGURAREA CALITĂŢII 

Conducere operativă: 

Coordonator CEAC: Prof. ENACHE GABRIELA 

: Prof. PETRE - BOCEANU ANA - MARIA 

 

Membri: 

Rusen Georgiana - Florentina 

Popescu Mihaela - Minela 

Platon Olimpia 

Muller Gina 

Gherghe Adelina - Maria 

l Comitetului Reprezentativ al Părinţilor: Apostoae Iulian 

tul Consiliului Local al Sectorului 6:  Copaci Alin-Constantin 

zentantul Consiliului Elevilor: Sterp Ionela  

 

3. NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Anul şcolar 2020-2021 a început cu 32 de clase, dintre care 4 clase învățământ gimnazial (1 

clasă a V-a, 1 clasă a VI-a, 1 clasă a VII-a, 1 clasă a VIII-a), 24 clase învățământ liceal zi și 4 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 936 elevi. 

 

          Populația școlară se prezintă după cum urmează: 

 

Nr. Crt. 
Nivel de 

învățământ 
Nr. de elevi la începutul anului școlar 2020-2021 

1.  Gimnazial 116 

2.  Liceal 730 
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3.  Profesional   90 

Total elevi                                     936 

 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 94,28%, iar numărul mai mare de absențe este în rândul elevilor de la clasa a XI-a și a XII-a și de la 

învățământul profesional. 

Nr. 

Crt. 

An 

școlar 

Nivel 

învățământ 

Absențe 

/an 

Total 

Absențe/a

n  

Absențe 

Nemotivate/a

n 

Total Absențe 

Nemotivate/a

n 

Total 

elevi 

Nr. Mediu 

absențe 

/elev/an 

1  2020-

2021 

Gimnaziu 934  

29.844 

179  

8.249 

116 8,05 

Liceu 23.598 5.366 730 32,32 

Profesională 5.312 2.704 90 59,02 

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. 

Nr. 

Crt. 

An școlar Nivel 

învățământ 

Total 

Absențe 

/an 

Total 

Absențe  

Absențe 

Motivate 

Total elevi Nr. Mediu 

absențe 

/elev/an 

1   2019 -2020 Gimnaziu 2.137  

55.870 

1.886 114 18,76 

Liceu 47.523 40.057 734 64,74 

Profesională 6.210 3.065 83 74,81 
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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 

2020-2021 

Nr. de elevi 

promovați 

Procent de 

promovare 

% 

Nr. de elevi 

corigenți/SN 

1.  Gimnazial 116 116 100% - 

2.  Liceal 730 729 99,86% 1 exmatriculat 

3.  Profesional 90 82 91,11% 4 repetenți 

4 retrași 

 

Situația la învățătură, pe medii, la sfârșitul anului școlar 2020-2021, se prezintă după cum 

urmează: 

Nr. 

crt. 

Nivel învățământ Clasa 5-6.99 7-8.99 9-10 

1.  Gimnazial  V - VIII - 3 113 

2.  TOTAL gimnaziu 116  3 113 

3.  Liceal Economic IX - 25 154 

4.  Liceal Economic X - 41 148 

5.  Liceal Economic XI - 55 128 

6.  Liceal Economic XII - 57 122 

7.  TOTAL Liceu 730  178 552 

8.  ÎP IX - 18 3 

9.  ÎP X 8 31 4 

10.  ÎP XI 1 15 2 
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11.  
TOTAL învățământ 

profesional/dual 

82 9 64 9 

TOTAL 928 9 245 674 

 

         Elevii cu situații neîncheiate la sfârșitul anului școlar 2020-2021 

        Elevii cu situații neîncheiate la sfârșitul anului școlar 2020-2021 și care au promovat, în urma 

susținerii examenelor pentru SITUAȚII NEÎNCHEIATE din data de 19 iulie 2021, sunt următorii: 

 

Nr. 

Crt. 
Nume și prenume elev Clasa Rezultat 

1 DOBRE VALENTIN - CRISTIAN 9G PROMOVAT 

2 MIHAI ALEXANDRU - IONUȚ 9G PROMOVAT 

3 MIHALACHI ANA - MARIA 9G PROMOVATĂ 

4 GLĂVU CRISTIAN 10H PROMOVAT 

5 MATACHE RAHELA - MIHAELA  10H PROMOVATĂ 

6 VANCEA CRISTINA – FLORENTINA 10H PROMOVATĂ 

      

   Elevi cu corigențe la sfârșitul anului scolar 2020-2021: 

       Eleva ARSENOIU ALEXANDRA ANNE –MARIE din clasa 10 A, nu apromovat examenul pentru 

situații neîncheiate din data de 19 iulie 2021, fiind declarată corigentă la disciplina Chimie. Eleva a fost 

programată pentru examenul de corigență din 20 iulie 2021, a susținut examenul și a fost declarată 

promovată. 

 

1 ARSENOIU ALEXANDRA ANNE -MARIE 10A PROMOVATĂ DUPĂ 

CORIGENȚE 
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       Elevii repetenți sunt următorii: 

 

Nr. 

crt. 
Repetenți an școlar 2020-2021 Clasa 

1. IVAN MARILENA  9G 

  2. NICULAE BEATRICE - MARIA  10G 

3. NADOLU FLORENTINA- ANA-MARIA 10G 

4. COPIENCO MARIO- TAIFUN -JAIR 11G 

TOTAL = 4 

       

      Elevii exmatriculați sunt următorii 

    

Nr. 

crt. 
Exmatriculați an școlar 2020-2021 Clasa 

1.  AROȘCULESEI IONUȚ-MIHAI  11D 

 

  Evoluția populației școlare (veniți/plecați) se prezintă după cum urmează: 

Nr. 

crt. 

VENIȚI ÎN UNITATE la începutul/în timpul 

anului școlar 2020-2021 
Clasa OBSERVAȚII  

1. OPRIȘAN DIANA-MARIA a VI-a A  

2. IONIŢĂ ANDREA MARIA a VI-a A  

3. BICĂ MARIA-ROXANA a VI-a A  

4. LUPU ALEXIA -MARIA a X-a A  

5. PIȘLEAGĂ MIHAELA-FLORENTINA a X-a A  

6. BRATU ALEXANDRA -AURA a X-a B  
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7. SIMA GABRIEL  a XI-a A  

8. MONEA ALEXANDRA -BIANCA a X-a B  

9. MATEI ȘTEFAN -ANDREI -OCTAVIAN a X-a C  

10. BĂRBULESCU DARIA-MARIA a X-a C  

11. CĂTĂNOIU VLADIMIR a X-a E  

12. IRIZA OCTAVIAN -ANDREI a X-a E  

13. POENARU COSMIN-CRISTIAN a X-a E  

14. TOCOIANU MIHAI- ȘTEFAN a X-a F  

15. SALOMIA COSMIN -ANDREI a X-a F  

16. ILIE DARIUS-ȘTEFAN a X-a F  

17. CHIVU EVELYN-ANDREI a XI-a A  

18. ORLEANU NICOLAE-RAREȘ a XI-a B  

19. PETRIN EDUARD -ALEXANDRU a XI-a C  

20. CONSTANTIN GABRIEL-FLORIN a XI-a C  

21. CSILLAG ALEXANDRU-CRISTIAN a XI-a D  

22. PICAN IOAN-ANTONIO a XII-a F  

23. TUDORIE ALEXANDRU-DIMITRI a X-a B  

24. DENCU ANDREEA -MARTHA a XI-a F  

25. VASILE LAURA- ELENA a XI-a C  

26. MANGU GIOVANNI MARIUS  a XI-a B ELEV AUDIENT 

27. STAVARACHE MARINA CRISTIANA a IX-a E ELEV AUDIENT 

28. ȘCHEUL ALBERT -ȘTEFAN a X-a A ELEV AUDIENT 

TOTAL = 28  
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Nr. 

crt. 

PLECAȚI (TRANSFER) DIN UNITATE la începutul/în timpul 

anului școlar 2020-2021 
Clasa 

1. PIPA ŞTEFANIA a VI-a A 

2 STANCIU ELIZA -MARIA a X-a A 

3 STANCU CRISTINA - MIHAELA-IOANA a X-a A 

4 TUDORIE ALEXANDRU a X-a B 

5 GRECU ALINA -GEORGIANA a X-a D 

6 DOROBANȚU ALEXANDRU -DANIEL  a IX-a E 

7 ŢÎRLEA MARIO-ANTON a IX-a E 

8 ILIE DARIA- NICOLA a X-a F 

9 BINEAŢĂ ALEXANDRA - DANIELA a IX-a F 

10 BICHINEȚ FLORENTINA RALUCA a X-a G 

11 GHERASIM RAZVAN-ȘTEFAN a XI-a B 

12 NEGRU ALEXANDRU–IOAN a XI-a C 

13 BUCUR IANIS-NICOLAE a XI-a C 

14 NASSEREDDINE ASHRAF a XI-a F 

15 ROMANIUC ASMINA- CRISTINA a XI-a F 

16 DEFTU GIGI-ROBERT a X-a G 

17 BRISCAN CLARA ELENA a VI-a A 

18 ANDRIŢOIU ANA-MARIA-CRISTINA a XI-a  

19 VIZITIU MARIO a XI-a A 

20 MIHALACHE DARIA -ANA-MARIA a IX-a E 

TOTAL = 20  
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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.). 

 

 

Nr. 

crt. 

ELEVI RETRAȘI din unitate la începutul/în timpul anului școlar 

2020-2021 
Clasa 

1. ȘERBAN ERIC-MIHAI a IX –a E 

2. BĂLĂCEANU ANDREI-ADRIAN a IX –a E 

3. MOLDOVEANU GIULIA-DAIRA a XI –a E 

4. RĂDULESCU ELENA-MARIA a XI –a F 

5. NIŢULESCU ILIE a IX –a G 

6. NEGRU LIDIA- ESTEREA a IX –a G 

7. PLOSCARIU MĂDĂLINA a IX –a G 

8. IONIŢĂ ANDREEA- VERONICA a IX –a G 
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REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENELE NAȚIONALE 

Rezultatele la Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 4, în anul școlar 2020 - 2021, sesiunea iunie 2021 

 

Au fost înscriși un număr de 157 de candidați, dintre care 112 elevi calificarea Tehnician în activități economice și 45 elevi calificarea 

Tehnician în turism. Examenul s-a desfășurat în condiții foarte bune, procentul de promovabilitate a fost de 100% pentru elevii înscriși, iar 

rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică au fost următoarele: 

 

Nr. 

crt.  

Unitatea 

de 

învăţămân

t 

Calificarea 

profesional

ă 

Număr candidaţi 

 

Înscrişi 

 

Prezenţi Admişi Respinşi Neprezentaţi 
Eliminaţi din 

examen 

din care din care 
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 

112 59 105 53 105 53 50 27 44 21 9 5 2 0 0 0 7 

 

 

 

 

 

6 0 0 

2 

Colegiul 

Economic 

Costin C. 

Kiriţescu 

Tehnician 

în turism 

45 28 45 28 45 28 10 7 17 11 15 9 3 1 0 0 0 0 0 0 
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    Rezultatele la examenul de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a, iunie 2021, 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 

30 30 0 0 2 0 0 0 0 0 4 4 15 7 0 

Matematică 30 30 0 0 2 0 0 0 2 1 5 6 8 7 1 

Medie 

Examen 

Evaluare 

națională 

30 30 0 0 2 0 0 0 0 1 5 6 14 4 0 

 

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). 
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Rezultatele obținute de elevii colegiului nostru la examenul de bacalaureat au fost foarte bune, în sesiunea iunie-iulie 2021, 

promovabilitatea a fost de 91,62%, din 186 de elevi, promoția curentă, s-au înscris 179 de elevi, din care 164 au promovat examenul 

național de bacalaureat. 

 

 

 

 

          

  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 10 

Număr elevi 0 0 2 1 27 46 41 45 16 1 

 

Note 

Matematică 

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

Număr elevi 1 2 1 3 15 29 38 58 32 

 

Note 

finale 

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

Număr elevi - 19 69 57 19 
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Note  

Geografie 

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

Număr elevi 0 3 1 6 4 16 29 60 53 7 

 

După sesiunea august – septembrie 2021, promovabilitatea a fost de 95,53%, din 15 elevi, promoția curentă și anterioară, au 

promovat examenul național de bacalaureat 7 elevi: 

 

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

Număr 

elevi 

3 2 2 0 
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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 2020-2021 

 a fost elaborat Planul operaţional pentru anul şcolar 2020-2021 

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

 s-a inițializat RAEI pentru anul școlar 2020-2021 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 2020-2021 

În vederea elaborării acestui raport: 

 au fost colectate dovezile necesare întocmirii raportului 

 a fost realizată evaluarea internă pe baza indicatorilor de performanţă 

 a fost elaborat planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2020-2021 

 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: 

 

Nr. crt. Procedura Cod: PS/PO DATA Aprobată în C.A. 

la data: 

1 Procedura operațională de acordare a 

voucherelor de vacanță 

Cod: P.O. 80 21.07.2020 21.09.2020 
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2 Procedura operațională privind accesul 

în unitatea de învățământ și aplicarea 

unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS Cov 2 în 

unitatea de învățământ. 

Cod: P.O. 84 11.09.2020 11.09.2020 

3 Procedura operațională privind 

pregătirea școlii în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirera 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS Cov 2. 

Cod: P.O. 85 11.09.2020 11.09.2020 

4 Procedura operațională privind 

desfășurarea cursurilor în unitatea de 

învățământ în condiții de siguranță 

epidemiologică pentru prevenirera 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS Cov 2 în 

unitatea de învățământ. 

Cod: P.O. 86 7.09.2020 11.09.2020 

5 Procedura operațională privind curățenia 

și dezinfecția în unitate în condiții de 

siguranță epidemiologică pentru 

prevenirera îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS Cov 2 în unitatea de învățământ. 

Cod: P.O. 87 11.09.2020 11.09.2020 

6. Procedura operațională privind aplicarea 

unor măsuri de prevenire și combatere a 

îmbolnăvirilor cu virusul SARS_COV_2 în 

unitatea de învățămînt. 

Cod: P.O. 88 15.05.2021 15.05.2021 

7 

 

Procedura operațională privind triajul 

elevilor în vederea asigurării condițiilor 

de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirera îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS Cov 2 în unitatea de învățământ. 

Cod: P.O. 90 7.09.2020 21.09.2020 

8 Procedura operațională de sistem 

managementul riscului în unitatea de 

învățământ  Colegiul Economic „Costin C. 

Kirițescu”. 

Cod: P.O. 91 14.09.2020 21.09.2020 

9 Procedura operațională privind izolarea 

elevilor în vederea asigurării condițiilor 

de siguranță epidemiologică pentru 

prevenirera îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS Cov 2 în unitatea de învățământ. 

Cod: P.O. 89 7.09.2020 11.09.2020 
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10 Procedura operațională privind 

desfășurarea activităților didactice prin 

intermediul tehnologiei și al internetului 

Cod: P.O.92 10.09.2020 23.10.2020 

11 Procedura operațională privind 

completarea condicii de prezență 

Cod: P.O.93 09.10.2020 23.10.2020 

12 Procedura operațională privind 

evaluarea anuală a personalului 

nedidactic și auxiliar 

Cod: P.O. 94 17.03.2021 17.03.2021 

13 Procedura operațională privind 

monitorizarea aplicării și respectării 

codului de etică în Colegiul Economic 

„Costin C. Kirițescu”. 

Cod: P.O. 95 28.03.2021 15.04.2021 

14 Procedura operațională privind 

constituirea formațiunilor de studiu la 

clasa a IX-a, an școlar 2021-2022 

Cod: P.O. 96 24.05.2021 25.05.2021 

 

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

În acest sens: 

 s-a iniţializat RAEI pentru anul şcolar 2020-2021 și urmează a se finaliza în luna octombrie 2021 

 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 
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 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 2019-2020 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; 

 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. 
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COMISIA METODICĂ TURISM 

În cursul anului şcolar 2020 – 2021, profesorii, membri ai catedrei de Turism din cadrul Colegiului 

Economic „Costin C. Kirițescu” din Bucureşti au derulat activităţi didactice, şcolare si extraşcolare, în 

conformitate cu prevederile contactului individual de muncă şi ale fişei postului, au participat la 

promovarea imaginii școlii și dezvoltarea de parteneriate, au participat la conferințe și seminarii, și-au 

dezvoltat cariera profesională, au manifestat interes pentru dezvoltarea învățământului liceal 

tehnologic și profesional dual, după cum urmează: 

Proiectarea activităţii: 

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

metodologice, respectând programa şcolară. Acestea au fost prezentate la termen, în scris şi 

în format electronic. 

 Au proiectat programe de pregătire supliementară cu elevii din clasele a XII-a E și  a XII a F  în 

vederea realizării lucrărilor de atestat pentru obţinerea certificatului de competenţe 

profesionale nivel 4 de calificare; 

 Au aplicat programe de pregătire diferențiată pentru elevii cu CES  

 Au proiectat și dezvoltat lecții online pe platfoma educațională Google Classroom și aplicații 

virtuale didactice (LearnigApps, Livresq, Prezi, WordWall, Mentimeter, Lucidchart, Jamboard, 

Padlet, etc) 

 Au fost inspectați la clasă, atât prin programul de inspecție curentă a directorului unității, cât 

și prin inspecțiile pentru obținerea gradelor didactice (prof Dodu – definitivat și prof Ile – 

gradul I) 

 

Realizarea activităţilor didactice: 

 Au fost utilizate strategii şi metode moderne de predare necesare realizării temelor propuse 

şi care să demonstreze caracterul aplicativ demonstrativ prin proiecte,  portofolii, referate, 

studii de caz, fişe de lucru, videoclipuri, etc. 

 Au fost adaptate strategiile de predare și evaluare la sistemul de învățământ online 

 Au realizat elaborarea tematicii proiectelor pentru examenul de competenţe profesionale 

specializarea tehnician în activitatea de turism - calificare  nivel 4 (prof Ile, Ionești, 

Grădișteanu) 

 Au realizat materiale auxiliare specifice (fişe de lucru, fișe de documentare,  studii de  caz, 

teste, inclusiv materiale didactice digitale și online)  
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 Au participat în calitate de profesori coordonatori și evaluatori la examenul de competenţe 

profesionale specializarea tehnician în activitaea de turism - calificare  nivel 4 la CE ”Costin C 

Kirițescu” (prof Ile, Ionești, Grădișteanu) 

 Am participat în calitate de profesori evaluatori la examenul de competenţe profesionale 

specializarea tehnician în activitaea de turism - calificare  nivel 4 la diferite licee din București 

(prof Ile, Ionești, Grădișteanu) 

 Au participat la examenul de competențe profesionale – calificare nivel 3,  organizat în 

cadrul CE ”Costin C Kirițescu” (prof Ile, Ionești) 

 Au participat la examenele naționale 

 Au răspuns solicitărilor instituţiei de învățământ şi Inspectoratului Şcolar Bucureşti; 

 Au participat la toate şedinţele din cadrul Ariei Curriculare, Consiliilor Clasei și Consiliilor 

Profesorale, respectiv ale Consiliului de Administrație 

 Au activat în cadrul comisiilor școlii: Curriculum, PAS, Diriginți, Internaționalizare, Diferențe 

etc.,  în cadrul căreia Parteneriate:  

 04.12.2020 Acord de parteneriat și participare eveniment „Din școală în viață prin firma de 

exercițiu” - târgul interregional al Firmelor de exercițiu - Colegiul Economic „Hermes” 

Petroșani, Activităţi la nivelul reţelei parteneriale 9 TURISM, Proiectul ERASMUS „Support to 

European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National 

reference points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019) (prof Ile,  prof Ionesti) 

 Acorduri de parteneriat pentru proiectul ERASMUS „Support to European Quality Assurance 

in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points” – REȚELE 

PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019): Colegiul Economic „Viilor București (nr 

470/10.02.2021), CT „Mihai Viteazul” Oradea, UCECOM București, CE „Hermes” Petroșani (nr 

4870/02.12.2020), CE „F.S. Nitti” Timișoara (prof Ile,  prof Ionesti) 

 Acord de parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București, nr 1856/26.05.2021 (prof 

Ionești, prof Ile) 

 

 

Olimpiade și concursuri 

 premiul I (Diploma USE nr. 620, 29 martie 2021), eleva Stănescu Ioana (clasa a XII-a F) in 

cadrul concursului interdisciplinar „Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine”, organizat de 

Academia de Studii Economice din București în parteneriat cu Colegiul Economic „A.D. 

Xenopol” și cu Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Secțiunea de concurs: TURISM 
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„Simularea activității desfășurate în cadrul unei agenții de turism” (Diploma participare  Seria 

USE nr. 73, 29 martie 2021 ) (prof. Ile) 

 Premiul I la Concursul de eseuri „Justiția prin ochii mei” din cadrul proiectului educativ 

„Justiția pentru tineri” organizat de Colegiul Economic „Hermes” Petroșani, eleva Constantin 

Ana Maria, clasa a X-a E conform diplomei nr 1394 din 22.06.2021 (prof. Ionești)  

 Premii în cadrul concursurilor firmelor de exercițiu cu FE „Sunny Travel”clasa a XII-a F, în 

cadrul competițiilor din cadrul Congresului Profesorilor Economiști (Premiul 1 – Cel mai bun 

site, Premiul 2 cel mai bun PPT și Premiul 3 Cele mai bbune materiale promoționale) și 

Târgului Regional Pitești (Premiul 1 – cel mai bun spot promoțional) (prof. Ile, în colaborare 

cu prof. Negoianu) 

 

Activități extrașcolare 

 Ianuarie 2021 participare concurs literar artistic „Mihai Eminescu” – organizat de CE CC 

Kirițescu, adeverință nr 482/09.02.2021 

 27.11.2020 Participare activitate „1 Decembrie Ziua Națională a României” organizată de 

diriginții cls a IX-a E și a IX-a F, prof. Ionești și prof. Muller 

 26.03.2021 Organizarea expoziției virtuale (clasa a X-a H,  

https://padlet.com/larisaile/c1xkfbay6jwhg0jp) (prof. Ile) 

 09.12.2021 Organizarea activității competitive de interevaluare „Turul galeriei – Hotel Caro” 

cu clasele a X-a H și a IX-a E https://padlet.com/larisaile/459gtpadqm3nle8o (prof. Ile, Dodu, 

Ionești) 

 Iunie 2021 Realizarea activităților în cadrul proiectului catedrei, „Redacția de știri turistice” 

cu acordarea Diplomă de excelență elevei Petrescu Natalia-Alexandra, clasa a X-a H (elev CES) 

pentru realizarea lucrării „Communication in hospitality” (prof. Ionești) și „10 aptitudini 

pentru industria ospitalității” (prof. Ile) , în format digital, utilizate ca resursă educaționale în 

platforma Google Classroom 

 

Evaluarea rezultatelor invăţării  

Au fost utilizate metode de evaluare diferite, demosntrate prin inspecțiile la clasă efectuate pe 

parcursul anului școlar 

 Evaluare scrisă, prin teste docimologice, inițială,  intermediară și  finală 

 Evaluare formativă, orală si scrisă, inclusiv online 
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 Evaluare prin redactarea de referate 

 Evaluare prin realizarea proiectelor individuale și de grup inclusiv online 

 Autoevaluarea si interevaluarea la nivelul clasei, fizic și online 

 Evaluare și autoevaluare prin utilizarea instrumentelor online (Google forms, Kahoot, Padlet, 

LearningApps etc) 

Managementul clasei de elevi: 

 A fost menținută permanent legătura cu părinţii, profesorii clasei şi consilierul şcolar, având ca 

obiectiv regulile de conduită la ore şi în afara lor 

 Au fostrezolvate situaţiile conflictuale apărute 

 A fost realizată adaptarea claselor la mediul de învățare online 

 22.11.2020, Organizarea lecției de dirigenție UNICEF - World Larget Lesson 2020 „Gândește 

AMBIȚIOS! Acțiune colectivă pentru limitarea impactului schimbărilor climatice”, certificat de 

participare nr 871/22-11-2020 (prof Ile) 

 

Activități tip team teaching 

 23.11.2020 Organizare și participare activitate de tip team teaching „Stagiu de practică - 

produs turistic” cls XII E și XII F și „Intâlnire cu un absolvent student” (Bianca Marin, studentă 

ASE Turism, anul 1) - activitate comuna: prof Ile, Ionești, Grădișteanu 

 Săptămâna 07-11.12.2020 Organizare și participare activități de tip team teaching - Invitat 

special Ioana Bosinceanu - consultant în turism, și Antonia Petrescu – Hotel Wonderland, cls a 

X-a H, a IX a E și F, a XI-a E și F, prof .Dodu, Ile, Ionești, Grădișteanu 

 14.12.2020 Organizare și participare activitate de tip team teaching „Cariera in turism” - 

invitat absolvent Marica Bogdan, student ASE Turism, anul 2, clasele IX F și X H  prof Ile, Ionești 

 

Activități realizate în colaborare cu consilierul școlar 

 16 decembrie 2020 „Efectele consumului de noi substanțe cu efect psihoactiv” în cadrul 

campaniei naționale media „Fii liber!” inițiată de Agenția Națională Antidrog în colaborare cu 

prof. consilier școlar Jarnea Claudia Ana, cu clasa a X-a H, PV nr 3968695/16.12.2020, 

adeverință nr 2549/16.07.2021 (prof Ile) 
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 Activitate  în colaborare cu prof. consilier școlar Jarnea Claudia Ana cu elevii clasei a IX-a F cu 

tema „Creșterea coeziunii clasei prin activități de intercunoaștere”, adeverință nr 2591 din 

16.07.2021 (prof Ionești) 

 18 decembrie - activitate la ora de dirigenție cu tema „Scrisoare către mine” în colaborare cu 

prof. consilier școlar Jarnea Claudia Ana, clasa a X-a H, adeverință nr 2549/16.07.2021, (prof 

Ile) 

 

Managementul carierei: 

Cursuri: 

 22-25.09.2020 Atelier AcreditarE+ pentru organizații și instituții educaționale din sectorul 

Formare Profesională VET - ANPCDEFP (prof. Ile) 

 02.10-04.11.2020 curs „Management și leadership educațional” (30CPT) CCD București (prof. 

Ile) 

 Februarie – martie 2021 - Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori 

evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), 15 credite profesionale, 

adeverința nr 2261/20.06.2021 (prof. Ile și Ionești) 

 Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC cu seria RO-C 85920 / 24.05.2021, 25 de credite conform 

adeverinței nr. 157 din 02.06.2021 si ECDL PROFILE CERTIFICATE nr RO-C-85920 din data de 

24.05.2021 (prof. Ionești) 

 Proiectul POCU CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți, Educație socială, 15 

credite în perioada mai – iulie 2021 (prof. Ionești) 

 Metodist ISMB pentru Proiecte educaționale (prof. Ile) 

 Metodist ISMB pentru Resurse Umane (prof. Ionești) 

 Membri Corpul național de experți în management educațional (prof. Ile, prof. 

Ionești) 

 Gradație de merit (prof. Ile) 

 

Participări la conferințe, seminarii, forumuri, articole publicate 

 

Conferințe, seminarii, forumuri: 
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a) 12.11.2020, participare la sesiunea națională de informare „Formarea profesională între 

real și virtual” organizată de CNDIPT ȘI ANPCDEFP, în cadrul proiectului Erasmus+  608946-

EPP-1-2019-1-Ro-EPPKA3-EQAVET-NRP, adeverință nr VET 3193/27.11.2020 

b) 12.11.2020, participare la workshop național „Educația de azi, meseria de mâine” cu 

lucrarea „Stagii practice europene-cheia turismului competitiv”, organizată de Școala 

Profesională Specială pentru Deficienți de Auz „Sf Maria” (prof. Ionești) 

c) 25.11.2020 - participare la INTERNATIONAL CONFERENCE Management, Leadership and 

Innovation towards a Better Changing World organizată de Universitatea Româno-

Americană, București (prof Ile) 

d) 27.11.2020, participare la CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO-PRACTICĂ cu participare internațională 

„Inovații pedagogice în era digitală”,  certificat participare  nr. CIPED2711202083 

e) 26.01.2021 participare la CONFERINTA INTERNATIONALA – „Instrumentul SELFIE WBL 

pentru invățământul profesional și tehnic” (prof. Ile) 

f) 20.05.2021 participare CONFERINȚA NAȚIONALĂ ARLIHT „Schimb de bune practici privind 

utilizarea instrumentelor online pentru predarea disciplinelor de specialitate din domeniul 

Turism și alimentație” co-autor prezentare Metode de învățare online prin utilizarea 

instrumentelor audio-video. Studiu de caz „Micul Paris” (clasa a X-a, calificarea Tehnician în 

turism), (prof. Dodu, prof. Ile) 

g) 21.05.2021 – participare SIMPOZION INTERNAȚIONAL – „Educația Nutrițională și 

provocările lumii contemporane” Ed a III-a (CE „Viilor”, București)  

h) 11.06.2021 participare CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ MULTIDISCIPLINARĂ „Eficientizarea 

actului educaţional prin abordarea integrată a conţinuturilor în învăţământul 

preuniversitar” (Galați) cu lucrarea „Utilizarea resurselor digitale pentru învățare-evaluare în 

cadrul Curriculumului în dezvoltare locală pentru calificarea Lucrător hotelier” (prof. Ile) 

i) Participare la Congresul Internațional al Profesorilor Economiști, Ediția a III- a, cu tema 

„Justiția pe înțelesul elevilor” (prof. Ionești) 

j) 18.06.2021 participare CONFERINȚA NAȚIONALĂ „Dezvoltarea Profesională a cadrelor 

didactice. Învățământul între realitate și provocări” ed a VI-a (București), cu lucrarea 

„Cercetare privind reprezentarea socială a profesorului în viziunea elevului” (prof. Ile, prof 

Ionești) 

k) 09.07.2021 Participare la forumul „Rencontres franco-roumaines du turisme” / „Intalnirile 

franco-romane pentru turism” cu tema: "Tourisme et culture: quels métiers? quelles 

formations?” (prof. Ile, Ionești) 
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Proiectul SELFIE: 

 13.11.2020 participare la webinarul cu tema “Kick-off meeting to pilot SELFIE tool in 

vocational education and training including work-based learning module”, organizat de 

reprezentanti ai Comisiei Europene, Ministerul Educației si Cercetării din Romania si 

Centrul Național de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (prof. Ile) 

 16 noiembrie - 04 decembrie 2020 Coordonator pe școală proiect SELFIE, realizarea 

activității de pilotare (prof. Ile) 

 19.11. 2020, participare la „Exercițiul de autoreflecție prin intermediul SELFIE – session 1” 

(prof Ile) 

 10.12. 2020 participare la Focus grup organizat în vederea analizei calitative a 

informațiilor în cadrul modulului Work Based Learning, (prof. Ile) 

 

Proiectul Erasmus Rețele Parteneriale – Rețeaua 9 Turism Proiectul ERASMUS „Support to European 

Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points” – REȚELE 

PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019 

 04.12.2020 participare eveniment „Din școală în viață prin firma de exercițiu” - târgul 

interregional al Firmelor de exercițiu - Colegiul Economic „Hermes” Petroșani, Activităţi la 

nivelul reţelei parteneriale 9 TURISM,) (prof. Ile,  prof. Ionesti) 

 17.02.2021 –organizare și participare seminar interactiv „De dragul profesiei – dezvoltarea 

abilităților de comunicare adaptate diferitelor tipologii de turiști” – Rețeaua partenerială 9 

Turism (toți membrii catedrei), cu prezentarea „Turismul medical concept și perspective în 

contextul turismului de sănătate” (prof. Ile)  

 24.02.2021 participare la activitatea cu tema „Împreună pentru elevi, împreună pentru 

turism!” a Colegiului Economic "Francesco Saverio Nitti" din Timișoara în cadrul ERASMUS 

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

National reference points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019) (prof. Ile, prof. 

Ionești) 

 25.02.2021, participare la activitatea cu tema „Să învățăm de la profesioniști – tendințe în 

evoluția restaurației determinate de pandemia Covid 19 – organizată de UCECOM în cadrul 

ERASMUS „Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training 

(EQAVET) National reference points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019) (prof 

Ile, prof Ionești) 
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Seminarii organizate în cadrul CE „Costin C. Kirițescu”: 

 Organizare și participare seminar în cadrul „European Vocational Skills Week” „Provocările 

digitalizării și schimbări în joburile din industria turismului. Ce înseamnă vlogging și blogging 

în industria călătoriilor” - Seminar online privind orientarea în carieră în industria turismului, 

în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” din Oradea. (prof. Ile, Ionești, Grădișteanu, 

Dodu) 

 11.03. 2021 organizare și participare Ziua Națională a Meseriilor – proiect „Guiding all over 

the world” – activitatea „Provocări și satisfacții ale meseriei de ghid”, în parteneriat cu 

Universitatea Româno-Americană București, CT „Mihai Viteazul” Oradea, LT „Horea” Marghita, 

CE Mangalia, adeverință nr 1043/10.03.2021 (toti membrii catedrei) 

 

Articole și lucrări: 

a) „Repere metodologice pentru consolidarea achizițiilor anului școlar 2019-2020” domeniul 

Turism și alimentație - resursă educațională deschisă, Adeverința nr 2218/30.09.2020 

eliberată de CNDIPT  (prof Ile, co-autor)     

b) articol „The fast forward reshape of the hospitality industry in times of global crisis: a Hilton 

hotels’ perspective”   publicat în revista   The Romanian Economic and Business Review  (prof 

Ile, prof Dodu, co-autori) 

c) articol „The values, perception and attitudes of potential domestic tourists regarding the 

medical tourism offer of Romania” publicat în revista „Balneo and PRM Research Journal” 

DOI: http://dx.doi.org/10.12680/balneo.2021.435 Vol.12, No.2 June 2021 p: 151–164 (prof. Ile, 

co-autor) 

d) Colaborare, în anul școlar 2020-2021, la realizarea numărului 3 al revistei „Confluențe 

didactice între tradiție și modernitate”, ISSN 2668-2680, ISSN-L 2668-2680, prin publicarea de 

materiale didactice, articole  de specialitate  și  în domeniul  educațional, de calitate și utile 

inclusiv pentru  învățarea  online (prof. Ionești) 

e) articol „Plantele medicinale și rolul lor în turismul balnear” publicat în broșura „Educația 

Nutrițională și provocările lumii contemporane” nr 3/2021, ISSN 2784 – 2592, (prof. Ile, co-

autor) 

f) Realizarea CDL clasele IX-XII (învățământ liceal și profesional) (prof. Ile, prof. Ionești, prof. 

Dodu, prof Grădișteanu) 
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Alte activități: 

 7.11.2020 participare activitate MOVIE - Movies and Image Education - project - FINAL 

EVENT, ERASMUS+ project 2017-1-PT01-KA201-035858 (certificat) (toți membrii catedrei) 

 09.06. 2021 participare webinar „Arhitecții învățării – Profesori de secol XXI pentru educație 

de secol XXI” – Universitatea Româno-Americană (prof Ile) 

 16.06.2021 participare atelier interactiv „Arhitecții învățării – Profesori de secol XXI pentru 

educație de secol XXI” – Universitatea Româno-Americană (prof Ile) 

 24.06.2021 participare întâlnire grup de lucru „Educație” al Federației Industriei Hoteliere din 

România (prof Ile) 

 

  Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii școlare: 

o Contribuție la scrierea proiectului pentru obținerea acreditării CE „Costin C Kirițescu” 

pentru a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul „Formare Profesională (VET)” 

cu nr 2020-1-RO01-KA120-VET-095240, pentru perioada 01.03.2021 – 31.12.2027 (prof Ile, 

colab cu prof Negoianu) 

o Membri în Asociația Liceelor Hoteliere și de Turism – ARLIHT (prof Ile, prof Ionești) 

o Participare la realizarea pliantului și broșurii de promovare a ofertei educaționale 2021-

2022 (prof Ile) 

o Gestionarea și realizarea diseminării activitățlor din cadrul proiectelor Erasmus ale școlii 

prin Facebook, https://www.facebook.com/ERASMUSVETCCK/ (prof Ile) 

o 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”  - prof Ile Larisa, prof. Ionești Carmen 

o Profesor monitor al grupului de elevi din cadrul proiectului Erasmus+ „Stagii practice 

europene – cheia turismului competitiv” - 2019-1-RO01-KA102-061775, în Granada - 

Spania, în martie 2021 (prof Ionești) 

o 21.04.2021 prezentare în cadrul Webinar CCD București  ”Utilizarea instrumentelor on-line 

pentru elaborarea materialelor în format electronic în cadrul mobilității Erasmus+ VET”   -  

Larisa Ile, Nicoleta Negoianu, Carmen Ionesti  

o Încheierea contractelor de practică cu  agenții economici în vederea desfășurării stagiilor 

de practică a elevilor în anul școlar 2020-2021 (Accor Hotels, Hotel Radisson, Hilton Garden 
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Inn, Golden Tulip Victoria, Hotel Ibis Styles Erbas, Hotel Ibis City Center, Hotel Mercure 

Bucharest City Center, Agenția de turism Croaziere.net,  Best Bussiness Travel) 

o A fost continuată identificarea unor noi parteneri de practică pentru învățământul dual 

(calificarea Lucrător hotelier) și a fost încheiat un nou contract de parteneriat (Vienna 

House Hotel, Otopeni) 

o Realizare donație publicații către biblioteca școlii (prof Ionești, prof Ile) 

o Membrii catedrei au colaborat prin Google Drive al catedrei de Turism prin utilizarea în 

comun a unor resurse educaționale deschise. 

o Pe baza instrumentelor „G suite for education” membrii catedrei au utilizat pagina de 

internet a catedrei de turism în care sunt încărcate informațiile necesare pentru derularea 

activității profesionale (https://sites.google.com/kiritescu.ro/turism-kiritescu/pagina-de-

pornire). 

o Toți membrii catedrei au manifestat atitudine morală şi civică, conform cu Legea Educaţiei 

şi Statutul personalului didactic. 

       

   COMISIA METODICĂ ECONOMIC  

 

În cursul anului şcolar 2020 – 2021, profesori membrii catedrei de Economic Administrativ, au 

derulat activităţi didactice, şcolare si extraşcolare, după cum urmează: 

 Proiectarea activităţii: 

 Au elaborat documentele de planificare pe anii de studiu conform normelor şi 

ghidurilor metodologice, respectând programa şcolară. Acestea au fost prezentate 

la termen, în scris şi în format electronic. 

 Au proiectat un program de pregătire supliemntară cu elevii, în vederea realizării 

lucrărilor pentru obţinerea certificatului de competenţe profesionale nivel 4 de 

calificare,  din cls a XII-a A, B, C, D. 

 Au proiectat programe de pregătire diferențiată pentru elevii cu CES din clasa a X-a 

H (Petrescu Natalia) 

 Au proiectat și dezvoltat lecții online pe platfoma educațională Google Classroom și 

aplicații virtuale didactice (Prezi, WordWall, Mentimeter, Jamboard, Padlet, etc) 

 

 Realizarea activităţilor didactice: 
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 Au utilizat strategii şi metode moderne de predare necesare realizării temelor 

propuse şi care să demonstreze caracterul aplicativ demonstrativ prin proiecte,  

portofolii, referate, studii de caz, fişe de lucru, videoclipuri, etc. 

 Au adaptat strategiile de predare și evaluare la sistemul de învățământ online 

 Au realizat elaborarea tematicii proiectelor pentru examenul de competenţe 

profesionale specializarea tehnician în activități economice în colaborare cu colegii - 

calificare  nivel 4 

 Au realizat materiale auxiliare specifice (fişe de lucru, fișe de documentare,  studii 

de  caz, teste, inclusiv materiale didactice digitale și online)  

 Au participat în calitate de profesor coordonator și evaluator la examenul de 

competenţe profesionale specializarea tehnician în activitate economică - calificare  

nivel 4 la CE „Costin C Kirițescu”, prof. Ghimpău C, Negoianu N, Paun-Năstase L, 

Petre-Boceanu A, Serban I, Trăistaru N. 

 Au participat la examenul de competențe profesionale – calificare nivel 3, în 

calitate de vicepreședinte al comisiei, organizat în cadrul CE ”Costin C Kirițescu”, 

pentru calificările comerciant-vânzător și lucrător hotelier, fiind centru de examen 

și având arondate Șc. Profesională Specială nr. 3 și CT Mihai Bravu, prof. Negoianu 

N. 

 Au răspuns solicitărilor instituţiei de învățământ şi Inspectoratului Şcolar Bucureşti; 

 Au întocmit la timp fișele de prezenţă 

 Au prelucrat la clasă normele privind procedurile de sănătate şi securitate a muncii 

de PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţii desfăşurate în cadrul unităţii de 

învăţământ 

 Parteneriate:  

 Au facilitat și încheiat contracte de pregătire practică cu operatori economici din 

comerț pentru cls de dual, calificarea comercint vânzător: Peek&Cloppenburg, Humanic, 

Hervis Sport, Deichmann, C&A, XXXLutz, prof. Negoianu N, Păun-Năstase L. 

 04.12.2020 Acord de parteneriat și participare eveniment „Din școală în viață prin 

firma de exercițiu” - târgul interregional al Firmelor de exercițiu - Colegiul Economic „Hermes” 

Petroșani, Activităţi la nivelul reţelei parteneriale 9 TURISM, Proiectul ERASMUS „Support to 

European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference 

points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019), prof. Negoianu N. 
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 Acorduri de parteneriat pentru proiectul ERASMUS „Support to European Quality 

Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points” – REȚELE 

PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019): Colegiul Economic „Viilor București (nr 

470/10.02.2021), CT „Mihai Viteazul” Oradea, UCECOM București, CE „Hermes” Petroșani (nr 

4870/02.12.2020), CE „F.S. Nitti” Timișoara, prof. Negoianu 

 Acord de parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București, nr 1856/26.05.2021, prof. 

Negoianu N 

 Au încheiat contracte de pregătire practică  cu operatori economici pentru clasele pe 

care le-au coordonat la stagiile de pregatire practică, prof. Ghimpău C, Petre-Boceanu A, 

Șerban I, Păun-Năstase L, Cenușă A, Drăgoi A. 

 Olimpiade și concursuri 

 Premii în cadrul concursurilor firmelor de exercițiu cu FE „Sunny Travel”clasa a XII a F, in 

cadrul competițiilor din cadrul Congresului Profesorilor Economiști (Premiul 1 – Cel mai 

bun site, Pfemiul 2 cel mai bun PPT si Premiul 3 Cele mai bbune materiale promoționale) 

și Târgului Regional Pitești (Premiul 1 – cel mai bun spot promotional) 

 Evaluarea rezultatelor invăţării  

Au utilizat metode de evaluare diferite 

a. Evaluare scrisă, prin teste docimologice, inițială,  intermediară și  finală 

b. Evaluare formativă, orală si scrisă 

c. Evaluare prin redactarea de referate 

d. Evaluare prin realizarea proiectelor individuale și de grup inclusiv online 

e. Autoevaluarea si interevaluarea la nivelul clasei, fizic și online 

f. Evaluare și autoevaluare prin utilizarea instrumentelor online (Google forms) 

 Managementul clasei de elevi: 

 Au menţinut permanent legătura cu părinţii, profesorii clasei şi consilierul şcolar, având 

ca obiectiv regulile de conduită la ore şi în afara lor, în calitate de dirigintă, învățământ 

dual; 

 Au rezolvat şi mediat situaţiile conflictuale apărute; 

 Au gestionat adaptarea clasei la mediul de învățare online; 

 Au gestionat situațiile problematice apărute în relațiile cu tutorii operatorilor 

economici-dual, din cauza învățamântului online. 
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 Managementul carierei: 

 22-25.09.2020 Atelier Acreditare Erasmus+ pentru organizații și instituții 

educaționale din sectorul Formare Profesională VET- ANPCDEFP, prof. Negoianu N 

 Februarie – martie 2021 - Programul de formare pentru constituirea Corpului de 

profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), 15 credite 

profesionale, adeverința nr 2261/20.06.2021, prof. Negoianu N, Petre-Boceanu A, Trăistaru N 

 Mai-iulie 2021 – programul de formarea CRED – Educație socială, MEN și CCD 

București 30 credite profesionale, prof. Negoianu N, Șerban I. 

 Participări conferințe, simpozioane, ateliere și seminarii 

1. Atelier 50 – Panel Online – Școala la răscruce de scenarii – CCD București – 11.09.2020 

2. Atelier Online pentru viitorul program Erasmus 2021-2027 – ANPCDEFP – septembrie 2020, 

prof. Negoianu N 

3. Conferința online - Ziua educației – CCD București – 5.10.2020, prof. Negoianu N, Petre-

Boceanu A 

4. Webinar – Elaborarea materialelor online – CCD București – 12.10.2020, , prof. Negoianu N, 

Petre-Boceanu A 

5. Webinar – Cum facem educația altfel în online - Reimagine Education- 22.10.2020, prof. 

Petre-Boceanu A. 

6. Atelier online – Mind Map-ce și de ce?- CCD București - 11.11.2020, prof. Petre-Boceanu  

7. Curs -Lecții online de impact platforma ASQ - 16-17-18.11.2020, prof. Petre-Boceanu A 

8. Curs - Excelența în cariera de dascăl - SELLification SRL-D - 04.12.2020, prof. Petre-Boceanu A. 

9.  Webinar – Implementing Impactful and Scalable online teacher professional develepoment – 

School Education Gateway - 09.12.2020, prof. Petre-Boceanu A 

10. Conferința pe tema educației – SuperTeach-12.12.2020, prof. Petre-Boceanu A 

11. Curs – Obiceiurile educatorilor de succes – SELLification SRL-D -06.11.2020, prof. Negoianu N, 

Petre-Boceanu A 

12. Atelier online – Specificul activității online pe filiera tehnologică a liceului - CCD București – 

25.11.2020, prof. Negoianu N, Petre-Boceanu A 

13. Conferința științifică-practică cu participare internațională- Inovații pedagogice în era digitală 

– Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldovei-Chișinău – 27.11.2020, prof. 

Negoianu N, Petre-Boceanu A, Serba I 



Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” 

                     Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, Bucureşti 

                         Telefon: 0314016830, E-mail: secretariat@kiritescu.ro   

 

  

35 / 127 

 

14. Curs- Excelența în cariera de dascăl - SELLification SRL-D- 04.12.2020, prof. Petre-Boceanu A 

15.  Webinar – Implementing Impactful and Scalable online teacher professional develepoment – 

School Education Gateway - 09.12.2020, prof. Petre-Boceanu A 

16. Articol publicat in revista Dialoguri Didactice nr.14, prof. Negoianu N 

17. SIMPOZION INTERNAȚIONAL – „Educația Nutrițională și provocările lumii contemporane” Ed a 

III-a (CE „Viilor”, București) , prof. Negoianu N 

18. CONFERINŢĂ NAŢIONALĂ MULTIDISCIPLINARĂ „Eficientizarea actului educaţional prin 

abordarea integrată a conţinuturilor în învăţământul preuniversitar” (Galați), prof. Negoianu 

N. 

19. CONFERINȚA NAȚIONALĂ „Dezvoltarea Profesională a cadrelor didactice. Învățământul între 

realitate și provocări” ed a VI-a (București), prof. Negoianu N 

20. Curs „Provocari si solutii in educatia digitala”, avizat MEN cu nr 2357/DGIP/15.06.2020, 

efectuat în perioada august-septembrie 2020, prof. Penu D 

21. 2. Curs în format eLearning și Webinar “Soluții inovatoare pentru învățarea la clasă și la 

distanță”, organizat de EduMagic, 9 septembrie 2020, prof. Penu D 

22. 3. Curs Google Meet pentru invatamant online si hibrid, 28.10.2020, prof. Penu D, Cenusa A 

23. 4. Participare la proiectul “Selfie 2020-2021, session 1”, 20.11.2020, prof. Penu D 

24. 5. Participare la conferinta internationala “Contemporary Economy and Society. Challenges 

and Solutions”, organizata de Universitatea Artifex, Bucuresti, 16-17 decembrie 2020, prof. 

Penu D 

25. Membru in Comitetul stiintific in cadrul conferintei internationale “Contemporary Economy 

and Society. Challenges and Solutions”, organizata de Universitatea Artifex, Bucuresti, 16-17 

decembrie 2020, prof. Penu D. 

26. Participare la cursul informal Google Ads, organizat in perioada 02.03-30.03.2021, prof. Paun-

Nastase L 

27. Participare la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul “Elevul tău este 

un GENIU!” organizat de SC SELLification SRL in data 09.04.2021, prof. Paun-Nastase  

28. Participare la worshop-ul de PROFILING TOOLKIT, organizat in perioada 02.06-18.06.2021, 

prof. Paun-Nastase L 

29.  Participare la cursul informal Facebook Ads, organizat in perioada 27.02.-07.03.2021, prof. 

Paun-Nastase L 
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30.  Participare la cursul informal Seo & Content Marketing, organizat in perioada 27.02.-

07.03.2021, prof. Paun-Nastase L 

31. Participare Webinar – Scriere proiecte Erasmus+, CCD București, prof. Serban I 

32. Participare la Atelier Erasmus + Acreditare lider de consorțiu (educație școlară) ANPCDEFP , 

prof. Serban I  

33. Webinar “Împreună online”, Universitatea Politehnică Timișoara, CeL – Centrul de e-Learning, 

prof. Serban I 

34. Conferința online "Creativitate, comunicare si cooperare. Perspective europene si experiențe 

de învățare în școlile din România", Asociația Ține de Noi, București 25.11.2020, prof. Serban I  

35. "Workshop Digital Skills and Competences for Future workshop 2020 webinar", Universitatea 

Politehnică Timișoara, CeL – Centrul de e-Learning, 16.12.2020, prof. Serban I   

36. Curs – „Evaluarea elevilor în mediul online”, 150 min., Romconsult București, ADN-um 

training și coaching, 18.12.2020 , prof. Serban I 

37. Curs “Dezvoltare profesională pentru copii și adolescenți” (15 CPT), ian. -feb. 2021, Asociația 

Catharsis, București, prof Serban I 

 Alte activități 

- Săptămâna VET  09-13.11.2020 - Provocările digitalizării și schimbări în joburile din industria 

turismului. Ce înseamnă vlogging și blogging în industria călătoriilor, organizata de Colegiul 

Economic Costin C Kirițescu, 11.11.2020, prof. Negoianu N, Serban I, Petre-Boceanu A 

- 11.03. 2021 organizare și participare Ziua Națională a Meseriilor – proiect Guiding all over the 

world – activitatea „Provocări și satisfacții ale meseriei de ghid”, în parteneriat cu 

Universitatea Româno-Americană București, CT „Mihai Viteazul” Oradea, LT „Horea” Marghita, 

CE Mangalia, adeverință nr 1043/10.03.2021, prof. Negoianu N, Serban I 

- 16.06.2021 participare atelier interactiv „Arhitecții învățării – Profesori de secol XXI pentru 

educație de secol XXI” – Universitatea Româno-Americană, prof. Negoianu N 

- Co-autor CDL clasele IX-XII (învățământ liceal și profesional), prof. Negoianu N 

- Profesor mentor – Practică pedagogică 2 studenți ASE și 1 student UPB, prof. Negoianu N 

- Formator național - Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori 

evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN), prof. Negoianu N 

- Membru în Grupul de Lucru pentru Curriculum, domeniul Comerț-Economic, prof. Negoianu 

N. 
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- Membru în grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor și baremelor pentru examenele 

naționale de Definitivat și Titularizare, prof. Negoianu N 

- Participare la activitatea „Provocarile digitalizarii si schimbari in joburile din industria 

turismului. Ce inseamna vlogging si blogging in industria calatoriilor – Seminar online privind 

orientarea in cariera in industria turismului“ din cadrul European Skills Week 2020, 

11.11.2020, prof. Penu D. 

- In data de 16.11.2020 am organizat activitatea extracurriculara cu tema „Presiunea grupului, 

cu elevii clasei a XI-a E, prof. Penu D. 

- Pe 23.11.2021 am participat la activitatea extracurriculara cu tema „Scutul calitatilor“, cu elevii 

clasei a XI-a E, Penu D. 

- Pe 27.11.2020 am participat la activitatea extracurriculara cu tema „1 Decembrie, Ziua 

națională a României, Ziua tuturor românilor”, cu elevii clasei a IX-a G, prof. Penu D 

- In data de 16.12.2020 am organizat activitatea extracurriculara cu tema „Traditii de Craciun“, 

cu elevii clasei a XI-a E, prof. Penu D 

- In data de 15.01.2021 am organizat activitatea extracurriculara cu tema „15 ianuarie – Ziua 

culturii nationale“, cu elevii clasei a X-a B, prof. Penu D 

- Pe 18.01.2021 am organizat activitatea extracurriculara cu tema „Mihai Eminescu – marele 

poet national“, cu elevii clasei a XI-a E, prof. Penu D 

- In data de 21.01.2021 am participat la activitatea extracurriculara cu tema „Fenomenul 

Bullying“, cu elevii clasei a IX-a D, prof. Penu D 

- 27 noiembrie 2020, participare activitate „1 Decembrie Ziua Națională a României” organizată 

de diriginții cls a IX-a E și a IX-a, prof. Serban I, Dragoi A 

- Proiect de educație financiară, “Să vorbim despre piața financiară nebancară”, ASF România, 

15-26.03.2021, prof Serban I 

- Proiect “Global Money Week”, BVB București, ASF România, 22.03.2021, prof Serban I 

- Webinar “Elaborarea materialelor online”, 21.04.2021, CCD București, prof Serban I 

- Membrii catedrei au facut parte din diferite comisii la nivelul scolii cu caracter permanent si 

temporar.   

Proiectul Erasmus Rețele Parteneriale – Rețeaua 9 Turism – membru in echipa prof Negoianu  

 17.02.2021 – coordonare, organizare și participare seminar interactiv „De dragul profesiei 

– dezvoltarea abilităților de comunicare adaptate diferitelor tipologii de turiști” – 

Rețeaua partenerială 9 Turism, CNDIPT - proiectul ERASMUS „Support to European Quality 
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Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points” – 

REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019), cu prezentarea „Turismul medical, 

concept și perspective în contextul  turismului de sănătate”, adeverință nr 694/18.02.2021 

 24.02.2021 participare la activitatea cu tema „Împreună pentru elevi, împreună pentru 

turism!” a Colegiului Economic "Francesco Saverio Nitti" din Timișoara în cadrul ERASMUS 

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

National reference points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019) 

 25.02.2021, participare la activitatea cu tema „Să învățăm de la profesioniști – tendințe 

în evoluția restaurației determinate de pandemia Covid 19 – organizată de UCECOM în 

cadrul ERASMUS „Support to European Quality Assurance in Vocational Education and 

Training (EQAVET) National reference points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 

2019), adeverința NR 257/25.02.2021 

Proiectul Erasmus+ VET – ”Stagii practice europene – cheia turismului competitive” - 2019-1-RO01-

KA102-061775 – responsabil proiect prof Negoianu N 

 Coordonarea activității proiectului, realizarea documentației de prelungire și comunicarea cu 

partenerii implicați în proiect; 

 Organizarea în luna martie (15-28 martie 2021) a celui de al treilea flux al proiectului amânat 

din mai 2020, în condiții de siguranță și securitate impuse de condițiile de călătorie în Spania, 

determinate de criza sanitară Covid.  

 Participarea în calitate de profesor însoțitor la mobilitatea proiectului în Granada-Spania, 

pentru 16 elevi cls a XI-a calificarea tehnician în turism; 

 Realizarea în colaborare cu prof. Ile Larisa a raportului final și a documentelor finale de 

raportare, încadrarea în termenele impuse de ANFPCDE. 

Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare: 

o Membru în Asociația Liceelor Hoteliere și de Turism – ARLIHT, prof. Negoianu  

o Membru în Asociația Profesorilor Economiști – APE, prof Negoianu 

o Participare la realizarea pliantului și brosurii de promovare a ofertei educaționale 2021-

2022, prof Serban I, Negoianu N 

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

KA102-061775”  - prof Negoianu N 
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o 21.04.2021 prezentare în cadrul Webinar CCD București  ”Utilizarea instrumentelor on-line 

pentru elaborarea materialelor în format electronic în cadrul mobilității Erasmus+ VET”   -  

prof. Negoianu N 

o Obținerea Acreditării Erasmus+Vet a Colegiul Economic Costin C Kirițescu, pentru 

următorii 5 ani, candidatură scrisă în cobalobare cu prof. Ile Larisa si Negoianu N 

o Septembrie-octombrie 2020 - Încheierea contractelor de practică cu  operatorii economici 

în vederea desfășurării stagiilor de practică a elevilor de la clasele de învățământ 

profesional-dual „Comerciant-vânzător” si invatamantul liceal calificarea Tehnician in 

activitati economice în anul școlar 2020-2021, relizate de catre toti profesorii membrii in 

cadrul cadrul catedrei si care au avut in incadrare stagii de pregatire practica.  

o Prof Negoianu Nicoleta si prof Serban Iuliana au fost membrii ai Consiliului de 

Administratie. 

o Prof. Petre-Boceanu Ana a fost responsabil CEAC. 

o Prof. Negoianu Nicoleta metodist ISMB – Dezvoltarea Resurselor Umane 

Membrii Catedrei Economic – Administrativ - Posta 

- Prof. Ghimpău-Codreanu Constantin, Gr I, titular 

- Prof. Negoianu Nicoleta, Gr I, titular 

- Prof. Petre-Boceanu Ana-Maria, Gr II, titular 

- Prof. Păun-Năstase Lidia, Def, titular 

- Prof. Șerban Iuliana, Def, titular 

- Prof. Penu Daniela, Def, titular 

- Prof. Cenusă Gheorghița, Stagiar, suplinitor 

- Prof. Drăgoi Andreea, Stagiar, suplinitor   

   

COMISIA METODICĂ COMERȚ - TIC 

 Participare la la concursul regional „PE PLAIURI MIORITICE” cu elevii clasei a V-a A, RUSU 

MARIA LETIȚIA, PĂUN IOAN LUCA - Premiul II, prof. Zalana Alina. 

A. Participări Cursuri, Simpozioane, Ateliere și Programe (cursuri, participări simpozioane, 

ateliere, proiecte , publicații...) 
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 Participare la activitatea „Provocările digitalizării și schimbări în joburile din industria 

turismului. Ce înseamnă vlogging și blogging în industria călătoriilor –  Seminar online privind 

orientarea în carieră în industria turismului” din cadrul European Skills Week 2020, organizator 

CECCK, 21.XI. 2020 prof. Popescu Mihaela Minela; 

 Participare la exercițiul de autoreflectie prin intermediul SELFIE, SESSION 1,  20 XI.2020 prof. 

Popescu Mihaela Minela; 

 Participare la cursul de formare profesională continuă „Dezvoltare personală pentru copii și 

adolescenți”, 15.01.2021-14.02.2021, prof.  Popescu Mihaela Minela; 

 Participant in cadrul proiectului "Parteneri în Educație" (program de formare pentru profesorii 

de liceu din București), organizat de asociatia Learnity prof. Alexandru Alexandra; 

 Participant la conferinta online cu tema „Specificul scolii online pe filiera tehnologica a 

liceului“, organizat de CCD Bucuresti, prof. Alexandru Alexandra; 

 Participare la simpozionul international ” RESURSE EDUCATIONALE UTILIZATE IN PROCESUL 

INSTRUCTIV-EDUCATIV”, prof. Zalana Alina; 

 Publicare lucrare științifică de specialitate la SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL-„EDUCATIONAL 

RESOURCES USED IN THE INSTRUCTIONAL-EDUCATIONAL PROCESS”, prof. Zalana Alina; 

 Participare la cursul „Competențe digitale cu resurse deschise Ti&C”- 90 de ore, 22 credite 

profesionale transferabile, OMENCȘ Nr. 4925 din 10.08.2020, curs acreditat de către MEC prin 

Uniunea Profesorilor de Informatică din România”, prof. Zalana Alina;  

 Participare la cursul ”Program de formare continuă în vederea constituirii Corpului de 

profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale (CPEECN)", Disciplinele 

Informatica si Tehnologia informației și a comunicațiilor, prof. Zalana Alina; 

 Obtinerea certificatului pentru  cursul IT Essentials:PC Hardware and Software din cadrul 

programului Cisco NetWorking Academy, prof. Zalana Alina; 

 Participare la Webinar Training I din cadrul programului dedicat profesorilor: „Eroii 

Internetului - Siguranța online pentru elevi”, în data de 13.04.2021, prof. Zalana Alina; 

 Participare la Webinar Training II din cadrul programului dedicat profesorilor: „Eroii 

Internetului - Siguranța online pentru elevi”, în data de 14.04.2021, prof. Zalana Alina; 

 Participare la Webinar Training III din cadrul programului dedicat profesorilor: „Eroii 

Internetului - Siguranța online pentru elevi”, în data de 15.04.2021. 

 Participare Conferința INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ ediția a VIII-a prof. Stanciu 

Doina; 
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 Participare activitatea „SELFIE 2020-2021, session 1” la exercițiul de autoreflecție prin 

intermediul SELFIE, prof. Stanciu Doina; 

 Participare workshop „Securitatea cibernetica in societatea digitala”, organizat de Centrul 

Educational de Excelenta ITLevel, prof. Stanciu Doina; 

 Participare Conferința online „Tehnologii moderne in predarea informaticii în gimnaziu si 

liceu” organizat de Centrul Educational de Excelenta ITLevel, prof. Stanciu Doina; 

 Participare în 17.3.2021, la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

Tehnici de Motivare a elevilor prin NLP, prof. Gherghe Maria Adelina; 

 Participare în 9.4.2021 la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

Elevul tău este un GENIU!, prof. Gherghe Maria Adelina; 

 Participareîn 10.05.2021 la conferința internațională „Education New Normal”, prof. Gherghe 

Maria Adelina; 

B. Activitate de Voluntariat. SNAC 

• Participarea la activitatea de voluntariat în cadrul proiectul SNAC, „Împarte – Educă - 

Donează”, realizat în parteneriat cu Asociația EM, prof. Zalana Alina. 

C. Alte activități (excursii, activități metodice, activități pe teme de dirigenție, acorduri de 

parteneriat, etc) 

 Activitate in cadrul Campaniei nationale media FII LIBER! Initiata de Agentia nationala antidrog 

prof. Stanciu Doina; 

 Participare activitate in cadul Programului educational „Obezitatea-zaharul, drogul din 

bucatarie”, cu elevii clasei a 9B, prof. Stanciu Doina; 

 Participare activitate in cadul Programului educational „Ziua Eroilor”, cu elevii clasei a 9B, prof. 

Stanciu Doina; 

 Participare activitate „Prevenire bullying.ului - Lucrul in echipa”, clasa a 9B, prof. Stanciu 

Doina; 

  Participare activitate „Vanatoarea de povesti” - clasa a 9B, cons. Jarnea Claudia, prof. Stanciu 

Doina; 

 Participare la activitatea extracurriculară „Presiunea grupului”, organizată on-line de Colegiul 

Economic „Costin C. Kirițescu", în data de 16.11.2020 prof. Zalana Alina; 

 Participare la activitatea extracurriculară „Scutul calităților”, organizată on-line de Colegiul 

Economic „Costin C. Kirițescu", în data de 23.11.2020 prof. Zalana Alina; 
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 Organizarea  activității extracurriculare „1 Decembrie, ziua națională a României, ziua tuturor 

românilor”, organizată on-line de Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu", în data de 

27.11.2020 prof. Zalana Alina; 

 Participare la activitatea extracurriculară cu tema „15 Ianuarie, ziua culturii naționale”, 

organizată de Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu", în data de 15.01.2021 prof. Zalana Alina; 

 Participare la activitatea extracurriculară cu tema „MIHAI EMINESCU – marele poet național”, 

organizată de Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu", în data de 18.01.2021 prof. Zalana Alina; 

 Sustinerea inspectiei curente IC1 in vederea obtinerii gradului didactic 1 prof. Zalana Alina; 

 Elaborarea subiectelor şi a baremelor pentru Comisia de Diferenţe din  luna septembrie 2020  

şi profesor evaluator în cadrul acestei comisii, prof. Zalana Alina; 

 Inscrierea in corpul de experti evaluatori pentru examenele nationale prof. Zalana Alina; 

 Realizarea acordului de parteneriat cu ASOCIAȚIA INTERCULTURALĂ ROMĂNĂ-ELENĂ „DACIA” 

și CENTRUL DE RESURSE EDUCAȚIONALE, prof. Zalana Alina; 

 Participarea la activitatea extracurriculară cu tema „9 Mai - Ziua Europei” organizată on-line de 

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu", în data de 10.05.2021, prof. Zalana Alina; 

 Elaborarea și prezentarea Resurse Educationale Deschise(R.E.D) în cadrul proiectului 

educațional “Educația online de la teorie la practică!”, prof. Zalana Alina; 

 Participarea la schimb de experiență/dezbatere on-line în cadrul proiectului 

educational,“Educația online de la teorie la practică!”, prof. Zalana Alina; 

 Organizarea activitatii extracurriculare cu tema ” JOCURI DE PROGRAMARE” cu elevii clasei a 

V-a A, desfașurată în data de 22.06.2021, prof. Zalana Alina; 

 Organizarea activitatii extracurriculare cu tema „SIGURANȚA PE INTERNET” organizată la clasa 

a IX-a G , în data de 04.06.2021, prof. Zalana Alina; 

 Participarea la activitatea extracurriculară cu tema „DROGURILE SAU MOARTEA ALBĂ”, 

desfășurată în data de 07.06.2021, prof. Zalana Alina; 

 Participarea la activitatea extracurriculară cu tema “MANAGEMENTUL CONFLICTELOR”, 

desfașurată în data de 17.06.2021, prof. Zalana Alina; 

 Promovarea ofertei educaționale a liceului la școala gimnazială “Regele Mihai I”, în data de 

26.05.2021, prof. Zalana Alina; 

 Sustinerea colocviului în luna februarie 2021 la Universitatea București, Faculatea de 

Matematică și Informatică în vederea admiterii la gradul didactic I, prof. Zalana Alina; 
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 Elaborarea chestionarului legat de gradul de satisfacție al elevilor, la clasa a X-a D, prof. Zalana 

Alina; 

 Participare la evenimentul online organizat de doamna profesoara Daniela Penu, pe tema 

„Mihai Eminescu – marele poet national”, la care au fost prezenti elevii clasei a XI-a E prof. 

Alexandru Alexandra; 

 Organizator al evenimentului online „Fenomenul bullying”, realizat in colaborare cu Oana 

Roman, la care au fost prezenti copiii clasei a IX-a D prof. Alexandru Alexandra; 

 Organizator al evenimentului “Provocarile digitale si schimbari in joburile din industria 

turismului. Ce inseamna vlogging si blogging in industria calatoriilor – Seminar online privind 

orientarea in cariera in industria turismului” din cadrul European Skills Week 2020, organizat 

de Colegiul Economic “Costin C. Kiritescu” – Bucuresti prof. Alexandru Alexandra. 

 Organizator al evenimentului „SSM Drogurile sau moartea alba”, realizat in colaborare cu 

Inspector SSM tehnician Eugenia Badrea, la care au fost prezenti elevii clasei a XI-a E, prof. 

Alexandru Alexandra; 

 Organizator al evenimentului online „9 mai - Ziua Europei”, la care au fost prezenti elevii clasei 

a XI-a E, prof. Alexandru Alexandra; 

 Participant al evenimentului online pe tema „Mihai Eminescu – marele poet national”, la care 

au fost prezenti elevii clasei a XI-a E, prof. Alexandru Alexandra; 

 Participant al evenimentului online pe tema „1 martie – Ziua martisorului”, la care au fost 

prezenti elevii clasei a XI-a E, prof. Alexandru Alexandra; 

 Membru in cadrul Comisiei de înscriere în clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, prof. 

Alexandru Alexandra; 

 Elaborarea de subiecte şi bareme pentru examenele de diferențe din luna ianuarie 2021 şi 

profesor evaluator în cadrul Comisiei de diferențe, prof. Alexandru Alexandra; 

 Membru in cadrul Comisiei de diferențe din luna septembrie 2020, prof. Alexandru Alexandra; 

 Membru al organizației profesionale ”Asociația Liceelor Hoteliere și de Turisn”, prof.  Popescu 

Mihaela-Minela; 

 Convenții de practică cu agenți economici, , prof.  Popescu Mihaela Minela; 

 Revizuirea  procedurilor operaționale aferente Comisiei CEAC, prof.  Popescu Mihaela Minela; 

 Elaborarea subiectelor si baremelor pentru examenele de diferențe din  luna septembrie 2020 

şi profesor evaluator în cadrul Comisiei de diferențe, prof.  Popescu Mihaela Minela; 
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  Elaborarea subiectelor şi baremelor pentru examenele de evaluare a cunoștințelor elevului 

Scheul Albert Stefan, decembrie 2020, prof.  Popescu Mihaela Minela; 

 Membru în cadrul Comisiei de Evaluare a competențelor lingvistice și digitale a Col. Ec. „C.C. 

Kirițescu“, prof.  Popescu Mihaela Minela; 

 Asistent în cadrul Comisiei de simulare a Examenului de Bacalaureat, probele scrise, la Col. Ec. 

„C.C. Kirițescu“, prof.  Popescu Mihaela Minela; 

 Asistent în cadrul examenului de Evaluare Națională la Col. Ec. „C.C. Kirițescu“, prof.  Popescu 

Mihaela Minela; 

 Organizarea activitatii extracurriculare cu tema „Tur virtual Casa Memorială Lucian Blaga” – 

activitate online, clasa a XI-a G, prof. Gherghe Maria Adelina; 

 Organizarea activitatii extracurriculare cu tema „Tur virtual Muzeul Louvre“ – activitate online, 

clasa a XI-a G, prof. Gherghe Maria Adelina; 

 Organizarea activitatii extracurriculare cu tema „Cum se fabrica guma de mestecat, sucul 

derosii, creioanele?” – activitate online, clasa a XI-a G, prof. Gherghe Maria Adelina; 

 Elaborarea de subiecte şi bareme pentru examenele de diferențe din  luna septembrie 2020 şi 

profesor evaluator în cadrul Comisiei de diferențe, prof. Gherghe Maria Adelina; 

 Membru în cadrul Comisiei de Evaluare a competențelor lingvistice și digitale a Col. Ec. „C.C. 

Kirițescu“, prof. Gherghe Maria Adelina; 

 Membru în cadrul Comisiei de simulare a Examenului de Bacalaureat, probele scrise, la Col. Ec. 

„C.C. Kirițescu“, prof. Gherghe Maria Adelina; 

 Asistent în cadrul examenului de Evaluare Națională la Col. Ec. „C.C. Kirițescu“, prof. Gherghe 

Maria Adelina; 

 Membru la Examenul de Bacalaureat sesiunea iunie 2021 desfasurat la Col. Naț. “Grigore 

Moisil”, prof. Gherghe Maria Adelina; 

 Participare la organizarea administrării prestării în cadrul PISA 2022, prof. Gherghe Maria 

Adelina; 

 Elaborare CDL - Bazele administrației împreună cu prof. Negoianu Nicoleta, prof. Gherghe 

Maria Adelina; 

 Sustinerea inspecțiilor IC1 și IC2 pentru obținerea gradului didactic 2, prof. Gherghe Maria 

Adelina; 
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 Membru in cadrul Comisiei de înscriere în clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, prof. Gherghe 

Maria Adelina; 

 Parteneriate cu agenti economici in vederea desfasurarii stagiilor de practica, prof. Gherghe 

Maria Adelina; 

 Obtinerea titlului de Doctor in Stiinte Economice, 22 septembrie 2020, prof. Gherghe Maria 

Adelina; 

D. Membri în comisii 

 Indrumator in Comisia de certificare calificarii profesionale, nivel 4, prof. Stanciu Doina; 

 Evaluator in Comisia de certificare calificarii profesionale, nivel 4, prof. Stanciu Doina; 

 Evaluator Proiecte atestate pentru competente profesionale , nivel 3, prof. Stanciu 

Doina; 

 Indrumator Proiecte atestate pentru competente profesionale , nivel 3, prof. Stanciu 

Doina; 

 Evaluator in Comisia diferente sesiunea septembie 2020, prof. Stanciu Doina; 

 Membru "COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR'’, prof. Stanciu Doina; 

 Membru "COMlSIA METODICA COMERT - TURISM – ED. TEHNOLOGICA, prof. Stanciu 

Doina; 

 Membru ”COMISIE SITUATII NEINCHEIATE”, prof. Stanciu Doina; 

 Membru ”COMISIA DE ETICA”, prof. Stanciu Doina; 

 Membru in COMISIA METODICA COMERT-TIC prof. Zalana Alina; 

 Membru in COMISIA DE INVENTARIERE prof. Zalana Alina; 

 Membru in COMISIA DE ORGANIZARE SI DESFASURARE A EXAMENELOR DE DIFERENTE 

prof. Zalana Alina; 

 Comisia de diferente, septembrie 2020 prof. Popescu Mihaela Minela; 

 Comisia de evaluare a cunoștințelor elevului Scheul Albert Stefan, decembrie 2020 

prof. Popescu Mihaela Minela; 

 Comisia diriginților prof. Popescu Mihaela Minela; 

 Membru în Comisia pentru asigurarea calității prof. Popescu Mihaela Minela; 

 Secretar al Consiliului de Administrație prof. Popescu Mihaela Minela; 
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 Membru „COMISIA DE INVENTAR“ prof. Alexandru Alexandra; 

 Responsabil catedra Comerț prof. Gherhe Adelina; 

 Membru în Comisia pentru asigurarea calității prof. Gherghe Adelina; 

 Comisia diriginților prof. Gherghe Adelina; 

 Membru în Comisia de Burse Profesionale Gherghe Adelina; 

 Comisia de diferente, septembrie 2020 prof. Gherghe Adelina; 

 Comisia de inscriere in clas a IX-a prof. Gherghe Adelina; 

 Comisia de inscriere in clas a IX-a prof. Gherghe Adelina, prof. Alexandru Alexandra. 

 

COMISIA METODICĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

În anul şcolar 2020-2021, profesorii catedrei de Limba și literatura română de la Colegiul 

Economic „Costin C. Kiriţescu”, au derulat activităţi didactice, şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, 

în conformitate cu prevederile contractului individual de muncă şi ale fişei postului. 

Membrii catedrei de limba și literatura română sunt : 

 Platon Olimpia, prof. titular, gr. I 

 Badea Eufrusina, profesor titular, gr. I 

 Ranga Diana, profesor titular, gr.I, doctor 

 Crihană Cornelia, profesor titular, definitivat 

 Popescu Ana -Maria, profesor suplinitor, definitivat 

De asemenea, participarea la activitățile metodice și la cursurile de perfecționare (online) au 

avut ca scop formarea continuă a cadrelor didactice și îmbunătățirea calității activității didactice. 

Profesorii de limba română au participat la Consfătuirea organizată de ISMB și de  inspectorii de 

specialitate în luna septembrie. 

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 clasa 

a V-a și a VIII-a. 

 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.   
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 Au fost elaborate și aplicate testele predictive și au fost analizate rezultatele acestora,  

stabilindu-se  măsuri de ameliorare. 

1. Concursuri: 

- Concursul literar-artistic municipal MIHAI EMINESCU, ianuarie 2021, organizat si desfasurat on-line, 

la care au participat elevi din licee si școli gimnaziale din București. 

Eleva Păun Cosmina, clasa a IX-a - premiul III (prof. Badea Eufrusina) 

2. Activități culturale și extrașcolare:  

 Activități SNAC:                 

 La braț cu Toamna 

 Împreună de Crăciun  

 Mărțișoare pentru mama 

 S.O.S. Planeta albastră 

 (prof. Badea Eufrusina și profesori invitati) 

 Activitate de voluntariat AGCDR Dăscălimea Română (prof. Badea Eufrusina) 

 Efectele consumului de tutun (prof. Badea Eufrusina) 

 Sărbătorirea zilei de 1 Decembrie (prof. Platon Olimpia, prof. Popescu Ana-Maria) 

 Evenimentul Național Prevenirea Traficului de Persoane Organizat de Asociaţia HoltIS, în 

cadrul programului Appreciative Alchemy in Parenting (Prof. Platon Olimpia a participat cu 

elevii clasei a XI-a A) 

3. Parteneriate și proiecte 

- Organizarea si participarea la proiectul municipal MIHAI EMINESCU, în parteneriat cu ISMB și CCD 

București- ianuarie 2021 (coordonator prof. Badea Eufrusina, membri în juriu - ceilalți profesori ai 

catedrei) 

- Proiectul  SNAC (coordonator prof. Badea Eufrusina)  

- Proiectul SELFIE (prof. Platon Olimpia) 

- Proiect  Educațional Național   Inovativ  – Educație și performanță (prof. Badea Eufrusina) 

4. Perfecționarea cadrelor didactice: 

- CRED - curriculum relevant, educație deschisă pentru toți.Formare nivel II-învățământ gimnazial 

(prof. Ranga Diana) 
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- CPEECN - curs de formare pentru profesorii evaluatori evaluatori (prof. Ranga Diana) 

- Proiectul Maraton de 50 de ateliere online (prof. Platon Olimpia, prof. Ranga Diana, prof. Popescu 

Ana-Maria) 

- Cursul online pentru utilizarea platformei Microsoft Teams (prof. Platon Olimpia) 

- 50 aplicaţii utile pe Classroom şi Teams (prof. Platon Olimpia) 

 - Cursul Experiențe online la limba și literatura română (prof. Badea Eufrusina) 

- Cursul DARE- Dezvoltare  personală pentru copii și adolescenți (prof. Popescu Ana-Maria) 

 - Dezbateri ale Asociației Ține de Noi în colaborare cu Fundația Hanns Seidel – România și în 

parteneriat cu Sellification și Asociația Educație pentru Toți (prof. Platon Olimpia) 

 - Activitatea Provocările digitalizării și schimbări în industria turismului (prof. Badea Eufrusina, prof. 

Popescu Ana-Maria ) 

- Workshop - Curriculum   centrat   pe competențe (prof. Badea Eufrusina) 

- Fenomenul violentei-Curs (prof. Popescu Ana-Maria) 

5. Activități metodice în cadrul catedrei și al cercului metodic 

Membrii catedrei au participat  la activitățile metodice de la nivelul catedrei și sectorului 6. 

  -  Cerc metodic - implementarea noii programe pentru clasa a VIII-a și  Evaluarea Națională (sector) 

- Utilizarea platformelor educaționale în procesul didactic - activitatea de perfecționare din cadrul 

Cercului pedagogic din sectorul 6  

- Participare la Lecție dechisă (sector) 

Au fost comunicate elevilor Programele pentru simulările examenelor de Bacalaureat și  

Evaluare Națională, Calendarul desfășurării acestora și au fost discutate și rezolvate modelele de 

subiecte. 

 

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 claselor a XII-a  și a VIII-a. 

Profesorii catedrei au participat la simularea examenelor naționale, la Evaluarea Națională –VI, VIII și 

la Examenul de Bacalaureat 2021. 

La aceste examene, la limba și literatura română au fost obținute rezultate foarte bune, promovarea 

fiind de 100% - la Evaluarea Națională. iar la Bacalaureat de 96, 48%.  
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  Profesorii catedrei au  responsabilități în cadrul catedrei de limba și literatura română fiind implicați 

și 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 

            Pe parcursul anului şcolar 2020-2021, Comisia metodică de limbi moderne a funcţionat în 

următoarea componenţă : 

Văsii Alina - Loredana – profesor lb.franceză , responsabil comisie metodică – grad I 

Haivei Cristina – profesor lb. franceză – grad II 

Grigorescu Luminiţa -  profesor lb.engleză – grad I 

Ghelmeci Irina – profesor lb. engleză – grad I 

Smaranda Elena – profesor lb. engleză – grad I 

Popescu Ana-Maria - profesor lb.germană – definitivat- suplinitor 

 

În perioada 1-11 septembrie 2020, profesorii din comisie au participat la examenele de 

diferenţe. S-au stabilit protocoale de funcţionare a activităţii şcolare în condiţii de pandemie şi s-au 

trasat modalităţile de utilizare a sălilor de clasă, de deplasare în interiorul şcolii şi în curtea şcolii. 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, grafic asistenţe la ore  etc. 

 S-au elaborat toate documentele 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 2020 – aplicarea (opţională) de teste predictive claselor din încadrare, 

urmată de interpretarea rezultatelor . 
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 În perioada octombrie 2020 - ianuarie 2021, 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. Fie că a fost vorba de google classroom, zoom,  sau google 

meet, toţi profesorii din catedra de limbi moderne 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: 

 

1. Proiecte şi programe 

 Prof. Văsii  Alina - Loredana – responsabil comisie metodică 

 Septembrie 2020 – profesor coordonator proiect internaţional „CAPITAL FILLES” 

 Activităţi derulate în cadrul Programului „Strategia Naţională de Acţiune Comunitară”: 

 La braţ cu toamna 

 Impreună de Crăciun 

 Mărţişoare pentru mame 

 S.O.S. Planeta Albastră 

2. Concursuri  

Prof. Văsii Loredana 

 A participat cu eleva Stavarache Marina, din clasa a IX-a E, la concursul de limba franceză 

organizat de regiunea Wallonie- Bruxelles. 

Prof. Smaranda Elena 

 Participare la concursul literar - artistic “Mihai Eminescu” din cadrul proiectului municipal din 

ianuarie 2021, organizat de Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” (conf. adeverinţei nr. 

482/09.02.2021) 

3. Activităţi în cadrul catedrei de limbi moderne - Activităţi şcolare 

Prof. Văsii  Alina - Loredana 
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 26 sept. 2020 – organizare activităţi în cadrul activităţii ,,Ziua Europeană a Limbilor,, 

 septembrie - octombrie 2020 - activitate de informare cu privire la implementarea proiectului 

„Capital Filles” 

 octombrie  2020 – decembrie 2020 –   efectuare de asistenţă la ore  în calitate de responsabil 

comisie metodică 

  decembrie 2020 – activitate educativă realizată cu ocazia sărbătorilor de Crăciun: „Noël en 

Provence”, „Coutumes et traditions en Provence” la clasa a VI-a A  

 a fost asistată la oră la clasa a IX-a E, obținând calificativul „Foarte bine” de către director adj. 

Alexe Nicoleta 

 a participat, în calitate de evaluator, la examenul de evaluare a cunoştintelor în vederea 

încheierii situaţiei şcolare pentru clasa a IX-a, semestrul II, pentru elevul Şcheul Albert Stefan; 

 a activat ca membru în comisia de organizare şi desfăşurare a examenelor de diferenţă 

(sesiunea septembrie 2020); 

 9.03.2021 – webinar CAPITAL FILLES – cls.a IX-a C, invitat: Alina Bleajă – programator ORANGE 

 18.03.2021 – webinar CAPITAL FILLES – cls. a IX-a A, D, E- invitat: Ramona Deliu – Service 

performance manager 

 Septembrie 2020 – profesor coordonator proiect internaţional „CAPITAL FILLES” 

 Sem.I şi II – pregătire pentru bacalaureat în vederea promovării competenţelor într-o limbă de 

circulaţie internaţională – prezentarea şi discutarea tipurilor de subiecte de bacalaureat, 

prezentarea a 60 de tipuri de eseuri pentru proba orală de limba franceză (înainte să se ia 

decizia de echivalare a competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională). 

 Membru în organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul 

şcolar 2020 – 2021 cf. deciziei nr. 439 din 07.05.2021 

  prof. asistent în Comisia din unitatea de învăţământ de la Colegiul Economic „C.C.Kiriţescu” 

S6, desemnată Centru de examen, cu privire la organizarea şi desfăşurarea Evaluării Naţionale 

şi a etapei speciale, pentru absolvenţii clasei a VIII, în anul şolar 2020 -2021, cf. deciziei nr. 

1896/2/ din 18.06.2021 

  profesor în cadrul comisiei de înscriere a  elevilor admişi în clasa a IX-a de liceu, an şcolar 

2021-2022, cf. deciziei nr. 439 din 07.05.2021 

 membru în Comisia de bacalaureat de echivalare şi recunoaştere a competenţelor lingvistice şi 

digitale pentru examenul de bacalaureat naţional 2021 din unitatea Colegiul Economic    „C.C. 

Kiriţescu”  cf. deciziei nr. 1851 din 07.06.2021 
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Prof. Haivei Cristina 

 a fost asistată la oră de către responsabilul comisiei metodice şi de către director, obținând 

calificativul „Foarte bine”. 

 a participat, în calitate de evaluator, la examenul de evaluare a cunoştintelor în vederea 

încheierii situaţiei şcolare pentru clasa a IX-a, semestrul II, pentru elevul Şcheul Albert Stefan; 

 a activat ca membru în comisia de organizare şi desfăşurare a examenelor de diferenţă 

(sesiunea septembrie 2020); 

 Decizia nr. 1851 din 07.06.2021 –  membru în Comisia de bacalaureat de echivalare şi 

recunoaştere a  competenţelor lingvistice şi digitale pentru examenul de bacalaureat naţional 

2021 din unitatea Colegiul Economic „C.C. Kiriţescu” 

 Prof. Grigorescu Luminiţa 

 a fost asistată la oră la clasa a X-a E, obținând calificativul „Foarte bine”. 

 a participat, în calitate de evaluator, la examenul de evaluare a cunostintelor în vederea 

încheierii situaţiei şcolare pentru clasa a-IX-a, semestrul II, pentru elevul Şcheul Albert Stefan; 

Prof. Ghelmeci Irina 

 a participat, în calitate de evaluator, la examenul de aptitudini şi cunoştinţe la limba engleza 

pentru clasa a-V-a cu regim de predare intensiv; 

 a participat, în calitate de evaluator, la examenul de evaluare a cunostintelor în vederea 

încheierii situaţiei şcolare pentru clasa a-IX-a, semestrul II, pentru elevul Şcheul Albert Stefan; 

 a fost asistată la ore  de  director prof. Enache Gabriela şi de responsabil Comisie Metodica 

prof. Văsii Loredana, obţinând calificativul ,,Foarte bine,, 

 a activat ca membru în comisia de organizare şi desfăşurare a examenelor de diferenţă 

(sesiunea septembrie 2020); 

 în perioada ianuarie-februarie 2021 a activat ca profesor de pregătire lingvistică la  limba 

engleză în cadrul Proiectului Erasmus - Stagii practice europene-cheia turismului competitiv, 

derulat la Colegiul Economic „Costin C. Kiritescu” 

 în perioada iunie-iulie 2021 a activat ca membru în comisia de echivalare şi recunoaştere a 

competenţelor lingvistice pentru examenul de bacalaureat 

 în perioada 22-25 iunie 2021 a participat, în calitate de profesor asistent, în cadrul comisiei 

pentru examenul de Evaluare Naţională pentru clasa a VIII-a, organizat la Colegiul Economic 

„Costin C. Kiritescu” cf. adeverintei nr.38 din 24.06.2021. 
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 în zilele de 28,29 şi 30 iunie 2021 a activat în calitate de profesor asistent la examenul de 

bacalaureat la Colegiul Tehnic ,,Carol I,, Bucuresti, cf. adeverinţei nr.1028 din 30.06.2021. 

 în data de 1 iulie 2021 a participat, în calitate de profesor evaluator, în cadrul comisiei pentru 

examenul de admitere în clasa a V-a cu program intensiv de limba engleză, organizat la 

Colegiul Economic „Costin C. Kiritescu”. 

 

Prof. Smaranda Elena 

 a fost asistată la ore de director prof. Enache Gabriela şi de responsabil Comisie Metodica 

prof. Văsii Loredana, obţinând calificativul „Foarte bine” 

 Activitate, în calitate de membru responsabil pentru gimnaziu, în cadrul Comisiei pentru 

notare ritmică şi frecvenţă (rapoarte lunare asupra frecvenţei, rapoarte bisemestriale asupra 

notării ritmice). 

 Activitate în calitate de membru în cadrul Comisiei Diriginţilor (consiliere elevi, părinţi, 

diseminare ordine, adrese, informări în cadrul şedintelor cu părinţii, întocmire fişă 

psihopedagogică nr. 279/28.01.2021 pentru elevul Enache Victor-Gabriel, consiliere şi ghidare 

părinţi în procesul de înscriere la evaluarea naţională, de completare a fişelor de opţiuni etc) 

 Activităţi, în calitate de profesor evaluator, în cadrul Comisiei de examene de diferenţe 

(examen de diferenţe, organizat pentru elevii veniţi prin transfer în  clasa a VI-a) 

 Activitate, în calitate de membru, în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de 

bacalaureat (martie 2021) 

 Activitate, în calitate de profesor supraveghetor, în cadrul Comisiei de organizare a simulării 

examenului de evaluare naţională, la clasa a VIIIa (martie 2021) 

 Activitate, în calitate de membru, în cadrul Comisiei de înscriere în Colegiul Economic “Costin 

C. Kiriţescu” cu privire la admiterea în învăţământul liceal de stat, în învăţământul profesional 

de stat şi în învăţământul dual, pentru anul şcolar 2020-2021. In cadrul activităţii acestei 

Comisii a verificat corectitudinea datelor scrise în cataloagele vechi ale clasei a VIII-a (V-VIII) 

(conf. deciziei 439/07.05.2021). 

 Activitate, în calitate de membru, în cadrul Comisiei de Bacalaureat şi recunoaştere  a 

competenţelor lingvistice şi digitale pentru examenul de bacalaureat, sesiunea iunie- iulie 

2021 (conf. deciziei 2199/12.06.2021) 

 Activitate în calitate de membru al Comisiei de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor 

obţinute la examene cu recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor 
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lingvistice cu test de aptitidini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasa a V-a cu predare 

intensivă a limbii engleze pentru anul şcolar 2021- 2022 (conf. deciziei 448/25.05.2021) 

 Activitate, în calitate de profesor evaluator, în cadrul Comisiei de organizare şi evaluare a 

Testului de aptitudini şi cunoştinţe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de 

studiu al limbii engleze pentru anul şcolar 2021- 2022 (conf. deciziei 449/25.05.2021) 

 Activitate, în calitate de profesor evaluator, în cadrul Comisiei de organizare şi administrare a 

evaluării naţionale la finalul clasei a VI-a în anul şcolar 2020- 2021 (conf. deciziei 

436/15.04.2021) 

 Activitate, în calitate de profesor supraveghetor, în cadrul Comisiei de organizare a 

examenului de bacalaureat de la Colegiul Naţional “Elena Cuza” (conform adeverintei nr. 217/ 

28/30.06.2021) 

Prof. Popescu Ana - Maria 

 asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de bacalaureat (martie 2021) 

 asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de evaluare naţională, la clasa 

a VIIIa (martie 2021) 

 

4. Activităţi extracurriculare – activităţi extraşcolare 

Prof. Văsii Loredana 

 26 oct. 2020 – activitate antidrog cu elevii clasei a VI-a A – 15 elevi . Organizator: Centrul de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog sector 6 Bucureşti. Proiect local „Şcoala fără fumuri” 

 27 noi.2020 – Maratonul „Noaptea cercetătorilor” - tematică:  

 ora 14:00 Realizarea nanostructurii- prof. cercetător: Vlad-Andrei Antohe 

 ora 14:45 Concurs – Locuitor pe Terra 

 ora 15:00 – Institutul de Fizică Atomică 

 ora 15:30 – Institutul de Fizica Pământului 

 16 dec. 2020 – Sărbătorile iernii la români – P.P.T. – cls.a VI-a A 

 participare la activitatea SELFIE. 

 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?” 

 11.05.2021 – program educaţional cu tema: SSM. Accidente de vacanţă 
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 21.05.2021 – program educaţional cu tema: Eşti pregătit pentru dezastre? 

 16.02.2021 - activitate cls. a VII-a – Les fêtes en France – P.P.T. 

  16.02.2021 - Clasa a VI-a  -  activitate de dezvoltare personală: Harta inimii 

-   chestionar privind siguranţa on line a elevilor 

 22.02.2021 – lectorat cu părinţii clasei a VI-a A: „Sunt în siguranţă pe internet?” 

 22.03.2021 – 26.03.2021 – Şcoala Altfel 

 La Francophonie 

 Test de personalitate 

 La fabuleuse histoire du Louvre 

 Palatul Versailles 

 Palatul Parlamentului 

 Am proiectat activități de pregătire suplimentară  pentru elevii de clasa  a VIII-a, dar şi pentru 

elevii participanţi la competenţele lingvistice de limbă franceză în cadrul examenului de 

bacalaureat 2021. 

 15 ian. 2021 – profesor evaluator în cadrul examenului de diferenţe 

 

Prof. Grigorescu Luminiţa 

 Împreună cu elevii clasei a XI-a D a organizat discuții menite să celebreze importanța zilei de 1 

Decembrie, aducând în discuție, și în cadrul unei ore de consiliere, personalitatea lui Cuza și a 

lui Kogălniceanu. 

Prof. Popescu Ana - Maria 

 a desfășurat împreună cu elevii clasei a IX-a F  o activitate de team teaching, activitate ce viza 

celebrarea zilei de 1 Decembrie. 

 a participat la activitatea PROVOCARILE DIGITALIZARII SI SCHIMBARI IN JOBURILE DIN 

INDUSTRIA TURISMULUI. CE INSEAMNA VLOGGING SI BLOGGING IN INDUSTRIA CALATORILOR 

– SEMINAR ONLINE PRIVIND ORIENTAREA IN CARIERA IN INDUSTRIA TURISMULUI. 

 a participat la activitatea SELFIE. 

Prof. Ghelmeci Irina 
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 A participat la seminarul online ,,Provocările digitalizării şi schimbări în joburile din industria 

turismului. Ce înseamna vlogging şi blogging în industria călătoriilor, din cadrul European Skills 

Week 2020, organizată de Colegiul Economic ,,Costin C. Kiriţescu, Bucureşti; 

 în perioada ianuarie-februarie 2021 a activat ca profesor de pregătire lingvistică la  limba 

engleză în cadrul Proiectului Erasmus - Stagii practice europene-cheia turismului competitiv, 

derulat la Colegiul Economic ,,Costin C. Kiritescu,, 

Prof. Smaranda Elena 

 Organizarea festivităţii de absolvire a gimnaziului  

 Plimbare în parc cu elevii clasei a VIII-a (iunie 2021), cu ocazia ceremoniilor de absolvire 

 Activităţi derulate în cadrul Programului ,, Strategia Naţională de Acţiune Comunitară: 

 La braţ cu toamna 

 Impreună de Crăciun 

 Mărţisoare pentru mame 

 S.O.S. Planeta Albastră 

5. Formare profesională 

Prof. Văsii  Alina - Loredana 

 5 octombrie 2020 – participare conferinţa online organizată cu ocazia „Zilei Internaţionale 

a Educaţiei”. Tema: „Integrarea resurselor digitale pentru crearea propriului scenariu 

educaţional”. Organizator : C.C.D. + www.citeşte.ro + Educaţional Digital 

 30 oct. 2020 – activitate I.F.B. -  Ambasada Franţei: „Mobilitatea urbană: actori şi mize. 

Poate fi mobilitatea durabilă?” – seminar 1 

 6 noi.2020 – webinar: Practica utilizării G Suite, organizat de Institutul de Formare 

Continuă Moldova 

 12 noi. 2020 – conferinţa online „Strategia privind digitalizarea educaţiei”. Organizator: 

Asociaţia Ţine de Noi 

 13 noi. 2020 activitate I.F.B. -  Ambasada Franţei: „Mobilitatea urbană: actori şi mize. Poate 

fi mobilitatea durabilă?” – seminar 2 

 22 noi. 2020 – Proiect SELFIE 2020-2021, session 1 

 26 noi. 2020 – conferinţa „Managementul emoţional în criza COVID 19 – metoda C.L.A.R. 

Organizator: Academia CLAR, intervenienţi: Alina Căprioară, Mona Nicolici 
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 27 noi. 2020 – conferinţa ştiinţifico-practică cu participarea internaţională ed. a VII-a 

 4, 11 dec. 2020 – webinar: „S’ouvrir au monde et mieux le comprendre” - Clé International 

 16 dec. 2020 – Webinar HATIER DIDIER FOUCHER – „Développer le plaisir de lire des 

apprenants débutants avec Mondes en VF” 

 17 dec.2020 – curs Google classroom, curs Google meet – 2h 

 13 ian. 2021 – „Organiser des simulations professionnelles en classe de F.O.S. Organizator: 

FLE – Wilfried Mercklen 

 15 ian – febr.2021 – curs DARE – Dezvoltare personală pentru copii şi adolescenţi - în 

derulare 

 25 ian. – 20 apr. 2021 – curs CRED - 30 de credite 

 24.02.2021 – 9.03.2021 – curs de formare profesională - Franceza de afaceri – „Enseigner 

le français professionnel- tourisme et hôtellerie” 

 22.03.2021 – 28.05.2021 – curs F.O.S. – Cavillam France - atestat 

 Mai 2021 – certificat de participare acordat pentru sprijinul acordat activităţilor de 

consiliere şi orientare în carieră, prin susţinerea şi promovarea limbilor străine în educaţia 

universitară, cu participare activă la activităţile formative organizate în cadrul programului 

de studii universitare de licenţă LMA – din cadrul ASE. 

 Rencontres franco-roumaines du tourisme – Timişoara, 9 iulie 2021, 4 ore on-line. 

Prof. Haivei Cristina 

 15 ian – febr.2021 – curs DARE – Dezvoltare personală pentru copii şi adolescenţi – în derulare 

 25 ian. – 20 apr. 2021 – curs CRED – 30 credite 

 24.02.2021 – 9.03.2021 – curs de formare profesională- Franceza de afaceri – „Enseigner le 

français professionnel- tourisme et hôtellerie” 

 22.03.2021 – 28.05.2021 – curs F.O.S. – Cavillam France - atestat 

Prof. Popescu Ana – Maria 

 A participat la activitatea metodică RAPORTUL DINTRE PROGRAMA SCOLARA, PROGRAMA DE 

EXAMEN SI MODELELE PENTRU BACALUREAT 2021. 

 A participat la atelierele organizate in cadrul Proiectului Maraton de 50 de ateliere online.  

 A participat la conferinţa internaţională „Challenges of doing business in the global economy”  

- univ. Dimitrie Cantemir 
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Prof. Ghelmeci Irina 

 A participat la conferinta online „The Benefits of the CELTA Certificate” organizata de 

Shakespeare School în data de 5 februarie 2021; 

 A participat la webinarul „The A-B-C of Communication: Topics into Tasks”, organizat de 

Express Publishing în data de 12 decembrie 2020; 

 A participat la webinarul „Flip to Actively Engage and to Incite Learner Responsability in Young 

Learners” organizat în data de 9 decembrie 2020 de Express Publishing; 

 A participat la webinarul „On- and off the Page/Process Dynamics in the i-Wonder Series/CLIL 

Approaches in the i-Wonder Series” organizat de Express Publishing în data de 2 decembrie 

2020. 

 în data de 5 februarie 2021 a participat la seminarul on-line CELTA Day, organizat de 

Shakespeare School în colaborare cu Cambridge Assesssment English. 

 în perioada 16-18 aprilie 2021 a participat la EP Summmit 2021 Training Rooms (32 ore de 

pregătire),organizat de Express Publishing. 

Prof. Smaranda Elena 

 3-4 septembrie 2020 - The 2020 Annual Conference for English Language Teachers  (conferinta 

Fischer International) 

 23 septembrie 2020 – „A look at teaching young learners” (webinar National Geographic 

Learning) 

 25.09.2020 - „Be an excellent Cambridge English Teacher! Prepare your students for 

Cambridge English Young Learners (YLE): Starters, Movers, Flyers”  (webinar Cambridge 

Assessment English)  

 28.092020 - "Be an excellent Cambridge English teacher!  Prepare your students for Cambridge 

English A2 Key (for Schools) & B1 Preliminary (for Schools)” (webinar Cambridge Assessment 

English)  

 22 octombrie 2020 - The National Geographic Learning Young Learners Conference (“Teaching 

21st century values in the YL classroom”) 

 19 noiembrie 2020 - The National Geographic Learning Webinar with Fischer  

 19 noiembrie 2020 - "Assessing Writing - Introducing new Teacher Guides for the Assessment 

of Writing for B2 First for Schools and C1 Advanced” (webinar Cambridge Assessment English) 

 8 ianuarie 2021 - SHINE English Teaching Conference 
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 18 martie 2021 - participare la evenimentul online “The National Geographic Learning Young 

Learners Event, Romania” (organizat de National Geographic Learning& Fischer International) 

 aprilie 2021 - participare webinar „Mock Test Toolkit - our new guide to advise how, why and 

when to run mock tests” (organizat de Cambridge Assessment English) 

 16 - 18 aprilie 2022— „EP SUMMIT 2021 - ELT Training Rooms” (organizat de Express 

Publishing)  (32 de ore) 

 22 aprilie 2021 - participare webinar “Teaching grammar in the socially-distanced classroom” 

organizat de Cambridge University Press) 

 12 mai 2021 - participare la activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul 

„STAREA DE BINE A EDUCATORULUI” (conform adeverintei cu seria: SDB, nr: 2658; activitate 

organizată de SELLification S. R. L, cu durata de 3 ore) 

 16- 17 iunie 2021 - participare la conferinţa online “Kahoot EDU Summit” (9 ore) 

 18 iunie 2021 - participare eveniment online “Cambridge Professional Development for 

Teachers Day”  (organizat de Cambridge University Press & Cambridge Assessment English—3 

ore) 

6.     Comisii  

Prof. Văsii  Alina – Loredana 

 membru al Comisiei de evaluare a cunoștințelor elevului Șcheul Albert Ștefan în vederea 

încheierii situației școlare pentru clasa a IX-a (semestrul al II-lea), conform deciziei 

nr.3875/17.12.2020. 

 membru al Comisiei privind programul comunitar de furnizare a laptelui cf. deciziei nr. 354 din 

11.09.2020. 

 membru al Comisiei pentru prevenirea infecției cu SARS –COV-2, conform deciziei 

268/07.09.2020. 

 responsabil în COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE, conform deciziei nr.345 din 

07.09.2020 

 membru în CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE conform deciziei nr. 241 din 03.09.2020 

 membru în COMISIA DE CURRICULUM conform deciziei nr. 245 din 03.09.2020 

 membru în COMISIA PENTRU ACTIVITĂŢILE CLUBULUI EUROPEAN , conform deciziei nr. 259 

din 03.09.2020 

 membru al C.P. de la Colegiul Economic,, C.C. KIRIŢESCU,,  cf. deciziei nr. 239 din 02.09. 2020 
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 membru în COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR cf. deciziei nr. 266 din 07.09.2020 

 DECIZIA nr. 405 din 41.01. 2021 – modificare componenţă C.A. 

 DECIZIA nr. 439 din 07.05.2021 – organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 

de stat pentru anul şcolar 2020 – 2021 

 DECIZIA nr. 1896/2/ din 18.06.2021 – prof. asistent în Comisia din unitatea de învăţământ de la 

Colegiul Economic ,,C.C.Kiriţescu ,, S6, desemnată Centru de examen, cu privire la organizarea 

şi desfăşurarea Evaluării Naţionale şi a etapei speciale, pentru absolvenţii clasei a VIII, în anul 

şolar 2020 -2021. 

 DECIZIA nr. 453 din 07.06.2021 – delegaţie atribuţii director 

 DECIZIA nr. 1851 din 07.06.2021 – membru în Comisia de bacalaureat de echivalare şi 

recunoaştere a  competenţelor lingvistice „C.C. Kiriţescu”, 

 Decizia nr. 439 din 07.05.2021 - profesor în cadrul comisiei de înscriere a elevilor admişi în 

clasa a IX-a de liceu, an şcolar 2021-2022 

Prof. Haivei Cristina 

 membru al C.P. de la Colegiul Economic „C.C. KIRIŢESCU”  cf. deciziei nr. 239 din 02.09. 2020 

 membru în COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR cf. deciziei nr. 266 din 07.09.2020 

 membru al Comisiei privind programul comunitar de furnizare a laptelui cf. deciziei nr. 354 din 

11.09.2020. 

 membru al Comisiei de evaluare a cunoștințelor elevului Șcheul Albert Ștefan în vederea 

încheierii situației școlare pentru clasa a IX-a (semestrul al II-lea), conform deciziei 

nr.3875/17.12.2020. 

 membru în COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE, conform deciziei nr.345 din 07.09.2020 

 asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de bacalaureat (martie 2021) 

  asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de evaluare naţională, la clasa 

a VIIIa (martie 2021) 

Prof. Grigorescu Luminiţa 

 membru al Comisiei de evaluare a cunoștințelor elevului Șcheul Albert Ștefan în vederea 

încheierii situației școlare pentru clasa a IX-a (semestrul al II-lea), conform deciziei 

nr.3875/17.12.2020. 

 membru al Comisiei pentru prevenirea infecției cu SARS-CoV-2, conform deciziei 

268/07.09.2020. 
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 membru în COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE, conform deciziei nr.345 din 07.09.2020 

 membru al C.P. de la Colegiul Economic „C.C. KIRIŢESCU”  cf. deciziei nr. 239 din 02.09. 2020 

 membru în COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR cf. deciziei nr. 266 din 07.09.2020 

 asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de bacalaureat (martie 2021) 

 asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de evaluare naţională, la clasa 

a VIII- a (martie 2021) 

prof. Ghelmeci Irina 

 membru în COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE, conform deciziei nr.345 din 07.09.2020 

 membru al C.P. de la Colegiul Economic „C.C. KIRIŢESCU”  cf. deciziei nr. 239 din 02.09. 2020 

 membru în COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR cf. deciziei nr. 266 din 07.09.2020 

 asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de bacalaureat (martie 2021) 

 asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de evaluare naţională, la clasa 

a VIIIa (martie 2021) 

Prof. Popescu Ana – Maria 

 membru in COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR. 

 membru în COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE, conform deciziei nr.345 din 07.09.2020 

 membru al C.P. de la Colegiul Economic „C.C. KIRIŢESCU”  cf. deciziei nr. 239 din 02.09. 2020 

 membru în COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR cf. deciziei nr. 266 din 07.09.2020 

 membru in COMISIA METODICA DE LIMBA SI COMUNICARE. 

  responsabil in COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI, cf. deciziei nr. 399 din 

08.12.2020 

  responsabil in COMISIA DE MONITORIZARE A NOTARII RITMICE SI A FRECVENTEI. 

 asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de bacalaureat (martie 2021) 

 membru în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de evaluare naţională, la clasa 

a VIIIa (martie 2021), cf. deciziei nr.425 din 27.03.2021. 

      Prof. Smaranda Elena 

 Membru în cadrul Comisiei pentru notare ritmică şi frecvenţă 

 Membru în cadrul Comisiei de examene de diferenţe (examen diferenţe elevi, clasa a VI-a) 
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 membru al Comisiei privind programul comunitar de furnizare a laptelui cf. deciziei nr. 354 din 

11.09.2020. 

 membru în COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE, conform deciziei nr.345 din 07.09.2020 

 membru al C.P. de la Colegiul Economic „C.C. KIRIŢESCU”  cf. deciziei nr. 239 din 02.09. 2020 

 membru în COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR cf. deciziei nr. 266 din 07.09.2020 

  membru în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de bacalaureat (martie 2021) 

  asistent în cadrul Comisiei de organizare a simulării examenului de evaluare naţională, la clasa 

a VIII-a (martie 2021) 

  membru în cadrul Comisiei de înscriere în Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” cu privire la 

admiterea în învăţământul liceal de stat, în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul 

dual, pentru anul şcolar 2020-2021. In cadrul activităţii acestei Comisii a verificat 

corectitudinea datelor scrise în cataloagele vechi ale clasei a VIII-a (V-VIII) (conf. deciziei 

439/07.05.2021). 

  membru în cadrul Comisiei de Bacalaureat şi recunoaştere  a competenţelor lingvistice şi 

digitale pentru examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021 (conf. deciziei 

2199/12.06.2021) 

  membru al Comisiei de recunoaştere şi echivalare a rezultatelor obţinute la examene  cu 

recunoaştere internaţională pentru certificarea competenţelor lingvistice cu test de aptitidini 

şi cunoştinţe pentru admiterea în clasa a V-a cu predare intensivă a limbii engleze pentru anul 

şcolar 2021-2022 (conf. deciziei 448/25.05.2021) 

  profesor evaluator în cadrul Comisiei de organizare şi evaluare a Testului de aptitudini şi 

cunoştinţe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al limbii engleze 

pentru anul şcolar 2021-2022 (conf. deciziei 449/25.05.2021) 

 profesor evaluator în cadrul Comisiei de organizare şi administrare a evaluării naţionale la 

finalul clasei a VI-a în anul şcolar 2020- 2021 (conf. deciziei 436/15.04.2021) 

 

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

Văsii - la orele de limba franceză, germană şi engleză împreună cu directorii școlii (octombrie 2020 – 

decembrie 2020), în urma cărora s-a obţinut calificativul „Foarte bine”. 

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

temele 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,  notarea ritmică a elevilor, s-au consemnat notele în carnete (acolo unde s-a 

putut, cu implicarea părinţilor)  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-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  

 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 
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 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. 

Puncte slabe 

 Scăderea interesului elevilor pentru activităţi extracurriculare desfăşurate în mediul on line. 

 

COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ 

         Componența catedrei 

 Prof. Müller Gina, gradul I - titular 

 Prof. Pârvulescu Angela, gradul I - titular 

 Prof Paraschiv Iuliana, gradul I - titular detașat 

 Prof. Iliescu Carmen Ștefania, gradul I - titular detașat 

 Prof. Rusen Georgiana Florentina, definitivat - titular  

 

A. 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, ținând cont de faptul că acestea 

au fost în online , anul școlar precedent. 

 Elaborare planuri de pregatire suplimentară pentru susținerea Examenului de Evaluare 

națională si Bacalaureat. 

 Participare Consfătuiri pentru disciplina matematică online prof Müller Gina și prof. 

Pârvulescu Angela. 

 Predare și evaluarea în online a orelor de matematică în perioada prin diverse metode 

propuse de conducerea unității (google classroom, whatsapp, skype)-toți profesorii catedrei 



Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” 

                     Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, Bucureşti 

                         Telefon: 0314016830, E-mail: secretariat@kiritescu.ro   

 

  

65 / 127 

 

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

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

prof. Paraschiv Iuliana 

 

B. PARTICIPĂRI CURSURI, SIMPOZIOANE, ATELIERE ȘI PROGRAME  

 

 Activitate „Provocările digitalizării și schimbări în joburile din industria turismului. Ce 

înseamnă vlogging și blogging în industria călătoriilor-seminar online privind orientarea în 

carieră în industria turismului din cadrul European Skills Week 2020 - Colegiul Economic 

„Costin C. Kirițescu” - prof. Műller Gina, prof. Rusen Georgiana 

 Participare curs „Metodist - ISMB” - noiembrie 2020, prof. Műller Gina 

 Activitatea „Cum a măsurat Eratostene Pământul” cu elevii clasei a IX-a A și XI B - prof. 

Pârvulescu Angela, septembrie 2020. 

 Participare „Programul de pregătire/formare/dezvoltare pentru profesori” în cadrul 

proiectului „Ambasadori UPB” - organizat de UPB și MEC, prof Műller Gina. 

 Participare curs în format Elearning „Soluții inovatoare pentru învățarea la clasă și la 

distanță” - webinar organizat de EduMagic 13.09.2020-prof. Pârvulescu Angela. 

 Participare la webinar „Cum s-au organizat școlile în Norvegia si Germania?” cu Caroline 

Lewis Jones si Constantin Lomaca oraganizat de Aspire Teachers 11.09.2020 prof. Pârvulescu 

Angela 

 Dezbaterea – „Creativitate, comunicare si cooperare. Perspective europene si experiențe de 

învățare în școlile din România” - prof. Rusen Georgiana Florentina 

  Participare la conferința „Managementul emoțional în criza COVID 19 - metoda C.L.A.R.” - 

prof. Rusen Georgiana Florentina 

 Partipare la programul de formare continuă „Metode si tehnici interactive de autocunoastere 

si dezvoltare personala utilizate in lucrul cu copii si adolescenti”, noiembrie, decembrie - prof 

Iliescu Carmen Ștefania 

 Programul de formare continuă „Fenomenul violenței: de la delimitări conceptuale, la 

prevenire și intervenții eficiente” - prof. Iliescu Carmen Ștefania, prof. Paraschiv Iuliana 

 Seminar online privind orientarea in cariera in industria turismului - prof. Iliescu Carmen 

Ștefania 
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 Conferința științifico-practică „INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ” ediția a 8-a cu 

participare internațională - prof. Műller Gina, prof. Rusen Georgiana Florentina. 

 Participare la programul „SELFIE 2020-2021 session 1” exercițiu de autoreflecție - prof. Műller 

Gina, prof. Rusen Georgiana Florentina. 

 Participare „Feedback si evaluare in invatarea online” cu Alice Stan 30.09.2020 durata  1 ora 

pe Facebook - prof. Pârvulescu Angela 

 „Celebrăm săptămâna Spațiului în intervalul 4-10 oct. 2020” Online, la clasele a 11a BCD- 

prof. Pârvulescu Angela 

 Participare la activitatea „Efectele consumului de noi substanțe cu efect psihoactiv” -

Campania Națională Media „FII LIBER” - inițiată de Agenția Națională Antidrog - prof. Műller 

Gina 

 Participare la Workshop European Vocational skills week 2019 Programul Erasmus -rof. 

Rusen Georgiana Florentina 

 „Legatura cu parintii in scolile din SUA” cu Alice Stan durata 1 ora pe Facebook data 7.10.2020 

- prof. Pârvulescu Angela 

 Participare activitatea transdisciplinară „Serbam ziua 1 Decembrie” in spiritul turismului 

romanesc - prof Műller Gina 

 „Cum colaboreaza profesorii din catedra in scolile din SUA” cu Alice Stan  durata 1 ora pe 

Facebook 14.10.2020 - prof. Pârvulescu Angela  

 Making Math Moments Matter /professional development for math educators 7-13 nov 

2020, 6 ore attended  6 ore prof. Pârvulescu Angela 

 Participare la cursul de formare  „Platforme educaționale și instrumente de evaluare online” 

curs acreditat CCD Bucuresti, 60 ore,15 credite - prof. Paraschiv Iuliana 

 Participare programul de perfecționare „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” 

(CRED) - 30 credite-CCD, Ministerul Educației-prof. Műller Gina si prof. Rusen Georgiana 

Florentina 

 „Implicați-vă în activități de colaborare interactive în Google Workspace for Education” - 

prof. Pârvulescu Angela 

 Participare la ,,Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesorievaluatori 

pentru examenele si concursurile nationale” – CPNEE - martie 2021, prof. Műller Gina, prof. 

Iliescu Ștefania Carmen 
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 „Managementul educațional și instrumente digitale pentru monitorizarea progresului si 

evaluarea elevilor în clasă și la distanță” - Facultatea de Calculatoare, Informatică si 

Microelectronică din Republica Moldova - mai 2021 - prof. Pârvulescu Angela. 

 Participare la activitatea cu tema „De dragul profesiei-dezvoltarea abilităților de comunicare 

adaptate diferitelor tipologii de turiști” - CNDIPT in cadrul proiectului Erasmus „Support to 

European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National 

reference points” - Rețeaua partenerială Turism-prof. Műller Gina, prof. Rusen Georgiana 

Florentina-februarie 2021 

 REZULTATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 REZULTATE LA EXAMENUL DE EVALUARE NAȚIONALĂ -2021 

 

Nota VIII A  

1-1.99  

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

1-1.99   1    1 

2-2.99   1 1   2 

3-3.99   1    1 

4-4.99    1 1 1 3 

5-5.99 1 2 3 3 3 2 12 

6-6.99 3 4 4 6 9 3 29 

7-7.77 10 6 8 7 3 9 43 

8-8.99 10 12 9 5 11 10 57 

9-9.99 6 8 5 7 2 3 31 
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2-2.99  

3-3.99  

4-4.99 2 

5-5.99 1 

6-6.99 5 

7-7.77 7 

8-8.99 7 

9-9.99 7 

10 1 

 

C. ACTVITATE DE VOLUNTARIAT 

Participare la activitățile „La braț cu toamna”, „Împreună de Crăciun”, „Mărțișoare pentru 

mame” din cadrul SNAC - prof. Műller Gina și prof. Rusen Georgiana. 

 

D. ALTE ACTIVITĂȚI 

 Responsabil catedră - prof. Müller Gina 

 Metodist - participare la inspecții pentru gradul II, gradul I, definitivat, inspectii tematice de 

specialitate - prof. Műller Gina 

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

 Secretar Consiliul Profesoral - 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 

 Profesor insoțitor in cadrul proiectului Erasmus+ „EUROPEAN INTERNSHIPS - THE KEY TO 

COMPETITIVE TOURISM” - martie 2021 - prof. Műller Gina 

 Profesori evaluatori la Examenul de Evaluare națională - prof. Műller Gina și Iliescu Carmen 

Ștefania 
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 Vicepreședinte Comisia de Examen BAC - Elena Cuza - prof. Műller Gina 

 Profesori evaluatori la Examenul de Bacalaureat -  prof. Iliescu Carmen Ștefania. 

 Susținere IC II - gradul al II-lea - prof. Rusen Georgiana Florentina 

 Redactor Revista electronică anuală „Confluențe didactice între tradiție și modernitate” 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 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) 

 

Membrii comisiei: 

- Kuncser Cristina  

- Cotan Violeta 

- Andreescu Denissa 

- Alexe Marilena 

- Belu Eliza 

Activitati in catedra 

 Pe parcursul semestrului I al anului scolar 2020-2021, 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 discutate in cadrul unei sedinte a 

comisie metodice. Cu aceasta ocazie au fost discutate si masurile necesare ameliorarii 
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situatiei scolare si a fost stabilit de catre fiecare profesor un program de consultatii si 

meditatii. 

 La  inceputul anului școlar profesorii comisiei noastre au participat la Consfatuirile cadrelor 

didactice, iar in cursul semestrului  la actiunile metodice desfasurate online. 

 Materia a fost parcursa integral si ritmic la toate clasele. 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).  

 S-a urmarit formarea continua a profesorilor prin participarea la actiunile 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. 

 La sfarsitul semestrului I,  s-a desfasurat inspectia tematica de specialitate (fizica), in urma 

careia toti profesorii de fizica au obtinut calificativul „Foarte bine”. 

 Doamna profesor Violeta Cotan a sustinut in semestrul al doilea inspectia finala pentru gradui 

I, obtinand  nota 10. 

 Profesorii Kuncser Cristina si Andreescu Denissa au participat ca membri in Comisia de 

elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare si de corectare a lucrarilor scrise din cadrul 

Concursului de ocupare a poaturilor didactice vacante din Centrul de Concurs de la „Colegiul 

C.C. Kirițescu” 

 Membrii Comisiei stiinte au participat atat la simulari cat si la Examenele  de Bacalaureat si  

Evaluare nationala  

 Au  fost membri in Comisiile de examen pentru situatii neincheiate si corigente. 

 Doamnele profesoare Alexe Clara si Andreescu Denissa au participat la Examenul de evaluare 

nationalala la clasa a VI-a, in calitate de evaluatori. 

Referate prezentate in cadrul comisiei metodice: 

             - Alimentatia sanatoasa  -prof. Cotan Violeta, Alexe Marilena 

             - Energia solara - prof. Denissa Andreescu 

             - Tehnici informationale computerizate in predarea fizicii - prof. Kuncser Cristina, prof. Belu 

Eliza 

             Lecții deschise - Calcule pe baza ecuatiilor reactiilor chimice - clasa a VIII-a - prof.Cotan Violeta 

 



Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” 

                     Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, Bucureşti 

                         Telefon: 0314016830, E-mail: secretariat@kiritescu.ro   

 

  

71 / 127 

 

Cursuri de formare si Work–Shop-uri: 

 Participare manifestare “Noaptea cercetătorului” (desfasurată online) - 29.09.2020 - toti 

profesorii 

 Curs de perfectionare “Dezvoltare personala pentru adolescenti” 

– prof. Kuncser Cristina, Andreescu Denissa, Cotan Violeta 

 Curs CRED-  prof. Alexe Marilena 

Proiecte si  parteneriate:  

 Participare proiect „Experimentul Eratosthene” - clasa a X-a C - prof. Kuncser Cristina 

 Participare eveniment national cu tema: Prevenirea traficului de persoane- prof. V. Cotan 

 Profesorii de fizica si chimie din cadrul catedrei au participat impreuna cu dna tehnician 

laborant Eugenia Badrea, la activitatea: “Cum ne comportam in caz de cutremur” (proiectii de 

filme, discutii). 

Alte activitati (Extracurriculare) 

 Participare exercitiu de simulare a unei calamitati - toti profesorii 

 Activitate - Drogurile si efectele lor - 10C - prof. Kuncser Cristina 

    Activitate “Obiceiuri de Craciun” - clasa a IX-a  D - prof. Violeta Cotan 

    Secret Santa - musical - clasa a IX-a  D - prof. Violeta Cotan 

Activitati in cadrul diferitelor comisii: 

 Kuncser Cristina  

       Comisia metodica Stiinte - responsabil 

 Comisia pentru curriculum - membru 

 Comisia Metodica a dirigintilor - membru 

 Comisia de mobilitate - membru 

 Toma Clara 

                   Comisia Stiinte - membru 

                 Comisia SSM 

 Comisia SSM si SU – membru 

            Cotan Violeta - Comisia SSM 
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      Comisia Stiinte - membru 

Comisia Metodica a dirigintilor - membru 

 Andreescu Denissa  

      Comisia Stiinte - membru 

                   Comisia SSM si SU - membru  

                   Comisia ROFUIP 

 Belu Eliza- Comisia Stiinte – membru 

 

COMISIA METODICĂ GEOGRAFIE- ISTORIE 

 

MEMBRII COMISIEI 

În anul şcolar 2020-2021, Aria curriculară Om și societate funcționează în următoarea componenţă: 

● Szin Emil - Adrian, prof. economie şi educaţie antreprenorială, titular, grad II. responsabil al 

ariei curriculare. 

● Jarnea Claudia, consilier psiho-pedagogic, titular, def. 

● Săceanu Cristina, prof. psihologie, suplinitor, debutant 

● Fedeleş Mircea, prof logică, argumentare şi comunicare, titular pe durata viabilității postului, 

grad II 

● Toiu Cozmin, prof. Religie, titular, grad II 

● Batariuc Roxana, prof. Religie, titular, grad II 

● Popa Gabriela, prof. istorie, titular, debutant 

● Stoian Ionel, prof. Istorie, suplinitor, def 

● Mortu Cosmina, prof. Geografie, suplinitor, def 

● Velea Carmel, prof. Geografie, titular, grad I 

● Catrina Lucian, prof. Geografie, suplinitor, def 

 

Pe parcursul anului școlar 2020-2021,  cadrele didactice  încadrate pe disciplinele Ariei curriculare 

Om şi societate au desfăşurat următoarele activităţi: 
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 participarea la consfătuiri- toţi membrii comisiei 

 studierea programelor școlare şi a manualelor alternative, proiectarea calendaristică a 

materiei  

 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; 

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

 

2. CONCURSURI ŞI OLIMPIADE: 

 organizarea unui concurs de proiecte despre „Personalități marcante ale Marii Uniri”  (realizat 

de clasa a V-a, câștigătoare fiind elevele Rusu Letiția si Gheorghe Maria) si  

 vizionare de filme documentare despre Marea Unire din 1918, cu ocazia Zilei Naționale; POPA 

GABRIELA 

 concurs de cultură generală  cu tematică istorică, civică cu clasa a V-a A; POPA GABRIELA 

3. PROIECTE/PARTENERIATE 

 Proiectul local „Școala fără fumuri” (cls.VI; VII) Agenția Națională Antidrog JARNEA CLAUDIA 

 Proiectul local „Alege să fii liber” (cls.VIII) Agenția Națională Antidrog JARNEA CLAUDIA 

 Campania națională „Fii liber” (cls.IX A, B, C, E, F; X H) Agenția Națională Antidrog JARNEA 

CLAUDIA 

 Job&Carieră: Cum să obții jobul pe care ți-l dorești Consultant în carieră Cristina Neacșu 

JARNEA CLAUDIA 

 coordonarea unui proiect despre  “Mica Unire - 24 Ianuarie 1859 ”, la clasele XII-a A, B, C, D, E, 

in luna ianuarie ; POPA GABRIELA 
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 participarea si coordonarea proiectului unei echipe formata din trei elevi ai clasei a XII-a D  

(Miu Robert, Onu Nicole, Asofiei Bianca), cu tema „Crizele monarhiei si comunismului”, la 

Simpozionul municipal, organizat de Colegiul National „Victor Babeș", „Monarhie și 

comunism”, ediția a IX-a. POPA GABRIELA 

4. PERFECŢIONARE 

 Webinar: Eroii internetului – Siguranță online pentru elevi -12.11.2020 JARNEA CLAUDIA 

 Conferința online: Utilizarea resurselor digitale pentru crearea propriul scenariu educațional - 

5.10.2020 JARNEA CLAUDIA 

 Conferința online: Copiii în era digitală - 24.10.2020 JARNEA CLAUDIA 

 Webinar: Eroii internetului – Siguranță online pentru elevi - 12.11.2020 JARNEA CLAUDIA 

 Online Study visit: Guidance in Belgium, Flanders - 30.11.2020 - 4.12.2020 JARNEA CLAUDIA 

 Prezentarea lucrării: A national guidance practice. JARNEA CLAUDIA 

 Webinar: Excelență în cariera de dascăl - 4.12.2020 JARNEA CLAUDIA 

 Webinar socio-umane SZIN ADRIAN 

 Curs CNEE evaluatori SZIN ADRIAN 

 Curs BNR educație finaciară SZIN ADRIAN 

 „Elaborarea materialelor online”  (4 noiembrie, 9 decembrie 2020), POPA GABRIELA 

 „Istoria familiei/genealogie online” (20 noiembrie 2020), POPA GABRIELA 

 Integrarea resurselor digitale pentru crearea propriului scenariu educațional” (5 octombrie 

2020) POPA GABRIELA 

 Despre riscurile tehnologiei digitale – ce trebuie sa știu ca părinte JARNEA CLAUDIA 

 Idei creative de activități în Școala altfel  JARNEA CLAUDIA 

 Starea de bine a educatorului JARNEA CLAUDIA 

 Cum să utilizezi inteligența emoțională în procesul procesul de predare JARNEA CLAUDIA 

 Tehnici de predare pentru profesorul modern  JARNEA CLAUDIA 

 Participarea online la conferința cu tema: „Violența În familie” organizată de Asociația 

Criminaliștilor din România în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială din cadrul 

Primăriei Generale a Municipiului București, I.G.P.R. – Institutul de Cercetare și Prevenire a 
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Criminalității, Direcția Generală de Poliție a Muncipiului București din data de 21.07.2021; 

SĂCEANU CRISTINA 

 Participarea online la Programul de formare continuă „Cunoașterea profilului psihologic al 

adolescentului, premisă pentru asigurarea eficienței activității didactice”, organizat de Casa 

Corpului Didactic, București; SĂCEANU CRISTINA 

 Participarea online la Programul de formare continuă „Strategii de prevenire a bullyingului”, 

organizat de Casa Corpului Didactic, București; SĂCEANU CRISTINA 

 Participarea online în cadrul proiectului „Impactul globalizării asupra economiei naționale”, 

proiect municipal/regional, ediția a II-a, 2021, desfășurat în data de 23.04.2021 în parteneriat 

cu Colegiul Național „Matei Basarab”, București; SĂCEANU CRISTINA 

6.  ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE:  

 pregătirea elevilor pentru Bacalaureat, concursuri şi competiţii şcolare prin ore de 

pregătire suplimentară: SZIN ADRIAN 

 Pregătirea elevilor la disciplina Psihologie pentru Examenul de Bacalaureat 2021. 

JARNEA CLAUDIA 

 Pregătirea elevilor la disciplina Logică, argumentare și comunicare  pentru Examenul de 

Bacalaureat 2021. FEDELEȘ MIRCEA 

 Pregătirea elevilor la disciplina Geografie pentru Examenul de Bacalaureat 

2021.CATRINA LUCIAN 

 Pregătirea elevilor la disciplina Geografie pentru Examenul de Bacalaureat 

2021.MORTU COSMINA 

 Pregătirea elevilor la disciplina Geografie pentru Examenul de Bacalaureat 2021.VELEA 

CARMEL 

 Pregătirea elevilor la disciplina Psihologie pentru Examenul de Bacalaureat 2021. Prof. 

Jarnea Claudia Prezentarea la nivelul comisiei metodice a sectorului 6 a lucrării: 

Profesie sau carieră?  în cadrul temei Activitatea de orientare școlară și profesională în 

școală și în mediul online. Promovarea învățământului profesional, profesional dual și 

vocațional.- 6.11.2020. JARNEA CLAUDIA 

 Pregătirea elevilor la disciplina Psihologie pentru Examenul de Bacalaureat 2021. 

JARNEA CLAUDIA 
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 Tutore de practică pentru studenții din anul II de la Masteratul Consiliere școlară și 

dezvoltarea carierei, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea 

București. JARNEA CLAUDIA 

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

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. JARNEA CLAUDIA 

 Membru în Comisia de evaluare a cunoștințelor pentru recunoașterea și echivalarea 

studiilor. JARNEA CLAUDIA 

 Participare la consiliile profesorale din cadrului liceului şi la întâlnirile metodice ale 

profesorilor consilieri la nivel de sector şi municipiu. JARNEA CLAUDIA 

 concurs cu premii pentru cele mai frumoase felicitări de Crăciun create de elevii clasei 

a V-a . BATARIUC ROXANA 

 activitatea cu tema Provocările digitalizării și schimbări în industria turismului. Ce 

înseamnă vlogging și blogging in industria călătoriilor. Din cadrul European Skills Week 

2020 BATARIUC ROXANA 

 Dezbaterea din data de 13 ianuarie 2021 „Regimul comunist in România in perioada lui 

Nicolae Ceaușescu”, la care a participat  Prof. Univ. Dr. Traian Sandu, Universitatea 

Sorbonne -Nouvelle, Paris. POPA GABRIELA 

 comemorarea Holocaustului prin vizionare de filme documentare despre aceasta temă, 

cu ocazia Zilei Holocaustului (9 octombrie), la clasele a XI-a si a XII; POPA GABRIELA 

 dezbatere cu tema „Democrație versus Comunism”, cu ocazia împlinirii a 31 de ani de 

la Revoluția din 1989, la clasele a XII-a C si a XII-a A; POPA GABRIELA 

 desfășurarea activității „Turul virtual al muzeelor de istorie” cu clasa a XII-a C. POPA 

GABRIELA 

 comemorarea zilei de 24 ianuarie 1859 cu elevii clasei a VIII-a, prin prezentarea unor 

materiale în sistem on-line; STOIAN IONEL 

 activitate prilejuită de Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului, 

27 ianuarie STOIAN IONEL 

 Siguranța pe internet - ”Creștem o generație fără frică” JARNEA CLAUDIA 

 Întâlnire cu reprezentanți ai mediului universitar  JARNEA CLAUDIA 

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

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. JARNEA CLAUDIA 
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 Membru în Comisia de evaluare a cunoștințelor pentru recunoașterea și echivalarea 

studiilor. JARNEA CLAUDIA 

 Pregătirea elevilor la disciplina Psihologie pentru Examenul de Bacalaureat 2021. 

JARNEA CLAUDIA 

 Participare la Examenul de Bacalaureat ca profesor asistent. JARNEA CLAUDIA 

 Tutore de practică pentru studenții din anul II de la Masteratul Consiliere școlară și 

dezvoltarea carierei, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea 

București. JARNEA CLAUDIA 

 participarea si coordonarea proiectului unei echipe formata din doua eleve ale clasei a 

V-a A   POPA GABRIELA 

 (Mincinoiu Karina si Gheorghe Maria), cu tema „Regina Maria a României”, la concursul 

„Timpuri, locuri si oameni”, secțiunea „Aplicații online”, proiect care a obținut locul I 

(98 puncte). POPA GABRIELA 

 desfășurarea unor activități in timpul săptămânii Scoala Altfel, printre care : POPA 

GABRIELA 

 „Călătorii virtuale in trecut” - vizită  virtuală la muzee, cu clasa XI-a D, POPA GABRIELA 

 „Istoria orașului meu” - vizita virtuala in obiective turistice din București, la clasa IX-a G 

POPA GABRIELA 

 desfășurarea activității Ziua Eroilor”, la clasa a IX-a B, împreuna cu d-na prof. Badrea 

Eugenia POPA GABRIELA 

 Cu ocazia Zilei Europei(9 mai) - concurs de cultura generala cu tema, Europa-Unitate in 

diversitate”, la clasa a XI B. POPA GABRIELA 

 inspecțiile pentru examenul de definitivat 2021 in data de 16.11.2020 (sem.I) si 

3.03.2021 (sem. II), precum si o inspecție tematica la catedra de istorie in data de 

20.01.2021. Am promovat examenul de definitivat cu media 9,12. POPA GABRIELA 

 comisia de simulare a examenului de bacalaureat si de Evaluare Națională si din 

comisia de înscriere in clasa a IX-a. POPA GABRIELA 

 sesiune referate Ziua Europei - 9 mai STOIAN IONEL 

 Membru în cadrul Asociației Criminaliștilor din România; SĂCEANU CRISTINA 
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 Asistent și profesor evaluator în cadrul Comisiei de organizare a simulării naționale a 

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

Colegiul Național „Ion Neculce”, București, sector 1; SĂCEANU CRISTINA 

 Profesor evaluator în cadrul Comisiei de organizare a simulării naționale a probelor 

scrise ale examenului de bacalaureat național în anul școlar 2020-2021 de la Colegiul 

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” și Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”, 

București, sector 6; SĂCEANU CRISTINA 

 Participarea la cele 3 sesiuni ale cursului de grafologie organizat de către Asociația 

Grafologilor din România – comisar șef de poliție Lăzău Florin, președintele Secției 

cercetare, inovare, dezvoltare din cadrul ACR (07.04.2021, 21.04.2021, 06.05.2021); 

SĂCEANU CRISTINA 

 Participarea online la evenimentul „Parlamentar pentru o zi” din data de 3-4 iunie 

2021, organizat de către deputatul Valentin Făgărișian; SĂCEANU CRISTINA 

 supraveghere bac, corectură bac, supraveghere titularizare FEDELEȘ MIRCEA 

 prof. corector bacalaureat SZIN ADRIAN 

 supraveghere bacalaureat STOIAN IONEL 

 Efectuare inspecții pentru definitivat, grad II - Prof. SZIN ADRIAN 

 Inspecții pentru obtinerea gradelor didactice: SZIN, TOIU, POPA, SĂCEANU, FEDELEȘ 

 Membru Consiliul Consultativ I.S.M.B. SZIN ADRIAN 

 Membru Corpul Experților SZIN ADRIAN 

 Metodist I.S.M.B. SZIN ADRIAN 

 Formator național SZIN ADRIAN 

 

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

 

OBIECTIVE: 

• Folosirea unor metode și mijloace diversificate pe parcursul orelor în vederea creșterii atractivității 

practicării independente a exercițiilor fizice și sportului și dezvoltarea abilităților în domeniul artelor 

(pictură pe sticlă, serbări școlare); 

• Adaptarea metodelor de predare la nevoile educaţionale ale fiecărui elev în parte; 
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• Participarea, activitățile și proiectele derulate la nivelul școlii. 

În anul școlar 2020-2021 activitatea profesorilor din Comisia metodică s-a concretizat prin:  

• Participarea în sistem on-line 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); 

• 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. 

• Domnii profesori Pandele Petrică și Jipa Ionuț Valentin au participat în calitate de profesori asistenti 

la sesiunea din iunie - iulie a Examenului de Bacalaureat ; 

REZULTATE LA „OLIMPIADA NAȚIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR 

Nu au fost organizate competiții. 

ACTIVITATEA METODICĂ ŞI  DE PERFECȚIONARE 

Profesor Pandele Petrică 

• A susţinut inspecţia specială  pentru obţinerea gradului didactic II   

         Profesor Jipa Ionuț Valentin  

• A susținut inspecția curentă 2 pentru obținerea gradului didactic I 

PUNCTE SLABE: 

• Discontinuitatea sau oprirea activității fizice a multora dintre elevi pe perioada desfășurării 

cursurilor on-line. 

AMENINȚĂRI: 

• Probabilitatea destul de ridicată de a reveni la desfășurarea cursurilor on-line. 

OPORTUNITĂȚI: 

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

sau folosirea unor mijloace diversificate necesare realizării temelor. 

 

COMISIA METODICĂ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIA ÎN CARIERĂ 
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Formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice,  în  acest an şcolar 2020 – 2021,  au 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 urmatoarele : 

• Perfectionarea curenta prin activitati metodico - stiintifice si psihopedagogice realizate la 

nivelul unitatii de invatamant sau pe grupe de unitati, în catedre si/sau comisii metodice si in activitati 

ale cercului pedagogic. 

• Perfectionare curenta prin participare la: simpozioane, sesiuni de comunicari , stagii periodice 

de informare stiintifica de specialitate si in domeniul stiintelor educatiei, forme de perfectionare prin 

corespondenta, cursuri fara frecventa organizate de institutii de invatamant superior sau cursuri 

organizate de societati stiintifice si de alte organizatii profesionale ale personalului didactic. 

• Perfectionarea prin definitivare in invatamant si acordarea gradelor didactice. 

• Perfectionarea periodica (organizata o data la cinci ani). 

• Perfectionarea prin cursuri postuniversitare si doctorate. 

Perfectionarea la nivelul unitatilor de invatamant trebuie sa indeplinesca functia de reglare -

autoreglare a activitatii instructiv - educative, didactice si extradidactice, de dezvoltare profesionala 

personalizata, de inovare a practicii scolare intr-un anumit spatiu de instruire si situatii educative, de 

stimuiare a creativitatii cadrelor didactice si a elevilor, de investigare a activitatii scolare. 

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

urmatoarele activitati pe parcursul acestui semestru:  

- Elaborarea portofoliului Comisiei cu documentele aferente; 

- Planul Managerial in corelatie cu Planul Managerial al Colegiului 

- Completarea Fiselor individuale de Formare Continua si a Bazei de date din ultimii 5 ani 

- Identificarea nevoilor de formare-chestionare orala, formulare. 

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

de formare, fise de inscriere, adrese virtuale-portaluri, comunicatele transmise de la Inspectorate, alte 

organizatii. 

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

          - Cadre didactice suplinitoare si titulare au urmat cursuri de perfectionare si specializare organizate 

prin CCD,  MECTS, diverse organisme, organizatii. 
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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 doctorat în specialitate, absolvite de către doamna profesor Ile 

Floarența Larisa, în anul şcolar 2019-2020 

2.  Gradul didactic II, obținut în acest an școla-doamnei profesor Zalana Alina . 

3. Studiile universitare de doctorat în specialitate, absolvite de către doamna profesor Păun 

Nastase Lidia Alexandra, în anul şcolar 2019-2020 

Colegii nostri au  absolvit urmatoarele  programe si cursuri de formare în acest an şcolar:  

ENACHE GABRIELA 

 Membru în Consiliul Consultativ al ISMB pentru disciplinele Informatică și TIC, an școlar 2020-

2021; 

 Cursuri de formare 

- Curs online ECDL – modulul PEDAGOGIE DIGITALĂ, 15 ore, prin campania Teach Smart, 1-5 

februarie 2020; 

- Conferința științifico-practică INOVAȚII PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ, 8 ore 

ILE LARISA  FLORENȚA 

Managenemt si lidership educational , 30 crt, CCD, 10.2020-11.2020 

Bazele utulizarii LIVRESQ, 01. 2021, ASCEDIA, LIVRESQ 

        ALEXE MARINELA CLARA 

Webinar web didactica Seria III 2020 

BADEA EUFRUSINA 

Experiențe online la Limba și literatura romană, CCD, 10.09. 2020, 2 ore 

         PLATON OLIMPIA 

Curs online despre utilizarea platformei Microsoft Teams, 4 ore, 09.01 2021 

Webinarul Experiențe online la Limba Română 2020 CCD 1 H 

Curs online despre utilizarea platformei Microsoft Teams, 4 ore, 09.01 2021 

         PERTRE - BOCEANU ANA-MARIA 
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Obiceiurile educatorilor de sussec- 3 ore, 6.11.2020,SC SELLIFICATION 

Excelența în carieră de dascal- 3 ore, 4 12.2020, SC SELLIFICATION 

REZILIENTA-Cum sa ramanem Puternici, 14.1.2021, SC SELLIFICATION 

Webinar- Cum poti face evaluarea cu instrumente digitale, 08.01.2021, PROARTA 

Sesiune online-Cum facem ED. ALTFEL ONLINE, 3 ORE, 22.10.2020, Reimagine education 

            VĂSII LOREDANA 

  Sesiunea de formare-S’ouvrir au monde et mieux le comprendre!, SITKA, 4.12.2020 

  Curs online- despre aplicațiile G.Suite, 17.12.2020, 4 ore, INSTITUTFRANCAIS 

  Practica utilizării G Suite, 06.11.2020, Institutul de form CHIȘINĂU 

  Curs Dezv pers pt copii și adolescenti, CATHARSIS,15.01-14.2.202, 15 CRT 

            POPESCU ANA-MARIA 

  Curs Dezv pers pt copii adolescenti , CATHARSIS,15.01-14.2.202, 15 CRT 

  Webinar-Drvelopper le plaisir de lire des apprenants, 16 dec, 2020, Inst Francez 

GHELMECI IRINA 

EP SUMMIT ELT TRAINING ROOMS 32H 2021 

HAIVEI CRISTINA 

Dezvoltare personală pentyru copii 2021 15 crt Catharsis 

Prog de perf online COMISIA ceac  2020 

POPESCU MIHAELA MINELA 

Asociaţia pt. dezv. Serv. Soc.şi Educaţionale CATHARSIS 

Dezvoltare personală pentru copii, 2021, 63 h 

RANGA DIANA 

Webinarul Experiențe online la Limba Română 2020 CCD 1 H 

RUSEN GEORGIANA 

Curs „CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” CCD Februarie - Aprilie 2021 

Webinar „Practica utilizării G Suite în activitatea didactică” Institutul de formare continuă Chișinău 

Noiembrie 2020 
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Dezbatere online  „Creativitate, comunicare si cooperare. Perspective europene și experiențe de 

învățare în școlile din România” Asociația Ține de noi Noiembrie 2020 

Atelierul „Experiențe online la disciplina Matematică” Iulie 2020 CCD 

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

Asociația Catharsis Ianuarie 2020  

Programul de educație financiară „Să vorbim despre piața financiară nebancară” Autoritate de 

supraveghere financiară Februarie 2020 

Seminar online  „Provocările digitalizării și schimbări în joburile din industria turismului” 

Colegiul Economic Costin C. Kirițescu Noiembrie 2020 

 

SERBAN IULIANA 

Programul de educație financiară ”Să vorbim despre piața financiară nebancară” 

SZIN ADRIAN 

Program Ed economică și financiară 2020 Institutul bancar român 

Program formare pt. Constituirea Corpului de profesori evaluatori 2020 - 60 h - Centrul național de 

politici și evaluare în educație 

 

SEMINARII, CONFERINŢE, SIMPOZIOANE:  

ENACHE GABRIELA 

- Focus grup, modulul WORK Based Learning al instrumentului european SELFIE, pilotat în 

perioada noiembrie-decembrie 2020; 

- Seminar online „Provcoările digitalizării și schimbări în joburile din industria turismului. Ce 

înseamnă vlogging și blogging în industria călătoriilor”, 11.11.2021; 

- Sesiunea națională de informare cu tema „Formarea profesională între real și virtual”, 

organizată de CNDIPT în parteneriat cu ANPCDEFP în cadrul proiectului EQAVET NRP-RO 2019-

2021 și a Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale, 12.11.2020; 

- Conferința internațională „Instrumentul SELFIE WBL pentru învățământul profesional și 

tehnic”, 26.01.2021; 

 

DANIELA PENU 
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   Symposion Experience KNOWLEDGE-Artifex University, 2020 dec 

PERTRE- BOCEANU ANA-MARIA  

Obiceiurile educatorilor de succec - 3 ore, 6.11.2020,SC SELLIFICATION 

Excelența în carieră de dascal - 3 ore, 4 12.2020, SC SELLIFICATION REZILIENTA 

Cum sa ramanem Puternici, 14.1.2021, SC SELLIFICATION 

Webinar- Cum poti face evaluarea cu instrumente digitale, 08.01.2021, PROARTA 

Sesiune online-Cum facem ED. ALTFEL ONLINE, 3 ORE, 22.10.2020, Reimagine education   

Conferinta - Inovatie pedagogică, 8 ore, INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUA REP. MOLDOVA, 27.11. 

2020 

Conferinta online - Utilizarea resurselor digitale. 5.10. 2020, CCD 

Conferinta - Inovatie pedagogică, 8 ore, INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUA REP. MOLDOVA, 27.11. 

2020 

 Conferinta online - Utilizarea resurselor digitale. 5.10. 2020, CCD 

        RUSEN GEORGIANA 

Conferința online Managementul emoțional în criza COVID 19  Academia CLAR Noiembrie 2020 

VĂSII LOREDANA 

Conferinta online- Dezbatere-strategia privind digitalizarea ed, 12.11.2020, ȚINE DE NOI 

Conferinta online- Utilizarea resurselor dig, 5.11.2020, CCD. 

MULLER GINA 

Conferinta-la nivel internațional : Promoting qualiti throungh ed., CCD DOLJ.26.02.2021 

JARNEA CLAUDIA 

Masa rotunda Conferinţa Omul din spatele unui prof. Asociaţia Playouth- noiembrie 2019 

Conferinţa Teatrul in educaţie-POCO, oct 2019 

Conferinţa Teatrul in educaţie-POCO, oct 2019  

Conferinţa THE CYBER EFECT- English KIDS  

Atelier in cadrul proiectului- Star-Adolesccenţi pregatiti pentru viitor- 

Workshop TEH. DE MOTIVARE A ELEVILOR 18 01 2020 Ed  prin joc si joaca Conf  organizata de 

CMBRAE in cadrul proiectului Strenghtening-Up Civic Skills For Students 1.06.2020 
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PÂRVULESCU ANGELA 

Conferinta Omul din spatele unui profesor Ed prin joc si joaca 13 06 2020 

POPA GABRIELA 

Simpozion national RESTITUTIO MATEI BASARAB IN CEAS ANIVERSAR Muzeul Nat de IST  

PERTRE- BOCEANU ANA-MARIA 

Conferinta-Inovatie pedagogică, 8 ore, INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUA REP. MOLDOVA, 27.11. 

2020 

 Conferinta online-Utilizarea resurselor digitale. 5.10. 2020, CCD 

Conferinta-Inovatie pedagogică, 8 ore, INSTITUTUL DE FORMARE CONTINUA REP. MOLDOVA, 27.11. 

2020 

Conferinta online - Utilizarea resurselor digitale. 5.10. 2020, CCD 

Pe parcursul anului scolar 2020-2021, în ceea ce priveste receptivitatea colegilor noştri în urmarea 

formării continue, au iesit in evidenta urmatoarele aspecte negative: 

- slaba implicare  a unor dintre cadrele didactice  în parcurgerea  cursurilor de formare, predarea si 

invaţarea centrate pe elev implica o pregatire foarte laborioasa a unei ore si o interactivitate stransa 

cu elevii clasei si adesea profesorii sunt  refractari la   utilizarea  metodelor moderne şi a mijloacelor 

multimedia, pe care le pot  dobândi  la cursuri de formare. 

În acest an școlar au susțiut inspecțiile pentru  gradele  didactice următorii colegi: 

 

Nume și prenume Catedră Grad Inspecții efectuate 

Fedeleș Mircea Socio-umane I IC I 

IC II sem I 

3.11.2020 

Ile Florența Larisa Turism I IC I 

IC II sem I 

18.01.2021 

Penu Daniela Economic, Administrativ, 

Poștă 

II Preinspecție 

IC I 
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SEMI1 

9.10.2020 

Gherghe Maria Adelina Comerț, Servicii II Preinspecție 

ICI 

Sem I 

11.11.2020 

Zalana Alina Informatică I IC I 

Sem I 

19.19.2020 

Petre Boceanu Ana-

Maria 

Economic 

Administrativ 

Poștă 

I ICI 

SEM I 

18.11.2020 

Szin Adrian Economie 

Economie aplicată 

I ICI 

IC II 

16.11.2020 

Speciala 

12.01 2021 

 

 

Nume și prenume Catedra Gradul didactic 

Cenușă Gheorghița Economic, Administrativ, 

Poștă 

 

Definitivat Inspecții de 

specialitate I, 25.11.2020 

Definitivat Inspecții de 

specialitate I, 17.12.2020 

Definitivat Inspecții de 
Popa Gabriela Elena Istorie 
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Dodu Silvia Turism specialitate I. 25.11.2020 

Definitivat Inspecții de 

specialitate I, 04.12.2020 Săceanu Cristina Psihologie 

Următorii colegi au susținut grade didactice pe parcursul acestui an școlar: 

 

Szin Adrian - Gradul Didactic I 

Toiu Cosmin - Gradul Didactic I 

Șerban Iuliana - Gradul Didactic II 

Pandele Petrică - Gradul Didactic II 

Popa Gabriela - Definitivatul 

Dodu Silvia - Definitivatul 

Săceanu Cristina - Definitivatul 

 

PLAN DE MASURI PENTRU ÎMBUNATATIREA ACTIVITĂȚII COMISIEI 

 

 Este necesara o facilitare a comunicarii intercolegiale la nivelul şcolii, formarea şi 

dezvoltarea unei culturi organizaţionale specifice, largirea relaţionarii scolii cu alte 

institutii si organizaţii, cu scopul asigurarii unei imagini pozitive a şcolii in comunitate si la 

nivelul municipiului.  

 Realizarea impreuna cu echipa manageriaia a şcolii a activitaţii de perfecţionare/ formare 

continua , de proces, pentru programele de perfecţionare/ formare continua aflate in 

derulare la nivelul unitaţii de invaţamant, pentru produsele finale ale formarii continue, 

reflectate in activitatea didactica, de valorizare a bunelor practici. 

 Folosirea tehnicii observarii şi analizei lecţiior/ activitaţilor susţinute de cadrele didactice, 

cu scopul imbunataţirii procesului de predare/invaţare/evaluare, prin consiliere colegiala, 

discutii cu responsabilii comisiilor metodice. 

 Realizarea, in colaborare cu echipa managerial a unor activitaţi de diseminare a informaţiilor 

primite in cadrul cursurilor de formare continua, instruirilor, intalnirilor organizate de 

diferite institutii abilitate in domeniu. 
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 Popularizarea rezultatelor evaluarii realizata, la nivelul colectivului didactic, in vederea 

identificarii unor soluţii pentru imbunataţirea aetivitaţii de perfecfionare/ formare continua 

si a calitaţii educaţiei la nivelul unitaţii de invatamant. 

 

 

Pentru solutionarea acestor provocari au fost identificate o serie de posibile solutii precum: 

 monitorizarea permanenta a metodelor folosite de cadrele didactice in timpul orelor prin asistenţe 

efectuate de echipa manageriala si persoanele desemnate de comisia de evaluare si asigurare a 

calitaţii constituita la nivelul scolii; 

 susţinerea unor lecţii demonstrative cu folosirea metodelor centrate pe elev în cadrul derularii 

unor activitati la nivelul comisiilor metodice : 

 îmbunatatirea bazei materiale a scolii 

 formarea iniţiala si continua a cadrelor didactice; 

 conlucrarea dintre cadrele didactice, elevi, parinţi si responsabili de la nivel local 

 

In privinţa aspectelor pozitive, s-au constat urmatoarele: 

 existenta formarii initiale a profesorilor in pregatirea de specialitate si cea 

psihopedagogica, capacitatea de proiectare in functie de continut,  de curriculum si de 

particularitatea claselor de elevi , stil didactic eficient in dirijarea invatarii; 

 planificarile, la nivel de arii curriculare si catedre, s-au discutat si configurat conform 

specificului cognitiv si formativ al disciplinei,demonstrind, in general, achizitia de informatii, 

abilitarea curriculara si competente evaluative. 

 documentele proiectarii activitatii contin cu prioritate considerente teoretico-stiintifice si 

pedagogice de selectie a continuturilor, dar si de psihologie a invatarii si dezvoltarii, mai 

ales la cadrele didactice care au parcurs mai multe stagii de formare si perfectionare. 

 

În concluzie intreaga activitate a personalui școlii în acest an scolar a fost orientata spre :  

 eficientizarea stilului didactic 

 informarea asupra noilor programe şi noutăţilor  metodice, necesare îmbunătăţirii actului 

educativ   

 cercetarea desfasurata la nivelul catedrei pe teme de trunchi comun al disciplinei sau pe 
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modalitati de evaluare 

 

În continuare pentru desfasurarea în bune conditii a procesului instructiv - educativ , cadrele 

didactice din scoala noastra, trebuie sa faca eforturi deosebite pentru: 

■  utilizarea informaţiilor dobandite la cursurile de formare in activitatea la clasa(diseminarea 

noţiunilor dobindite). 

■ modernizarea bazei materiale prin participarea la selectie de proiecte educaţionale si a 

fondurilor de dezvoltare (informatizare). 

■ crestera calitaţii actului de predare invăţare cu consecinţe directe asupra nivelului de 

cunostinţe al elevilor si formării competenţelor profesionale 

■ formarea continua ar trebui sa fie un efort individual, amplu, coerent si competent, susţinut 

la nivel institutional, de inlaturare a rutinei si imobilismului, de adecvare la neeesitaţile imediate ale 

şcolii. 

 

ACTIVITATEA COORDONATORULUI PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI 

EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

I – Activitatea coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

la nivelul unității de învățământ  

 

Nr. 

crt. 

Data/perioada Instituția organizatoare Activitatea (online) 

1. 16 octombrie 2020 CCD București Webminar – Scriere proiecte 

Erasmus+ 

2. 19 octombrie 2020 ANPCDEFP Atelier AcreditarE+ pentru 

organizații și instituții 

educaționale din sectorul 

Educație școlară 

3. 20 octombrie 2020 ANPCDEFP Atelier AcreditarE+ pentru 

organizații și instituții 
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educaționale din sectorul 

Educație școlară 

4. 21 octombrie 2020 ANPCDEFP Atelier AcreditarE+ pentru 

organizații și instituții 

educaționale din sectorul 

Educație școlară 

5. 27 octombrie 2020 ISMB București Consfătuiri Proiecte și 

Programe educative 

6. 29 octombrie 2020 Grupul EDUCATIVA Târgul Internațional de 

Universități “VIRTUAL RIUF – 

Romanian International 

University Fair”, (online) 

7. 1 noiembrie 2020 Colegiul Tehnic „Mihai 

Viteazul” din Oradea; 

Colegiul Econimic „Costin 

C. Kirițescu” București 

Organizare și participare 

eveniment în cadrul „European 

Vocational Skills Week” 

„Provocările digitalizării și 

schimbări în joburile din 

industria turismului. Ce 

înseamnă vlogging și blogging 

in industria călătoriilor” - 

Seminar online privind 

orientarea în carieră în 

industria turismului 

8. 18 noiembrie 2020 Universitatea Politehnică 

Timișoara, CeL – Centrul 

de e-Learning 

Webminar “Împreună online” 

9. 25 noiembrie 2020 Asociația Ține de Noi, 

București 

Conferința online "Creativitate, 

comunicare si cooperare. 

Perspective europene si 

experiențe de învățare în școlile 

din România" 

10. 27 noiembrie 2020 Ministerul Educației, Conferința științifică-practică cu 
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Culturii și Cercetării al 

Republicii Moldovei-

Chișinău 

participare internațională- 

„Inovații pedagogice în era 

digitală”  

11. 27 noiembrie 2020 Diriginții cls a IX-a E și a 

IX-a F, Colegiul Economic 

“Costin C. Kirițescu” 

Participare activitate „1 

Decembrie Ziua Națională a 

României”  

 

12. Noiembrie 2020 Colegiul Economic “Costin 

C. Kirițescu” 

Scriere și depunere Proiect 

CAER “Antreprenor de succes” 

13. 16 noiembrie - 04 

decembrie 2020 

CNDIPT, Colegiul 

Economic “Costin C. 

Kirițescu” 

Realizarea activității de pilotare 

–„Selfie” (clasa a XII-a B) 

14. 16 decembrie 2020 Universitatea Politehnică 

Timișoara, CeL – Centrul 

de e-Learning 

"Workshop Digital Skills and 

Competences for Future 

workshop”, 2020 webinar 

15. 18 decembrie 2020 Romconsult București, 

ADN-um training și 

coaching 

Curs – Evaluarea elevilor în 

mediul online, 150 min. 

16. ianuarie -februarie 

2021 

Asociația Catharsis, 

București 

Curs (online) “Dezvoltare 

profesională pentru copii și 

adolescenți” (15 CPT) 

17. 2020-2021  Asociația Capital Filles 

România, Institutul 

francez din România 

Proiect Capital Filles 

18. 17.02.2021 Colegiul Economic “Costin 

C. Kirițescu”, CNDIPT   

Seminar interactiv “De dragul 

profesiei–dezvoltarea 

abilităților de comunicare 

adaptate diferitelor tipologii de 

turiști” 

19. 10.03.2021 Colegiul Economic “Costin Webinar educațional “Provocări 
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C. Kirițescu”, 

Universitatea Româno-

Americană București 

și satisfacții ale meseriei de 

ghid, Ziua Națională a 

Meseriilor”  

 

20. 17.03.2021 Comunitatea Educatorilor 

Sellification, Timișoara 

Curs Sellification “Tehnici de 

motivare a elevilor prin NLP” 

21. 15-26.03.2021  

 

ASF România Proiect de educație financiară, 

“Să vorbim despre piața 

financiară nebancară” 

22. 22.03.2021 BVB București, ASF 

România 

Proiect “Global Money Week” 

23. 21.04.2021 CCD București   Webinar “Elaborarea 

materialelor online”  

24. 18.05-31.07.2021 CCD București, Ministerul 

Educației 

 

Curs CRED, 30 CPT 

 

  

Alte activități ale coordonatorului de programe și proiecte:  

 

 gestionarea planurilor de activități școlare, extrașcolare, extracurriculare și a 

parteneriatelor; 

 elaborarea Planului managerial pentru departamentul de Programe și Proiecte 

Educative, an școlar 2020-2021;  

 întrunirea Consiliului Elevilor 

 elaborarea Planului de îmbunătățire a calității educației pentru anul școlar 2020-2021; 

 elaborarea Calendarului de activități educative școlare si extrașcolare (activități 

desfășurate în format online, în mare parte) pentru anul școlar 2020-2021;   
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 Coordonator și membru evaluator la Examenul de certificare pentru obținerea 

Certificatului de Calificare Profesională, nivel 4, iunie 2021, Colegiul Economic “Costin C. 

Kirițescu”;  

 Profesor asistent Evaluare Națională, iunie 2021, Colegiul Economic “Costin C. 

Kirițescu”;  

 Membru în Comisia de Bacalaureat, centrul de examen, sesiunea iunie-iulie 2021, 

Colegiul Tehnic “Petru Maior”.  

 

II – Dirigenție/ Consiliere și orientare:    

Comisia Metodică a Diriginților și-a desfășurat activitatea în concordanță cu Planul Managerial 

elaborat la începutul anului școlar, ținând cont de cerințele și necesitațile educative înregistrate pe 

parcurs de către responsabilul comisiei, prof. Șerban Iuliana. 

Principalele activități desfășurate pe parcursul semestrului I au fost (fizic sau online):  

 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere și orientare profesională de către diriginții 

claselor de gimnaziu și liceu, conform programelor în vigoare; 

 Distribuirea, completarea și semnarea Acordului cadru de parteneriat pentru educaţie 

între şcoală, elev și părinte;  

 Organizarea de ședinţe cu părinţii, centralizarea și interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor și propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe în 

activitatea educațională; 

 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme ca: eficientizarea activităţii dirigintelui, 

completarea corectă a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-

diriginte-părinte; 

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor 

proveniţi din mediu familial dezorganizat sau mono-parental; 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare și 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare: activităţi diverse de adaptare, 

interrelaţionare şi intercunoaştere cu elevii clasei, educaţie și dezvoltare a simţului civic, 

ecologic, artistic; invitarea la orele de dirigenţie a   agenţilor  poliției de proximitate, 
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consilierului psiho-pedagogic, excursii tematice şi de relaxare la munte, vizionarea de 

spectacole şi piese de teatru. ; 

 Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru 

desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile clasei de elevi;  

 Precizarea regulilor de conduită la ore și în afara orelor, respectarea procedurilor 

stabilite la nivelul unităţii de învăţământ; 

 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale: 

completarea documentelor şcolare în conformitate cu prevederile legale, situații 

conflictuale rezolvate eficient și operativ; 

 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor: elaborarea de către diriginți a 

planificării consilierii și orientării elevilor, dezvoltarea legăturii profesorilor clasei cu 

diriginții/consilierul școlar, părinții;  

 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică: promovarea în cadrul 

activităţilor de învăţare a exemplelor de bună practică; 

În cadrul orelor de consiliere și orientare s-au realizat colaborări cu d-na tehnician laborant 

Bâdrea Eugenia care a susținut diverse activități și proiecte pe teme ce au avut drept scop informarea 

elevilor asupra unor subiecte de actualitate: „Violență și toleranță”, „Să trăim sănătos”, „Fii pregătit 

pentru dezastre”, „Implică-te în viața ta”, „Alcoolul nu te face mare”, ”„Drogurile sau moartea albă”, 

„Siguranța ta are prioritate”, „O noua atitudine asupra protecției mediului”, „ABC-ul fumatului, respiră 

sănătate”.  

De asemenea, pe parcursul primului semestru d-na prof. consilier școlar Jarnea Claudia a 

colaborat pe teme consiliere psihopedagogică cu elevii, părinții acestora  și profesorii diriginți.  

 

III – Evaluarea stării disciplinare în învățământ, la nivelul sectorului 

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.  

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.). 

 

IV – Activitatea extrașcolară/extracurriculară 
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Cadrele didactice au realizat și participat împreună cu elevii la activități desfășurate în cadrul 

unor proiecte și/sau parteneriate, astfel: 

  

1. Catedra de Limba și Literatura Română  

 Activitati SNAC   

 

 Împreună de Crăciun  

 La braț cu Toamna 

 Mărțișoare pentru mama 

 S.O.S. Planeta albastră 

        (prof. Badea Eufrusina si profesori invitati); 

 Activitate de voluntariat AGCDR Dascalimea Romana (prof. Badea Eufrusina); 

 Efectele consumului de tutun (prof. Badea Eufrusina); 

 Sărbătorirea zilei de 1 Decembrie (prof. Platon Olimpia, prof. Popescu Ana-Maria); 

 Evenimentul Național Prevenirea Traficului de Persoane Organizat de Asociaţia HoltIS,  în   

cadrul programului Appreciative Alchemy in Parenting (Prof. Platon Olimpia a participat cu 

elevii clasei a XI-a A);  

 Organizarea si participarea la proiectul municipal MIHAI EMINESCU, în parteneriat cu ISMB 

și CCD București-ianuarie, 2021 (coordonator, prof. Badea Eufrusina, membri in juriu-ceilalti 

profesori ai catedrei); 

 Proiectul  SNAC (coordonator, prof. Badea Eufrusina); 

 Proiectul SELFIE (prof. Platon Olimpia); 

 Proiect   Educațional Național   Inovativ  – Educație și performanta (prof. Badea Eufrusina). 

 

2. Comisia Metodică de Limbi Moderne  

 26.09.2020 – organizare activităţi în cadrul activităţii „Ziua Europeană a Limbilor” 

prof. Văsii Loredana;  

 septembrie - octombrie 2020 - activitate de informare cu privire la implementarea 

proiectului „Capital Filles” prof. Coordonator proiect Văsii Loredana;   
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 26.10.2020 – activitate antidrog cu elevii clasei a VI-a A – 15 elevi . Organizator: 

Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog sector 6 Bucureşti. Proiect local 

„Şcoala fără fumuri” prof. Văsii Loredana;  

 27.11.2020 – Maratonul „Noaptea cercetătorilor” prof. Văsii Loredana;  

 Activități de celebrare a zilei de 1 decembrie, prof. Văsii Loredana, prof. Grigorescu 

Luminița, prof. Popescu Ana Maria;  

 16.12.2020 – Sărbătorile iernii la români – P.P.T. – cls.a VI-a A, prof. Văsii Loredana; 

 decembrie 2020 – activitate educativă realizată cu ocazia sărbătorilor de Crăciun: 

„Noël en Provence” , „Coutumes et traditions en Provence” la clasa a VI-a A , prof. 

Văsii Loredana;  

 participare la activitatea SELFIE, prof. Văsii Loredana, prof. Popescu Ana Maria; 

 participare la seminarul online „Provocările digitalizării şi schimbări în joburile din 

industria turismului. Ce înseamna vlogging şi blogging în industria călătoriilor”, din 

cadrul European Skills Week 2020, organizată de Colegiul Economic ,,Costin C. 

Kiriţescu, Bucureşti, prof. Popescu Ana Maria, prof. Ghelmeci Irina;  

 16.02.2021 - activitate cls. a VII-a – Les fêtes en France – P.P.T., prof. Văsii Loredana; 

 16.02.2021 - Clasa a VI-a, activitate de dezvoltare personală: Harta inimii, chestionar 

privind siguranţa on line a elevilor, prof. Văsii Loredana;  

 9.03.2021 – webinar CAPITAL FILLES – cls.a IX-a C, invitat: Alina Bleajă – programator 

ORANGE, prof. Văsii Loredana; 

 18.03.2021 – webinar CAPITAL FILLES – cls. a IX-a A, D, E- invitat: Ramona Deliu – 

Service performance manager, prof. Văsii Loredana. 

 

3. Catedra de matematică  

 Activitate „Provocările digitalizării și schimbări în joburile din industria turismului. Ce 

înseamnă vlogging și blogging în industria călătoriilor-seminar online privind 

orientarea în carieră în industria turismului din cadrul European Skills Week 2020-

Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” - prof. Műller Gina , prof. Rusen Georgiana;   

 Activitatea „Cum a măsurat Eratostene Pământul” cu elevii clasei a IX-a A și XI B- prof. 

Pârvulescu Angela, septembrie 2020; 

 Participare la programul „SELFIE 2020-2021 session 1” exercițiu de autoreflecție - prof. 

Műller Gina , prof. Rusen Georgiana Florentina;  
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 „Celebrăm săptămâna Spațiului în intervalul 4-10 oct. 2020.” Online, la clasele a 11a 

BCD- prof. Pârvulescu Angela; 

 Participare la activitatea „Efectele consumului de noi substanțe cu efect psihoactiv”-

Campania Națională Media „FII LIBER”-inițiată de Agenția Națională Antidrog - prof. 

Műller Gina; 

 Participare activitatea transdisciplinară „Serbăm ziua 1 Decembrie” in spiritul turismului 

romanesc - prof Műller Gina; 

 Participare la activitatea cu tema „De dragul profesiei-dezvoltarea abilităților de 

comunicare adaptate diferitelor tipologii de turiști” - CNDIPT in cadrul proiectului 

Erasmus „Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training 

(EQAVET) National reference points”-Rețeaua partenerială Turism - prof. Műller Gina, 

prof. Rusen Georgiana Florentina - februarie 2021. 

 

4. Comisia Metodică de Științe  

 Participare proiect „Experimentul Eratosthene”- clasa a X-a C - prof. Kuncser Cristina; 

 Participare eveniment national cu tema: Prevenirea traficului de persoane - prof. V. 

Cotan; 

 Profesorii de fizica si chimie din cadrul catedrei au participat impreuna cu dna tehnician 

laborant Eugenia Badrea,  la activitatea:  

       - “Cum ne comportam in caz de cutremur” (proiectii de filme, discutii);  

 Activitate - Drogurile si efectele lor -10C- prof. Kuncser Cristina; 

 Activitate “Obiceiuri de Craciun” - clasa a IX-a D - prof. Violeta Cotan; 

 Secret Santa – musical, clasa a IX-a D - prof. Violeta Cotan. 

 

5. Comisia Metodică Om și societate   

 

● Proiectul local „Școala fără fumuri” (cls.VI; VII) Agenția Națională Antidrog,  prof. Jarnea 

Claudia; 

● Proiectul local „Alege să fii liber” (cls.VIII) Agenția Națională Antidrog, prof. Jarnea Claudia   

● Campania națională „Fii liber” (cls.IX A, B, C, E, F; X H) Agenția Națională Antidrog, prof. Jarnea 

Claudia; 
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● Job&Carieră: Cum să obții jobul pe care ți-l dorești Consultant în carieră Cristina Neacșu, prof. 

Jarnea Claudia;  

● coordonarea unui proiect despre  “Mica Unire-24 Ianuarie 1859 ”, la clasele XII-a A, B, C, D, E, 

in luna ianuarie ; prof. Popa Gabriela;  

● participarea si coordonarea proiectului unei echipe formata din trei elevi ai clasei a XII-a D  

(Miu Robert, Onu Nicole, Asofiei Bianca), cu tema „ Crizele monarhiei si comunismului”, la 

Simpozionul municipal ,organizat de Colegiul National „Victor Babeș", „Monarhie și 

comunism”, ediția a IX-a., prof. Popa Gabriela;  

● concurs cu premii pentru cele mai frumoase felicitări de Crăciun create de elevii clasei a V-a, 

prof. Batariuc Roxana; 

● activitatea cu tema Provocările digitalizării și schimbări în industria turismului. Ce înseamnă 

vlogging și blogging in industria călătoriilor. Din cadrul European Skills Week 2020, prof. 

Batariuc Roxana; 

● Dezbaterea din data de 13 ianuarie 2021 ,,Regimul comunist in România in perioada lui 

Nicolae Ceaușescu”, la care a participat  Prof. Univ. Dr. Traian Sandu, Universitatea Sorbonne -

Nouvelle, Paris, prof. Popa Gabriela;  

● comemorarea Holocaustului prin vizionare de filme documentare despre aceasta temă , cu 

ocazia Zilei Holocaustului (9 octombrie), la clasele a XI-a si a  XII; prof. Popa Gabriela;  

● dezbatere cu tema ,,Democrație versus Comunism”, cu ocazia împlinirii a 31 de ani de la 

Revoluția din 1989, la clasele a XII-a C si a XII-a A; prof. Popa Gabriela; 

● desfășurarea activității „Turul virtual al muzeelor de istorie” cu clasa a XII-a C, prof. Popa 

Gabriela; 

● comemorarea zilei de 24 ianuarie 1859 cu elevii clasei a VIII-a,prin prezentarea unor materiale 

în sistem on -line; prof. Stoian Ionel; 

● activitate prilejuită de Ziua internațională de comemorare a victimelor Holocaustului, 27 

ianuarie, prof. Stoian Ionel;  

● Siguranța pe internet – „Creștem o generație fără frică”, prof. Jarnea Claudia; 

● (Mincinoiu Karina si Gheorghe Maria), cu tema „Regina Maria a României”, la concursul 

„Timpuri, locuri si oameni”, secțiunea „Aplicații online”, proiect care a obținut locul I (98 

puncte), prof. Popa Gabriela; 

● „Călătorii virtuale in trecut” - vizită  virtuală la muzee, cu clasa XI-a D, prof. Popa Gabriela; 
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● „Istoria orașului meu” - vizita virtuala in obiective turistice din București, la clasa IX-a G, prof. 

Popa Gabriela; 

● desfășurarea activității Ziua Eroilor”, la clasa a IX-a B, împreuna cu d-na prof. Badrea Eugenia, 

prof. Popa Gabriela; 

● Cu ocazia Zilei Europei (9 mai) - concurs de cultura generala cu tema, Europa - Unitate in 

diversitate”, la clasa a XI B, prof. Popa Gabriela. 

 

 6. Comisia Metodică Economic   

 realizarea activității de pilotare - Selfie (toți membrii catedrei),  prof. Negoianu;   

 1 noiembrie 2020 Organizare și participare eveniment în cadrul „European Vocational Skills 

Week” „Provocările digitalizării și schimbări în joburile din industria turismului. Ce înseamnă 

vlogging și blogging in industria călătoriilor” - Seminar online privind orientarea în carieră în 

industria turismului, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” din Oradea. (prof 

Negoianu, prof. Șerban, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria);  

 27 noiembrie 2020 Participare activitate „1 Decembrie Ziua Națională a României” organizată 

de diriginții cls a IX-a E și a IX-a F, prof Negoianu, prof. Șerban; 

 04.12.2020 Acord de parteneriat și participare eveniment „Din școală în viață prin firma de 

exercițiu” - Târgul interregional al Firmelor de exercițiu - Colegiul Economic „Hermes” 

Petroșani, Activităţi la nivelul reţelei parteneriale 9 TURISM, Proiectul ERASMUS „Support to 

European  Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National 

reference points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019),  prof. Negoianu N.;  

 Scrierea unei noi candidaturi pentru Acreditare Erasmus+ VET 2021-2027, pentru Colegiul 

Economic Costin C Kirițescu 29.10.2020, prof. Negoianu; 

 16.11.2020, organizare activitate extracurriculara cu tema „Presiunea grupului”, cu elevii 

clasei a XI-a E, prof. Penu; 

 27.11.2020, participare la activitatea extracurriculara cu tema „1 Decembrie, Ziua națională a 

României, Ziua tuturor românilor”, prof. Penu, Cenușă; 

 16.12.2020 organizare activitate extracurriculara cu tema „Tradiții de Crăciun“, cu elevii clasei 

a XI-a E, prof. Penu, Cenușă; 

 15.01.2021 organizare activitate extracurriculara cu tema „15 ianuarie – Ziua culturii 

naționale“, cu elevii clasei a X-a B, prof Penu, Cenușă; 
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 18.01.2021 organizare activitate extracurriculara cu tema „Mihai Eminescu – marele poet 

national“, cu elevii clasei a XI-a E, prof Penu, Cenușă; 

 21.01.2021 participare la activitatea extracurriculara cu tema „Fenomenul Bullying“, cu elevii 

clasei a IX-a D, prof Penu, Cenusă; 

 Efectele consumului de noi substanțe cu efect psihoactiv – org consilier jarnea Claudia în 

Campania Națională media „Fii liber” inițiată de Agenția Națională Antidrog – clasa a IX-a A, 

prof. Petre-Boceanu;  

 Proiectul Erasmus Rețele Parteneriale – Rețeaua 9 Turism – membru in echipa prof Negoianu;  

 17.02.2021 – coordonare, organizare și participare seminar interactiv „De dragul profesiei – 

dezvoltarea abilităților de comunicare adaptate diferitelor tipologii de turiști” – Rețeaua 

partenerială 9 Turism, CNDIPT - proiectul ERASMUS „Support to European Quality Assurance in 

Vocational Education and Training (EQAVET) National reference points” – REȚELE 

PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019), cu prezentarea „Turismul medical, concept și 

perspective în contextul turismului de sănătate”, adeverință nr 694/18.02.2021; 

 24.02.2021 participare la activitatea cu tema „Împreună pentru elevi, împreună pentru 

turism!” a Colegiului Economic "Francesco Saverio Nitti" din Timișoara în cadrul ERASMUS 

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

National reference points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019); 

 25.02.2021, participare la activitatea cu tema „Să învățăm de la profesioniști – tendințe în 

evoluția restaurației determinate de pandemia Covid 19 – organizată de UCECOM în cadrul 

ERASMUS „Support to European Quality Assurance in Vocational Education and Training 

(EQAVET) National reference points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019), 

adeverința NR 257/25.02.2021; 

 11.03. 2021 organizare și participare Ziua Națională a Meseriilor – proiect Guiding all over the 

world – activitatea „Provocări și satisfacții ale meseriei de ghid”, în parteneriat cu 

Universitatea Româno-Americană București, CT „Mihai Viteazul” Oradea, LT „Horea” Marghita, 

CE Mangalia, adeverință nr 1043/10.03.2021, prof. Negoianu N, Șerban I; 

 Proiect de educație financiară, “Să vorbim despre piața financiară nebancară”, ASF România, 

15-26.03.2021, prof Șerban I, prof. Negoianu N., prof. Stanciu D.; 

 Proiect “Global Money Week”, BVB București, ASF România, 22.03.2021, prof Șerban I, prof. 

Negoianu N., prof. Stanciu D.;   

 Proiectul Erasmus+ VET –  „Stagii practice europene – cheia turismului competitive” - 2019-

1-RO01-KA102-061775 – responsabil proiect prof Negoianu N. 
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7. Comisia Metodică Comerț – TIC   

 Participare la activitatea „Provocările digitalizării  și schimbări în joburile din industria 

turismului. Ce înseamnă vlogging și blogging în industria călătoriilor –  Seminar online privind 

orientarea în carieră în industria turismului” din cadrul European Skills Week 2020, organizator 

CECCK, 21.XI. 2020 prof. Popescu Mihaela Minela, prof. Alexandru Alexandra;  

 Participare la exercițiul de autoreflectie prin intermediul SELFIE, SESSION 1,  20 XI.2020 prof.  

Popescu Mihaela Minela; 

 Activitate in cadrul Campaniei nationale media FII LIBER! Initiata de Agentia nationala antidrog 

prof. Stanciu Doina; 

 Participare la activitatea extracurriculară „Presiunea grupului”, organizată on-line de Colegiul 

Economic „Costin C. Kirițescu", în data de 16.11.2020 prof. Zalana Alina;  

 Participare la activitatea extracurriculară „Scutul calităților”, organizată on-line de Colegiul 

Economic „Costin C. Kirițescu", în data de 23.11.2020 prof. Zalana Alina;  

 Organizarea  activității extracurriculare „1 Decembrie, ziua națională a României, ziua tuturor 

românilor”, organizată on-line de Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu", în data de 

27.11.2020 prof. Zalana Alina; 

 Participare la activitatea extracurriculară cu tema „15 Ianuarie, ziua culturii naționale”, 

organizată de Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu", în data de 15.01.2021 prof. Zalana Alina; 

 Participare la activitatea extracurriculară cu tema „MIHAI EMINESCU – marele poet național”, 

organizată de Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu", în data de 18.01.2021 prof. Zalana Alina;  

 Participare la evenimentul online organizat de doamna profesoara Daniela Penu, pe tema 

„Mihai Eminescu – marele poet national”, la care au fost prezenti elevii clasei a XI-a E prof. 

Alexandru Alexandra; 

 Organizator al evenimentului online „Fenomenul bullying”, realizat in colaborare cu Oana 

Roman, la care au fost prezenti copiii clasei a IX-a D prof. Alexandru Alexandra.  

8. Catedra de Turism 

 ianuarie.2021 participare concurs literar artistic „Mihai Eminescu” – organizat de CE CC 

Kirițescu, adeverință nr 482/09.02.2021; 

 27.11. 2020 Participare activitate „1 Decembrie Ziua Națională a României” organizată de 

diriginții cls a IX-a E și a IX-a F, prof. Ionești și prof. Muller; 
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 26.03.2021 Organizarea expoziției virtuale (clasa a X-a H,  

https://padlet.com/larisaile/c1xkfbay6jwhg0jp) (prof Ile); 

 09.12.2021 Organizarea activității competitive de interevaluare „Turul galeriei – Hotel Caro” 

cu clasele a X-a H și a IX-a E https://padlet.com/larisaile/459gtpadqm3nle8o (prof Ile, Dodu, 

Ionești); 

 Iunie 2021 Realizarea activităților în cadrul proiectului catedrei, „Redacția de știri turistice” 

cu acordarea Diplomă de excelență elevei Petrescu Natalia Alexandra, clasa a X-a H (elev CES) 

pentru realizarea lucrării „Communication in hospitality” (prof Ionești) și „10 aptitudini pentru 

industria ospitalității” (prof Ile) , în format digital, utilizate ca resursă educaționale în platforma 

Google Classroom;   

 7.11.2020 participare activitate MOVIE - Movies and Image Education - project - FINAL 

EVENT, ERASMUS+ project 2017-1-PT01-KA201-035858 (certificat) (toți membrii catedrei); 

 22.11.2020, Organizarea lecției de dirigenție UNICEF - World Larget Lesson 2020 „Gândește 

AMBIȚIOS! Acțiune colectivă pentru limitarea impactului schimbărilor climatice”, certificat de 

participare nr 871/22-11-2020 (prof Ile); 

 23.11.2020 Organizare și participare activitate de tip team teaching „Stagiu de practică - 

produs turistic” cls XII E și XII F și „Intâlnire cu un absolvent student” (Bianca Marin, studentă 

ASE Turism, anul 1) - activitate comuna: prof Ile, Ionești, Grădișteanu; 

 Săptămâna 07-11.12.2020 Organizare și participare activități de tip team teaching - Invitat 

special Ioana Bosinceanu - consultant în turism, și Antonia Petrescu – Hotel Wonderland, cls a 

X-a H, a IX a E și F, a XI-a E și F, prof .Dodu, Ile, Ionești, Grădișteanu; 

 14.12.2020 Organizare și participare activitate de tip team teaching „Cariera in turism” - 

invitat absolvent Marica Bogdan, student ASE Turism, anul 2, clasele IX F și X H  prof Ile, 

Ionești; 

Proiectul SELFIE: 

 13.11.2020 participare la webinarul cu tema “Kick-off meeting to pilot SELFIE tool in 

vocational education and training including work-based learning module”, organizat de 

reprezentanti ai Comisiei Europene, Ministerul Educației si Cercetării din Romania si 

Centrul Național de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic (prof Ile) ; 

 16 noiembrie - 04 decembrie 2020 Coordonator pe școală proiect SELFIE, realizarea 

activității de pilotare (prof Ile);  
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 19.11. 2020, participare la „Exercițiul de autoreflecție prin intermediul SELFIE – session 1” 

(prof Ile); 

 10.12. 2020 participare la Focus grup organizat în vederea analizei calitative a 

informațiilor în cadrul modulului Work Based Learning, (prof Ile). 

Proiectul Erasmus Rețele Parteneriale – Rețeaua 9 Turism Proiectul ERASMUS „Support to 

European Quality Assurance in Vocational Education and Training (EQAVET) National reference 

points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019 

 04.12.2020 participare eveniment „Din școală în viață prin firma de exercițiu” - târgul 

interregional al Firmelor de exercițiu - Colegiul Economic „Hermes” Petroșani, Activităţi la 

nivelul reţelei parteneriale 9 TURISM,) (prof Ile,  prof Ionesti); 

 17.02.2021 –organizare și participare seminar interactiv „De dragul profesiei – 

dezvoltarea abilităților de comunicare adaptate diferitelor tipologii de turiști” – Rețeaua 

partenerială 9 Turism (toți membrii catedrei), cu prezentarea „Turismul medical,  

concept și perspective în contextulturismului de sănătate” (prof Ile);  

 24.02.2021 participare la activitatea cu tema „Împreună pentru elevi, împreună pentru 

turism!” a Colegiului Economic "Francesco Saverio Nitti" din Timișoara în cadrul ERASMUS 

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

National reference points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 2019) (prof Ile, prof 

Ionești); 

 25.02.2021, participare la activitatea cu tema „Să învățăm de la profesioniști – tendințe 

în evoluția restaurației determinate de pandemia Covid 19 – organizată de UCECOM în 

cadrul ERASMUS „Support to European Quality Assurance in Vocational Education and 

Training (EQAVET) National reference points” – REȚELE PARTENERIALE (EQAVET-NRP-RO 

2019) (prof Ile, prof Ionești). 

 1.11.2020 Organizare și participare seminar în cadrul „European Vocational Skills Week” 

„Provocările digitalizării și schimbări în joburile din industria turismului. Ce înseamnă 

vlogging și blogging in industria călătoriilor” - Seminar online privind orientarea în carieră 

în industria turismului, în parteneriat cu Colegiul Tehnic „Mihai Viteazul” din Oradea. (prof 

Ile, Ionești, Grădișteanu, Dodu); 

 11.03. 2021 organizare și participare Ziua Națională a Meseriilor – proiect „Guiding all 

over the world” – activitatea „Provocări și satisfacții ale meseriei de ghid”, în parteneriat 

cu Universitatea Româno-Americană București, CT „Mihai Viteazul” Oradea, LT „Horea” 

Marghita, CE Mangalia, adeverință nr 1043/10.03.2021 (toti membrii catedrei). 
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V – Activități de voluntariat 

Proiectul SNAC, prof. Coordonator Badea Eufrusina, participanți profesori de la fiecare comisie 

metodică. 

 

VI – Olimpiade  

Nu s-au organizat datorita condițiilor pandemice actuale. 

 

VII – Concursuri  

 

1.Catedra de Limba și Literatura Română   

 CONCURSUL LITERAR – ARTISTIC MUNICIPAL MIHAI EMINESCU, ianuarie 2021 

Păun Cosmina,cl. a IX-a - premiul III (prof. Badea Eufrusina), participanți prof. Văsii Loredana, 

Șerban Iuliana    

 

2.Catedra de limbi moderne  

 Participare cu eleva Stavarache Marina, din clasa a IX-a E, la concursul de limba franceză 

organizat de regiunea Wallonie- Bruxelles, prof. Văsii Loredana 

 

3.Comisia Metodică Geografie-Istorie  

● organizarea unui concurs de proiecte despre „Personalități marcante ale Marii Uniri”  

(realizat de clasa a V-a, câștigătoare fiind elevele Rusu Letiția si Gheorghe Maria) si vizionare 

de filme documentare despre Marea Unire din 1918, cu ocazia Zilei Naționale; prof. Popa 

Gabriela; 

● concurs de cultură generală  cu tematică istorică, civică cu clasa a V-a A; prof. Popa Gabriela.  

 

4.Catedra Economic  

 Premii în cadrul concursurilor firmelor de exercițiu cu FE „Sunny Travel”clasa a XII a F, in 

cadrul competițiilor din cadrul Congresului Profesorilor Economiști (Premiul 1 – Cel mai bun 

site, Premiul 2 cel mai bun PPT si Premiul 3 Cele mai bune materiale promoționale) și Târgului 

Regional Pitești (Premiul 1 – cel mai bun spot promotional)  
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5.Catedra de Turism 

 Premiul I (Diploma USE nr. 620, 29 martie 2021), elev Stănescu Ioana (clasa a XII-a F) in cadrul 

concursului interdisciplinar ”Elevii de astăzi, profesioniștii de mâine”, organizat de către 

Academia de Studii Economice din București în parteneriat cu Colegiul Economic „A.D. 

Xenopol” și cu Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu, Secțiunea de concurs: TURISM 

„Simularea activității desfășurate în cadrul unei agenții de turism” (Diploma participare  Seria 

USE nr. 73, 29 martie 2021 ) (prof Ile); 

 Premiul I la Concursul de eseuri „Justiția prin ochii mei” din cadrul proiectului educativ 

„Justiția pentru tineri” organizat de Colegiul Economic „Hermes” Petroșani, eleva Constantin 

Ana Maria, clasa a X-a E conform diplomei nr 1394 din 22.06.2021 (prof Ionești);  

 Premii în cadrul concursurilor firmelor de exercițiu cu FE „Sunny Travel”clasa a XII a F, în 

cadrul competițiilor din cadrul Congresului Profesorilor Economiști (Premiul 1 – Cel mai bun 

site, Premiul 2 cel mai bun PPT si Premiul 3 Cele mai bune materiale promoționale) și Târgului 

Regional Pitești (Premiul 1 – cel mai bun spot promoțional) (prof Ile, în colaborare cu prof 

Negoianu). 

 

VIII – Proiecte educaționale derulate / implementate / inițiate de către profesorii școlii  

 

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

KA102-061775”  

 Capital Filles – Egalitatea de șanse la feminin 

 Proiect Municipal – “Târgul librăriilor” (Concurs literar-artistic) – CAEM 2021 

 Proiect Municipal – “Mihai Eminescu” (Concurs literar-artistic) – CAEM 2021 

 Proiect Municipal – “Fii eco creativ!” – CAER 2021 

 Proiect Regional – “Antreprenor  de succes” – CAER 2021 

 Proiect Reginal – “Consumator informat – consumator câștigat” – CAERI 2021 

 Proiect Național – “Târgul Firmelor de Exercițiu” – CAEN 2021 

  

 Mențiune: Pentru anul școlar 2020-2021, concursurile din calendarele CAEN, CAERI, CAEM și 

olimpiadele și concursurile școlare au fost anulate datorită condițiilor pandemice actuale! 
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RAPORT CONSILIER PSIHOPEDAGOGIC 

1. ACTIVITATEA CENTRULUI MUNICIPIULUI BUCUREŞTI DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ 

(CMBAP) ȘI A CABINETELOR ȘCOLARE ȘI INTERȘCOLARE DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ (CAPp) 

 

Număr 

total 

activită

ți  

După tipul 

activității: 
Tematica activităților 

Nr. 

activit

ăți 

indivi

duale   

Nr. 

activi

tăți 

de 

grup 

1. Nr. 

activ. de 

autocuno

aștere/ 

intercuno

aștere 

2. Nr. activ. 

managemen

tul emoţiilor  

şi 

dezvoltarea 

abilităţilor 

emoţionale 

şi de 

comunicare  

3. Nr. activ. 

manageme

ntul 

învăţării/ 

dezvoltare 

cognitivă/ 

dezvoltarea 

creativității  

4. Nr. 

activ. 

orientare

a carierei  

5. Nr. 

activ. 

Educaţia 

pentru  

un stil de 

viaţă 

sanogen   

6. Nr. 

activități 

metodic

e  

307 224 83 127 81 13 55 13 18 

 

Nr. activități desfășurate 

Elaborarea și 
transmiterea de 
materiale suport 
de specialitate 
pentru cadrele 
didactice, utile în 
activitatea cu 
preșcolarii și elevii, 
pentru 
preșcolari/elevi și 
pentru 
părinți/tutori ai 
acestora 

Consilierea față în 
față și/sau la 
distanță a 
părinților/tutorilor și 
a cadrelor didactice 
cu privire la 
orientarea școlară și 
profesională a 
preșcolarilor/elevilor 
cu CES 

Aspecte semnificative ale activității din perioada 01 

septembrie 2020 - 31 august 2021,  care nu au fost 

surprinse în prezentul raport 

4 32 - Proiectul local ”Școala fără fumuri” - ANA 
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- Proiectul local ”Alege să fii liber” - ANA 

- Campania națională  ”Fii liber” - ANA 

- Siguranța pe internet - ”Creștem o generație fără 

frică” – Organizația Salvați Copiii 

- Prezentarea la nivelul comisiei metodice a sectorului 6 

a lucrării: Profesie sau carieră? în cadrul temei 

Activitatea de orientare școlară și profesională în școală 

și în mediul online. Promovarea învățământului 

profesional, profesional dual și vocațional.- 6.11.2020. 

- Online Study visit: Guidance in Belgium, Flanders - 

30.11.2020 - 4.12.2020 

Prezentarea lucrării: A national guidance practice. 

- Membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea 

violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității. 

- Membru în Comisia de evaluare a cunoștințelor pentru 

recunoașterea și echivalarea studiilor. 

- Pregătirea elevilor la disciplina Psihologie pentru 

Examenul de Bacalaureat 2021. 

- Participare la Examenul de Bacalaureat ca profesor 

asistent 

- Tutore de practică pentru studenții din anul II de la 

Masteratul Consiliere școlară și dezvoltarea carierei, 

Facultatea de Psihologie și Științele Educației, 

Universitatea București. 

- Participare la consiliile profesorale din cadrului 

liceului. 
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1.1. CONSILIERE INDIVIDUALĂ 

1.1.1.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 

117   7 67 21 22 

 

1.1.2. 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  29 6 9 

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) 

19 

 

 

9 

 

 

5 
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Managementul învăţării/ 

dezvoltare cognitivă/ 

dezvoltarea creativității 

(se include prevenirea 

eșecului școlar, a 

absenteismului/ 

abandonului  școlar) 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

Orientarea carierei  22 4 6 

Educaţia pentru  un stil de 

viaţă sanogen  (se include 

prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a 

traficului de persoane) 2 1 - 

TOTAL 117 74 21 22 

***Se raportează 1 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 1 la 10, 

acordând 10 puncte problemei cu 

cea mai mare frecvență și 1 

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) 

8 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

4 

Orientarea carierei  9 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  

(se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a traficului de persoane) 

3 
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- altele =  

3 
Copii cu CES (cu certificat de 

orientare școlară și profesională) 

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară (+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

7 3 

4 
Copii ai căror părinți sunt plecați 

la muncă în străinătate/remigrați 

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară (+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

10 5 

5 Copii în risc de abandon școlar 

Nr. cazuri în unitatea 

şcolară (+arondări) 

Nr. copii în proces de consiliere 

psihopedagogică 

- 
(se corelează cu cazurile raportate la 

managementul învățării ) 

 

1.2. CONSILIERE DE GRUP 

1.2.1.Număr de beneficiari 

 

Consilie

re de 

grup în  

    

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI 
CADRE 

DIDACTICE Nivel 

preșcolar 

Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

 liceal 

Nr.  

grup

uri 

Nr. 

pre

șco

lari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupu

ri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. cadre 

didactice 

    1 5 1 6 1 13   

TOTAL 3 activități / 24 beneficiari 

 

1.2.2. Activităţi de consiliere de grup 
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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/ prevenire/ conștientizare 14 400  

2 Formare de atitudini și abilități  40 690  

  54 1090  

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere a 

cadrelor didactice 

(work-shop-uri, alte activități) 

Număr total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1 Workshop 2 40  

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere a 

părinților 

(lectorate,  participare la ședințele cu 

părinții la invitația educatorului/ 

învățătorului/ dirigintelui ș.a.) 

Număr total 

activități 

Număr total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

 1 Ședințe cu părimții 6 263  

 

1.2.3. Programe de consiliere de grup 

1.2.3.1. Tematica abordată  

Tematica programelor de consiliere de grup la clasă cu elevii  Număr 

total program

e 

Număr total  

beneficiari 

programe  

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  1 300 

Managementul emoţiilor  şi dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi de 3 270 
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comunicare (se include prevenirea bullyingului în spațiul școlar, a 

violenței domestice, a dificultăților de relaționare, inclusiv cu copiii cu 

CES) 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea 

creativității (se include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

1 

120 

Orientarea carierei  2 130 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

1 

270 

TOTAL 8  1090 

 

1.2.3.2. 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 

1 Presiunea grupului urban IX F, X A, XI E 3 90 

2 Lucrul în echipă urban V A, IX B 2 60 

3 Creșterea coeziunii 

clasei prin activități de 

auto și intercunoaștere 

urban VA, IX B, IX C, 

IX E, IX F, X A, 

B, F, H, XI E. 

20 300 

4 Dezvoltarea creativității urban V A, IX B, X A, 

B 

4 120 

5 Prevenirea consumului 

de droguri 

urban VI A, VII A, 

VIII A, IX A, 

6B, C, E, F, X 

H 

8 270 
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6 Orientare școlară și 

profesională liceu 

(Cunoașterea 

aptitudinilor și 

intereselor; Întâlnire 

online cu reprezentanți 

ai facultăților; Cum să 

obții job-ul pe care ți-l 

dorești) 

urban XII A-F 6 100 

7 Orientare școlară și 

profesională gimnaziu 

(Test Toolkit; Întâlnire 

online cu reprezentanți 

ai liceelor; Gestionarea 

emoțiilor înainte de 

examen) 

urban VIII A 5 30 

8 Gestionarea emoțiilor și 

prevenirea situațiilor de 

conflict  

urban V A, X A, X B, 

XI E 

5 120 

 TOTAL   54 1090 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

1 Caracteristici specifice 

preadolescenței și 

adolescenței 

urban V A, IX A, B, 

C, E, F. 

3 180 

2 Recomandări în vederea 

adaptării la mediul 

online  

urban Consiliul 

părinților pe 

școală 

1 40 

3 Informare privind Testul 

Toolkit 

urban VIII A 1 30 
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4 Siguranța pe internet - 

”Creștem o generație 

fără frică” 

urban V A, VI A 1 13 

 TOTAL   6 263 

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere a cadrelor 

didactice 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

1 Starea de bine a 

profesorilor; 

Recomandări privind 

revenirea fizică la școală 

urban Cadrele 

didactice 

2 40 

 

1.3. SITUAŢIA CAZURILOR DE AGRESIVITATE/ BULLYING/ VIOLENŢĂ ŞCOLARĂ 

 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   31 

Număr de elevi consiliaţi individual 1 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 241 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având 

comportamente agresive / violente) 1 

Număr de cadre didactice consiliate 2 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 1 

 

1.4. IMPLICAREA ÎN STUDII PSIHOSOCIOLOGICE LA NIVEL DE ȘCOALĂ, JUDEȚ/SECTOR, 

CJRAE/CMBRAE, alte instituţii: 

 

a) ca organizator   
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- 

b) ca participant 
Chestionar privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor 

din clasa a VIII-a (Platforma AMN) 

 

1.5. ACTIVITĂȚI DE FORMARE/ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

Nr. 

crt. 
Furnizorul  

Titlul cursului /Denumire 

program  

Nr. de 

ore 

Număr  

participanți 
Nr. 

credite  

Buget 

alocat de 

CMBRAE 

1  CCD  

Conferința online: 

Utilizarea resurselor 

digitale pentru crearea 

propriul scenariu 

educațional - 5.10.2020   

 2 

 

    

2 
English Kids 

Academy 

Conferința online: Copiii în 

era digitală - 24.10.2020 
2 

 
  

3 ADFABER 

Webinar: Eroii internetului 

– Siguranță online pentru 

elevi - 12.11.2020  

2 

 

  

4 Sellification 

Webinar: Excelență în 

cariera de dascăl - 

4.12.2020 

3 

 

  

5 
Asociația 

Preventis 

Despre riscurile tehnologiei 

digitale – ce trebuie sa știu 

ca părinte – 17.02.2021 

2 

 

  

6 Sellification 
Idei creative de activități în 

Școala altfel – 17.03.2021 
3 

 
  

7 Sellification 
Starea de bine a 

aeducatorului – 12.05.2021 
3 
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8 Sellification 

Cum să utilizezi inteligența 

emoțională în procesul 

procesul de predare – 

7.05.2021 

6 

 

  

9 Sellification 

Tehnici de predare pentru 

profesorul modern – 

28.05.2021 

3 

 

  

 

ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV 

 

Activitatea desfășurată la conducerea compartimentului administrativ în perioada anului școlar 

2020-2021 și modul în care s-au realizat sarcinile de organizare, administrare şi gospodărire, modul în 

care personalul din subordine și-a desfăşurat activitatea în scopul bunei funcţionări a procesului 

instructiv-educativ este prezentat după cum urmează:   

 

 

Activitate generală 

 Au fost respectate măsurile sanitare și de protecție în perioada pandemiei de COVID-19; 

 Au fost organizate spațiile (sălile de clasă), asigurarea distanțării, stabilirea circuitelor 

funcționale, organizarea spațiilor de recreere; 

 Au fost asigurate materialele de curățenie, igienă și dezinfecție; 

 Au fost așezate dispensere / flacoane cu soluție dezinfectantă pentru mâini, la intrarea în 

școală și pe coridoare, precum și la intrarea în fiecare sală de clasă; 

 Asigurarea permanentă a unui stoc de rezervă de materiale de protecție pentru elevi și 

personal, pentru situații de urgență; 

 În permanență s-au verificat clasele, grupurile sanitare, birourile, laboratoarele, anexele, 

biblioteca, arhiva, subsoluri pentru remedierea imediată a defecțiunilor care pot să apară, 

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; 
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 Supravegherea și îndrumarea personalului din subordine pentru efectuarea reparațiilor, 

supravegherea elevilor și paza spațiilor; 

 Colaborarea directă 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 PSI și SU; 

 Întocmirea pontajului pentru personalului din subordine la fiecare sfârșit de lună; 

 Pentru sezonul rece au fost luate măsurile de asigurare a tuturor instalaţiilor termice din liceu 

şi sala de sport; 

 Au fost date sarcini de serviciu, altele fată 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 de documente de casare a M.F si O.I, uzate.  

 În perioada vacanţelor se fac 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 de la clasele V – VIII,  la sfârşit de săptămână şi de 

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 

 Delegarea domnului Tolmațchi Ovidiu în relația cu trezoreria pentru depunerea și ridicarea de 

numerar aferent încasărilor, salariilor și burselor. 

 Plata numerarului către elevi și salariați. 
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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 AS 6;  

 Gestionarea materialelor și urmărirea stocurilor; 

 Întocmirea N.I.R. 

 

Activitatea de achiziție și modernizare cu M.F. si O.I. 

Conform cerințelor colegiului în perioada 2020 - 2021, au fost achiziționate următoarele M.F. și O.I. 

NR. 

CRT. DENUMIRE BUC 

1 TABLETE VONINO PENTRU ELEVI 40 

2 TABLETE LENOVO 17 

3 LAPTOP DELL LATITUDE + camera + modem + stick + boxa (sistem) 1 1 

4 LAPTOP DELL VOSTRO 35 K CU SIST OPERARE WIN 10 PRO 1 

5 TABLETA GRAFICA XP PEN DECO MINI 4*3' 1 

6 TABLETA GRAFICA ONE BY WACOM SMALL 1 

7 CALCULATOR UNIT, HP8300, ELITE INTER CORE I5,HDD 500GB, RAM 8GB 11 

8 HUAWEI E5576S 322 AIRBOX 4G - in sistem laptop integrat 30 

9 CAMERE EEMINI - in sistem laptop integrat 30 

10 MODEM ALCATEL - in sistem laptop integrat 30 

11 TERMOSCANNER 1 

12 TREPIED SCANNER 1 

13 SISTEM SUPRAVEGHERE DVR H 265 1 
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14 LICENTE OFFICE HOME AND BUSINESS + ANTIVIRUS-20262 1 

15 FAX PANASONIC MODEL KX FC228 FX  1 

16 ECRAN VIDEOPROIECTOR 1 

17 DOZATOR INOX 50 6 

18 PANOURI SEPARATOARE PENTRU PUPITRE SCOLARE 224 

19 EUROPUBELA 120 L GALBEN 8 

20 DISPENSER GEL DEZINFECTANT 6 

 

Activitatea de coordonare a personalului nedidactic 

 Având în subordine tot personalul nedidactic, domnul Tolmațchi Ovidiu a reușit cu ajutorul și 

implicarea directă a celor șase îngrijitori, un mecanic și doi portari, să rezolve problemele 

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 de igienă, 

protecție și confort în colegiu. 

 

Implementarea planului de protecție împotriva infectării cu SARS-CoV-2 

 Au fost demarate 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 

 Având în vedere relocarea pentru modernizarea colegiului au fost oferite toate informațiile 

necesare și sprijinul, în efectuarea expertizei necesare implementării Proiectului de Modernizare AXA 

10 POR.  
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 Pentru buna desfășurare a cursurilor școlare au fost demarate în timpul vacanței programul 

minim de reparații necesare începerii cursurilor în cazul în care relocarea nu coincide cu începutul de 

an școlar, susținut de Primăria sectorului 6 și Administrația Școlilor sect. 6  

 

Cursuri si calificări 

Fiind preocupat de îmbunătățirea cunoștințelor administrative, domnul Tolmațchi Ovidiu a 

urmat  cursul de formare profesională susținut de Asociația Pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale și 

Educaționale CATHARIS, numit: „DEZVOLTARE PERSONALĂ PENTRU ADOLESCENȚI ȘI COPII”, cu o 

durată de 63 ore, acreditat de Ministerul Educației Naționale, OMEN nr.44/28.05.2020 cu 15 credite 

transferabile. 

 

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. 

 

 

Donații 

 Firma Bittnet Systems SA prin reprentant Dl. Caliman Constantin a donat 11 calculatoare 

desktop cu monitor, tastatură, mouse și cabluri de alimentare și de semnal. 

 

IMPACTUL SOCIAL DIRECT AL PROGRAMULUI NAȚIONAL DE PROTECȚIE SOCIALĂ  

“BURSA PROFESIONALĂ”  

În anul școlar 2020/2021, situația numerică a elevilor înscriși la învățământul profesional dual 

a dus la determinarea ratei de promovabilitate în procent de 91,11%. La începutul anului școlar au 

fost înscriși un număr de 90 de elevi, din care în timpul anului școlar 4 elevi s-au retras. Numărul de 

elevi rămași repetenți a fost de 4 elevi. 
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Număr de elevi înscriși la începutul anului școlar 2020-2021, conform HG 

nr. 951/2017 art. 6 alin 3 lit a 
90 

Număr de elevi veniți  în timpul anului școlar 2020/2021 0 

Număr de elevi repetenți  în anul școlar 2020/2021 4 

Număr de elevi retrași în timpul anului școlar 2020/2021 4 

Număr de elevi rămași la sfârșitul anului școlar 2020/2021 82 

 

 În luna septembrie a anului școlar 2020/2021 au fost înscriși 90 de elevi, dintre care au 

beneficiat de bursă profesională 82 de elevi. Nu au beneficiat de bursă profesională 8 elevi, din 

motive de retragere și 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 2020/2021 s-a înregistrat un număr constant de elevi care nu au 

beneficiat de bursa profesională, respectiv un număr mediu de 4 elevi; 

- Din numărul total de elevi, un procent de 91,11%. a beneficiat de bursa profesională, iar 8,89% 

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. 
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BURSE PENTRU ELEVI 

SITUAȚIA NUMERICĂ PE CATEGORII DE BURSE 

semestrul I - an școlar 2020/2021 

          

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) 

1 

COLEGIUL 

ECONOMIC 

"COSTIN C. 

KIRITESCU

" 

Total număr 

de elevi din 

care: 

936 0 116 730 0 90 0 

Tipul bursei               

A. Bursa de 

performanță 
6 0 0 6 0 0 0 

B. Bursa de 

merit 
532 0 84 434 0 14 0 

C. Bursa de 

studiu 
4 0 0 4 0 0 0 

D. Burse de 

ajutor social, 

total, din 

care: 

(a1+a2+b+c) 

117 0 2 115 0 0 0 

a.1) orfani 20 0 2 18 0 0 0 

a.2) medicale 11 0 0 11 0 1 0 

b) elevi din 

mediul rural, 

care sunt 

școlarizați 

într-o altă 

localitate 

76 0 0 76 0 0 0 

c) cu venituri 

mici 
10 0 0 10 0 0 0 

E. Burse de 

ajutor 

ocazional 

0 0 0 0 0 0 0 

Total  

(A+B+C+D+E) 
659 0 86 559 0 14 0 
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SITUAȚIA NUMERICĂ PE CATEGORII DE BURSE 

semestrul II - an școlar 2020/2021 

          

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. 

KIRITESCU

" 

Total număr 

de elevi din 

care: 

935 0 116 730 0 89 0 

Tipul bursei               

A. Bursa de 

performanță 
5 0 0 5 0 0 0 

B. Bursa de 

merit 
824 0 116 666 0 42 0 

C. Bursa de 

studiu 
6 0 0 6 0 0 0 

D. Burse de 

ajutor social, 

total, din 

care: 

(a1+a2+b+c) 

104 0 2 101 0 1 0 

a.1) orfani 23 0 2 21 0 0 0 

a.2) medicale 14 0 0 13 0 1 0 

b) elevi din 

mediul rural, 

care sunt 

școlarizați 

într-o altă 

localitate 

61 0 0 61 0 0 0 

c) cu venituri 

mici 
6 0 0 6 0 0 0 

E. Burse de 

ajutor 

ocazional 

0 0 0 0 0 0 0 

Total  

(A+B+C+D+E) 
939 0 118 778 0 43 0 
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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 

 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 PLATA EDUSAL 

SEVICIUL FINANCIAR  
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 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 

 Transmiterea și încărcarea în FOREXEBUG  a tuturor formularelor cf legislației în vigoare. 

 

 

COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT 

 

În anul şcolar 2020-2021, Compartimentul Secretariat a avut următoarea componență: 

 Georgescu Getuța – Secretar-Șef 

 Gheorghe Liliana – Secretar  

 Iușan Elena Dorinela – Analist programator; 

 Vitan Bianca – Analist programator. 
 

Activitatea secretariatului Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu”, s-a realizat în conformitate 
cu normele juridice care reglementează învățămantul preuniversitar. 
 

1) PROIECTAREA ACTIVITATII 

 Respectarea normelor juridice care reglementează învățământul preuniversitar și adaptarea 
acestora la particularitățile compartimentului secretariat; 

 Planificarea calendaristică a activităților din compartimentul secretariat, graficul de serviciu și 
orarul secretariatului; 

 Păstrarea și studierea documentelor cu privire la documentația  și legislația școlară (decrete, 
ordine, precizări și adrese). 

 



Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” 

                     Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 12, Sector 6, Bucureşti 

                         Telefon: 0314016830, E-mail: secretariat@kiritescu.ro   

 

  

126 / 127 

 

 
2) REALIZAREA ACTIVITATII DE SECRETARIAT 

 Asigurarea optimă a interfeței dintre școală și beneficiar ca obiectiv general; 

 Redactarea comisiilor care stau la baza organigramei și deciziilor de început de an școlar; 

 Înscrierea elevilor noi veniți și completarea registrelor matricole; întocmirea proceselor 

verbale în registrele matricole; 

 Înregistrarea elevilor transferați în registrul de transfer; 

 Verificarea actelor de studii eliberate elevilor absolvenți în anul școlar precedent și anii 

anteriori; 

 Întocmirea documentelor școlare în aplicația DelcoSoft (adeverințe, foi matricole, diplome și 

introducerea situației școlare și a datelor personale); 

 Întocmirea, completarea și eliberarea de duplicate; 

 Eliberarea diplomelor absolvenților din promoții anterioare; 

 Actualizarea bazei de date în ceea ce privește documentele scolare; 

 Introducerea datelor în SIIIR pentru clasele a IX-a și clasa a V–a. Actualizarea numărului de 

copii. Promovarea elevilor existenți și actualizarea datelor elevilor; Introducerea proiectului 

planului de școlarizare;  

 Actualizarea datelor privind clădirile și investițiile; 

 Înregistrarea tuturor documentelor în registrul de intrări-ieșiri;  

 Distribuirea corespondenței 

 Intocmirea, verificarea și transmiterea situatiilor cu privire la mișcarea de personal a cadrelor 

didactice conform calendarului; 

 Primirea si completarea dosarelor personale ale cadrelor didactice, personalului didactic 

auxiliar și nedidactic; 

 Introducerea datelor pentru cadrele didactice, personalul didactic auxiliar si personalul 

nedidactic în programul REVISAL, având la baza contractele individuale de muncă și deciziile; 

 Redactarea fișelor de post pentru personalul didactic, auxiliar si nedidactic; 

 Intocmirea statului de funcții, statului de personal și de plata pentru cadrele didactice, 

personalul didactic auxiliar și a personalului nedidactic in programul EDUSAL; 

 Intocmirea lunară a pontajelor pentru cadrele didactice, personalul auxiliar și nedidactic; 

 Întocmirea fișei de încadrare și a proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 

urmator; 

 Completarea si eliberarea de adeverințe pentru persoanele pensionate la solicitarea lor; 

 Completarea si eliberarea de adeverinte pentru angajatii scolii (medic, adeverinte venit, 

adeverinte vechime); 
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 Aplicarea procedurii de organizare a simulării evaluarii naționale pentru elevii de clasa a VIII-a 

și simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat național pentru elevii de clasa a XI-

a și a XII-a; 

 Înregistrarea cererilor elevilor de clasa a XII-a pentru susținerea examenului de 

bacalaureat/atestat; 

 Înregistrarea cererilor elevilor de clasa a VIII-a pentru susținerea examenului de evaluare 

națională; 

 Întocmirea și eliberarea foilor matricole și a diplomelor pentru anii terminali; 

 Gestionarea actelor de studii; 

 Înregistrarea dosarelor cu fișele de autoevaluare anuală ale cadrelor didactice și didactic 

auxiliar; 

 Întocmirea situațiilor solicitate de către IS6, ISMB, si Administrația școlilor si transmiterea 

acestora în termen. 

 Asigurarea continuității compartimentului secretariat pe toată perioada zilei, cu tot ce 

implică aceasta: eliberare documente, furnizare informații și efectuarea tuturor situațiilor 

cerute atât de conducerea unității cât și de IS6, ISMB, Administrația Școlilor. 

 Gestionarea arhivei unității și întocmirea documentelor privind situația școlară si arhivarea 

acestora în condiții optime. 

 Actualizarea avizierului școlii cu toate documentele care au specific informativ; 

 Administrarea platformei CLASSROM 

 Respectarea normelor, procedurilor de securitate și sănătate în muncă, de PSI si ISU pentru 

activitățile desfășurate în școala; 

 

Activitatea Bibliotecii s-a desfăşurat în condiţii bune, d-na bibliotecar GOGU ELENA,  

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

carte de 15.658 exemplare.  

De asemenea, asigurarea și distribuirea manualelor școlare pentru elevii școlii, în special la 

clasele a V-a, a IX-a, și la celelalte clase s-a efectuat în timp util și cu ajutorul diriginţilor. 

 

Întocmit, 

Director adjunct, 

prof. ALEXE NICOLETA 


