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1.ARGUMENT 

Anul şcolar 2021-2022 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 evaluare și 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 școlii 

 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 școlii  

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 KIRIŢESCU”  

 

 

 

 

 

 

STRUCTURI INSTITUŢIONALE ŞI MANAGERIALE, 2021-2022 

1. DIRECTOR Prof. ENACHE GABRIELA 

2. DIRECTOR ADJUNCT Prof. ALEXE NICOLETA - MONICA / NEGOIANU NICOLETA 

3. COORDONATOR PROGRAME ŞI PROIECTE  Prof. ȘERBAN IULIANA 
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 CONSILIUL  DE  ADMINISTRAŢIE 

Enache Gabriela 

Negoianu Nicoleta 

Platon Olimpia 

Șerban Iuliana 

Ile Larisa Florența 

Văsii Alina Loredana 

Reprezentantul Comitetului Reprezentativ al Părinţilor: Căliman Constantin 

Screciu Dana 

zentanţi Consiliul Local Sector 6:  

Florescu Ștefan-Viorel 

Iacob Emanuel 

Copaci Constantin-Alin 

: Nicolescu Angelica 

Gheorghe Cristina și Anton Emanuela 

Bocșe Antonia 

Popescu Mihaela-Minela 

Observatori: 

 Prof. Muller Gina 

 Prof. Alexe Nicoleta 

 

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. 

COMISIA DE ASIGURAREA CALITĂŢII 

Conducere operativă: 

Coordonator CEAC: Prof. ENACHE GABRIELA 

: Prof. PETRE - BOCEANU ANA - MARIA 

 

Membri: 

Muller Gina 

Rusen Georgiana Florentina 

Ionești Carmen Mihaela 

Gherghe Adelina Maria 

l Consiliului Reprezentativ al Părinţilor: Radu Iuliana 

tul Consiliului Local al Sectorului 6:  Florescu Ștefan Viorel 

zentantul Consiliului Reprezentativ al Elevilor: Bocșe Antonia  
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NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

Anul şcolar 2021-2022 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), 25 clase învățământ liceal zi și 2 clase de 

învățământ profesional/dual cu durata de 3 ani - calificarea Comerciant-vânzător și 1 clasă de 

învățământ profesional/dual cu durata de 3 ani - calificarea Lucrător-hotelier, cu un efectiv de 905 

elevi. 

Populația școlară se prezintă după cum urmează: 

Nr. Crt. 
Nivel de 

învățământ 
Nr. de elevi la începutul anului școlar 2021-2022 

1.  Gimnazial 108 

2.  Liceal 732 

3.  Profesional 65 

Total elevi                                    905 

 

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 X-a și a XI-a 

și de la învățământul profesional. 

 

Nr. 

Crt. 

An 

școlar 

Nivel 

învățământ 

Absențe 

/an 

Total 

Absențe/

an 

Absențe 

Nemotivate

/an 

Total 

Absențe 

Nemotivate

/an 

Total 

elevi 

Nr. 

Mediu 

absențe 

/elev/an 

1 2021-

2022 

Gimnaziu 1561  

45804 

209  

10014 

108 14,45 

Liceu 41435 6317 732 56,61 

Profesional 5808 3488 65 89,35 
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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. 

 

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 

2021-2022 

Nr. de 

elevi 

promovați 

Procent de 

promovare 

% 

Nr. de elevi 

corigenți/SN 

1.  Gimnazial 108 108 100% - 

2.  Liceal 732 732 100% - 

3.  Profesional 65 58 89,23% 6 repetenți, 

1 RETRAS 

 

Situația la învățătură, pe medii, la sfârșitul anului școlar 2021-2022, se prezintă după cum 

urmează: 

 

Nr. crt. Nivel învățământ Clasa 5-6.99 7-8.99 9-10 

1.  Gimnazial V - VIII - 16 92 

 TOTAL gimnaziu 108  16 92 

2.  Liceal  IX 1 120 59 

3.  Liceal  X 1 73 107 

4.  Liceal  XI 1 56 132 

5.  Liceal  XII 2 71 108 

 TOTAL Liceu 731 5 320 406 

6.  ÎP X 8 8 4 

7.  ÎP XI 1 25 5 

8.  TOTAL prof./dual 58 9 40 9 

TOTAL 897 14 376 507 
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Elevii cu situații neîncheiate la sfârșitul anului școlar 2021-2022 

Sunt 6 elevi cu situații neîncheiate la sfârșitul anului școlar 2021-2022 și care au promovat, în urma 

susținerii examenelor pentru SITUAŢII NEÎNCHEIATE din data d 7-8 iulie 2022. 

 

Elevi cu corigențe la sfârșitul anului scolar 2021-2022: 

Au fost 6 elevi care au susținut examenul de corigențe in perioada 11-12 iulie 2022. 

 

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

 

NUME  SI PRENUME ELEV 
CLASA LA CARE SE 

TRANSFERĂ 

Veniți în Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” 20 

Plecați din Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” 13 

Retrași 4 

 

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.). 
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REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENELE NAŢIONALE 

 

Rezultatele la Examenul de certificare a calificării profesionale nivel 4, în anul școlar 2021 - 2022, sesiunea iunie 2022 

Au fost înscriși un număr de 141 de candidați, dintre care 103 elevi calificarea Tehnician în activități economice și 38 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 

învăţământ 

Calificarea 

profesională 

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 
103 55 103  103 55 52 35 48 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Colegiul 

Economic 

Costin C. 

Kiriţescu 

Tehnician 

în turism 

38 17 38  38 17 8 7 14 7 8 2 8 1 0 0 0 0 0 0 
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Rezultatele la examenul de Evaluare Națională pentru clasa a VIII-a, iunie 2022, 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 

28 28 0 0 0 0 0 0 0 2 1 5 13 7 0 

Matematică 
28 28 0 0 0 0 0 0 1 3 4 4 8 7 1 

Medie 

Examen 

Evaluare 

națională 

28 28 0 0 0 0 0 0 0 2 2 9 7 8 0 

 

Procent promovabilitate 100%. 

 

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 2022, promovabilitatea a 

fost de 88,95%, din 183 de elevi, promoția curentă, s-au înscris 181 de elevi, din care 157 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 9 32 50 45 34 6 0 

 

Note 

Matematică 

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

Număr elevi 2 0 4 0 17 17 53 57 28 0 

 

Note  

Geografie 

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

Număr elevi 0 0 0 1 3 12 24 44 23 0 

 

După sesiunea august – septembrie 2022, promovabilitatea a fost de 93,26%, din 20 elevi, promoția curentă și anterioară, au promovat 

examenul național de bacalaureat 10 elevi: 

 

  

 

Note finale 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

Număr elevi 4 30 60 60 7 

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

Număr elevi 6 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 2021-2022 

 s-a inițializat RAEI pentru anul școlar 2021-2022 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 

 au fost aplicate chestionare elevilor și cadrelor didactice 

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

În acest sens: 

 s-a iniţializat RAEI pentru anul şcolar 2021-2022 și urmează a se finaliza în luna octombrie 

2022 

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

noastră 

 au fost actualizate datele de pe platformă referitoare la elevi 

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

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

profesional. 

 

       Analiza SWOT a activităţii comisiei 

 PUNCTE TARI 

 completarea portofoliului comisiei cu documentaţia necesară 

 centralizarea si interpretarea chestionarelor aplicate cadrelor didactice și elevilor în vederea 

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

line 

https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/
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 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. 

 

COMISIA METODICĂ LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

În anul şcolar 2021-2022, profesorii de Limba și literatura română de la Colegiul Economic 

„Costin C. Kiriţescu” din Bucureşti au derulat activităţi didactice, şcolare, extraşcolare, în 

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

    Profesorii de limba și literatura română din unitatea școlară sunt: 

 Platon Olimpia, prof. titular, gr.I 

 Badea Eufrusina, profesor titular, gr.I 

 Ranga Diana, profesor titular, gr.I, doctor 

 Suditu Monica, profesor titular, gr.I 

 Popescu Ana - Maria, profesor suplinitor, gr. definitivat 
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Participarea la activitățile metodice și la cursurile de perfecționare (online) a avut ca scop 

formarea continuă a cadrelor didactice și îmbunătățirea calității activității didactice. 

- Profesorii au participat la Consfătuirea organizată de  inspectorii de specialitate în luna 

septembrie.  

- Au fost întocmite planificările semestriale, anuale și ale unităților de învățare în termenele 

stabilite.  

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

stabilindu-se  măsuri de ameliorare. 

- Au fost utilizate strategii didactice, resurse materiale, platforme educaționale, aplicații on-

line în vederea formării competențelor vizate. (Google Classroom, Zoom, Wordwoll, You 

Tube). 

 

1. Organizare/participare Concursuri 

 Organizarea Concursului municipal (CAEM) Târgul librăriilor (prof. Badea 

Eufrusina-coordonator; ceilalti profesori –organizatori, membri juriu; 

 Participare la Concursul municipal Să descoperim împreună România autentică-

elevi din clasa a X-a D, îndrumați de prof. Platon Olimpia; 

 Participare la Concursul național COMPER (elevii de la gimnaziu). 

         Rezultate la competiții școlare: 

 Olimpiada de Limba și literatura română – etapa pe sector 

        Nedeluș Beatrice clasa a VIII-a, premiul III 

        Catană Teodora clasa a V-a, mențiune 

 Proiect  municipal Fețe ale alterității 

      Prajan Gabriela clasa a XI-a, premiul II 

 Concursului municipal (CAEM) Târgul librăriilor  

        Premiul I - Echipajul Labirintul  cărților 

 

2. Activități culturale și extrașcolare 

 Activitate SNAC - De mână  cu Toamna, (prof. Badea Eufrusina și profesori invitati); 

 Sărbătorirea zilei de 1 Decembrie (prof. diriginți); 

 Organizarea momentului omagial  Mihai Eminescu; 

 Vizită pentru cunoașterea meseriilor; 

 Participare la evenimentul Ziua educației financiare, Universitatea Româno-Americană; 

 Participare ca evaluator la Târgul Firmelor de Exercițiu; 

 Participare la  Conferința Fii eco-creativ!; 

 Organizarea activității Verde pentru viitor; 

 Vizită la ASE - pentru orientarea profesională – clasele a XII-a A, B; 

 Participarea la activități de prevenire a bullyingului (clasa a XII-a A, dirigenție). 
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3. Parteneriate și proiecte 

- Proiectul  SNAC (coordonator, prof. Badea Eufrusina); 

- Proiect Educațional Interșcolar - Parteneriat Școala Gimnazială nr 149 (coordonator prof. Badea 

Eufrusina); 

- Proiectul SNAC – Imparte – Educă - Donează (prof. Platon Olimpia - participare); 

- Programul Capital filles (prof. Badea Eufrusina - participare); 

- Proiectul educațional internațional Girls Go Circular Cross - KIC (prof. Platon Olimpia -

participare). 

 

4. Perfecționarea cadrelor didactice 

 

Prof. Platon Olimpia 

 Cursul  Fenomenul violenței - 15 CPT;  

 Cursul Folosește tabla interactivă virtuală VBoard, 12 ore de curs și aplicații în format 

e-Learning și Webinar (prof. Platon Olimpia); 

 Participare la proiectul Clasa viitorului - prof. Platon Olimpia; 

 Participare la Conferința transnațională Educație on-line prin parteneriate - 6 ore - 

prof. Platon Olimpia; 

 Curs - Kahoot! EDU Meetup; 

 

   Prof. Badea Eufrusina      

 Cursul Instrumente utile în proiectarea inspecției școlare 

 Atelier de formare în educație Dependența de substanțe la adolescenți Webinar 

Descoperă platforma Eduboom. 

 

Prof. Popescu Ana-Maria 

 Cursul de conversie profesională, învățământ primar și preșcolar, la Universitatea Creștină 

Dimitrie Cantemir. 

 

5. Activități metodice în cadrul unității școlare și al cercului metodic 

Membrii catedrei au participat  la activitățile metodice de la nivelul sectorului 6: 

- Discutarea modelelor de subiecte pentru Evaluarea Națională și Bacalaureat publicate de 

minister; 

- Importanța valorizării inteligenței emoționale în procesul de predare-învățare-evaluare; 
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- Lansare de carte, prezentare de manuale, de cărți didactice, de auxiliare, de reviste, de 

ziare ale profesorilor din sectorul 6; 

- Prof. Suditu  Monica, a susținut prezentarea cărții „Metatextualitate și intertextualitate în 

literatura postmodernistă” în cadrul Cercului metodic de Limba și literatura română, 

desfășurat la Școala Gimnazială „Regele Mihai I”. 

       

6. Alte activități  

 Au fost comunicate elevilor Calendarul desfășurării examenelor de Bacalaureat și  

Evaluare Națională, programele acestor examene și au fost discutate și rezolvate la clasă 

modelele de subiecte publicate de minister; 

 Cadrele didactice au fost preocupate de pregătirea elevilor pentru pentru Examenul de 

Bacalaureat și pentru Evaluarea Națională (VI, VIII), în acest scop desfășurându-se ore de 

pregătire suplimentară  cu elevii claselor a XII-a, a VI-a, a VIII-a; 

 Profesorii de limba și literatura română fac  parte din diferite comisii în cadrul unității 

școlare; 

 Profesorii de limba și literatura română au participat la examenele naționale (Examenul de 

Bacalaureat și Evaluarea Națională (VI, VIII); 

 Rezultatele la aceste examene au fost FOARTE BUNE, peste media municipală și națională. 

 

COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE 

 

În anul şcolar 2021-2022, Catedra de limbi moderne a funcţionat în următoarea 

componenţă: 

 VĂSII ALINA - LOREDANA – profesor lb. franceză, responsabil Catedra de Lb. moderne – grad I 

 ALEXANDRU IULIANA – profesor lb. franceză – debutant – suplinitor 

 PANDELE ADINA – profesor limba franceză – definitivat - suplinitor 

 GHELMECI IRINA – profesor lb. engleză – grad I 

 SMARANDA ELENA – profesor lb. engleză – grad I 

 PIŢOGOI TIBI - ADRIANA – profesor lb. engleză  - grad II ( detașat) 

 POPESCU ANA - MARIA - profesor lb. germană – definitivat – suplinitor. 

 

În perioada 1 - 10 septembrie 2021, profesorii din catedră 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 verificării fișelor de evaluare 

anuală, dar și stabilirea activităților ce urmează să fie realizate. 
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Responsabilul catedrei a întocmit documentele de catedră, adăugând toate materialele 

necesare -  încadrări, planificări anuale, planuri-cadru, subiecte de examen, grafic de asistenţe la 

ore, grafic de susținere a tezelor etc. 

 S-au elaborat toate documentele programatice 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/catedră 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 2021 – aplicarea (opţională) de teste predictive claselor din 

încadrare, urmată de interpretarea rezultatelor; 

 În perioada semestrului I, din cauza pandemiei de COVID 19, activitatea de predare - 

învăţare – evaluare s-a desfășurat atât fizic, cât și 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 Catedra de Limbi moderne 

 Septembrie 2021 – profesor coordonator Proiect internaţional „CAPITAL FILLES” 

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

mână cu toamna” – 10 dec. 2021; 

 13 – 28 martie 2022 - PROIECTUL ERASMUS ITALIA - VERCELLI - 2021-1-RO01-KA121-VET-

000009228 - Accredited projects for mobility of learners and staff in vocational education 

and training; 

 25.02. – 2.03.2022 – PROIECTUL EDUCAȚIONAL LOCAL „Copiii și comunitatea” - Târgul 

Mărțișorului; 

  6.05.2022 - PROIECT CONCURS MUNICIPAL „Să descoperim împreună România 

autentică!” - secțiunea creație plastică: elevă: DĂNCĂESCU LARISA, clasa a IX-a D – 

PREMIUL II – lucrare pe pânză „Delta Dunării”; 
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 Aprilie 2022 – PROIECT EDUCATIV „Rețeaua prietenilor creativi”. TEMA: „Obiceiuri de 

Paști din străbuni”. Participare cu lucrări ale elevilor din clasa a VII-a A: Bratu Eric – icoană, 

Alexe Nicole – decorațiuni pascale, Opișan Diana – pictură tematică. 

 

Prof. Smaranda Elena 

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

mână cu toamna – 10 dec. 2021; 

 Programul de promovare a imaginii școlii (prezență în ședința cu părinții elevilor de clasa a 

VIII-a de la Scoala Gimnazială Nr. 126, în vederea promovării învățământului dual). 

 

Prof. POPESCU ANA MARIA 

 Participare la proiectul – „REFLECȚII ONLINE”. 

 

2. OLIMPIADE ȘI CONCURSURI 

Prof. VĂSII LOREDANA 

 6.05. 2022 - PROIECT CONCURS MUNICIPAL „Să descoperim împreună România 

autentică!” - secțiunea creație plastică: elevă: DĂNCĂESCU LARISA, clasa a IX-a D, PREMIUL 

II – lucrare pe pânză „Delta Dunării”; 

 Aprilie 2022 – CONCURS „FII ECO CREATIV!” – creație plastică – elevi participanți: 

Dăncăescu Larisa (9D), Oprișan Diana (7A), Alexe Nicole (7A), Prioteasa Ioana (7A); 

 DIPLOMA NR. 4214/237/06.06.2022 – prof. coord. al concursului tematic „Bune practici 

pentru sănătatea ta și a planetei” - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A MEDIULUI – UNESCO. 

Prof. POPESCU ANA MARIA 

 Participare la concursul “TÂRGUL LIBRĂRIILOR”; 

Prof. SMARANDA ELENA 

 Organizarea etapei pe școală a olimpiadei de limba engleză (gimnaziu + liceu); 

 Profesor evaluator în cadrul etapei pe școală a Olimpiadei de limba engleză; 

 Participare cu 3 elevi de la clasa a VII-a și 3 elevi de la clasa a VIII-a la etapa pe 

sector/municipiu a Olimpiadei de Limba engleză, unde Tudose Vlad (clasa a VII-a) a obținut 

86 de puncte și Cioabă Teodor (clasa a VII-a) a obținut 87 de puncte - mențiuni. 

 Participare cu elevii de clasa a VI-a la concursul de eseuri Shakespeare School Essay 

Competition. 

 

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

Prof. VĂSII  ALINA - LOREDANA 
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 26 sept. 2021 –  prezentare materiale P.P.T.  în cadrul  „Zilei Europene a Limbilor” - clasa a 

VII-a A; 

 Septembrie-octombrie 2021 - activitate de informare cu privire la implementarea 

proiectului „Capital Filles”; 

 octombrie  2021 – decembrie 2021 –  efectuare de asistenţă la ore în calitate de 

responsabil catedră de limbi moderne; 

 decembrie 2021 – activitate educativă realizată cu ocazia sărbătorilor de Crăciun: „Noël en 

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

 participare, în calitate de evaluator, în Comisia pentru recunoașterea și echivalarea 

studiilor urmate în străinătate – DECIZIA nr. 25 din 03.09.2021; 

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

(sesiunea septembrie 2021) – DECIZIA nr. 535 din 31.08.2021; 

 21 oct.2021 – webinar CAPITAL FILLES – clasa a X-a C, D, E invitat: reprezentant ORANGE 

ROMÂNIA; 

 Septembrie 2021 – profesor coordonator proiect internaţional „CAPITAL FILLES”; 

 13-28.03.2022 – activități culturale organizate în orașele italiene Vercelli, Milano, Torino, 

Aosta etc. – cls. a X-a B, C; 

 07.04.2022 – activitate on line în cadrul proiectului CAPITAL FILLES; 

 11.04.2022 – vizită la Universitatea Româno-Americană (prezentare ofertă educațională 

URA, tur universitate, ateliere de educație financiară) – elevi ai clasei a IX-a; 

 Adeverința nr. 2123/12.05.2022 – participare, inițiere, aplicare proiecte de predare-

învățare-evaluare în CLASA VIITORULUI (Google Workspace for Education și Office 365 A1); 

 09.06.2022 – activitate recreativă desfășurată împreună cu clasa a VII-a; 

 DECIZIA NR. 273 din 28.02.2022 – profesor însoțitor elevi în Italia prin proiectul „Acreditare 

ERASMUS pentru mobilități Erasmus+ în domeniul „Formare profesională (VET)” nr. 2020-

1- RO01-KA120-VET-095240; 

 DECIZIA NR. 300/05.04.2022 – membru în Comisia de contestații din cadrul Testului de 

aptitudini și cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv a limbii engleze 

pentru anul școlar 2022-2023; 

 DECIZIA NR. 304 din 05.04.2022 – rechemare din concediu legal de odihnă pentru 

preluarea atribuțiilor de director , în data de 21.04.2022 

 DECIZIA NR. 2403 /2 din 19.04.2022 – membru în Comisia de înscriere din C.C.K. cu privire 

la admiterea în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat șî în 

învățământul dual, pentru anul școlar 2022 – 2023; 

 DECIZIA NR. 1922/12.04.2022 – evaluator în Comisia de Evaluare a competențelor 

lingvistice și digitale de la C.C.K., sesiunea iunie-iulie 2022; 

 DECIZIA NR. 2668/18.06.2022  - nr. 27/19.06.2022 – procedură privind componența și 

atribuțiile membrilor comisiilor din centrele de examen; 
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 ADEVERINȚĂ NR. 5465/21.06.2022 – mebru în Comisia de Bacalaureat 2022, sesiunea 

iunie-iulie 2022, desfășurat la Colegiul Național „Grigore Moisil”; 

 ADEVERINȚĂ NR. 1973/ 17.06.2022 – examinator la Examenul de Bacalaureat 2022, 

sesiunea iunie-iulie, desfășurat la Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”. 

 

Prof. PANDELE ADINA 

 Realizare proiecte cu ocazia „Zilei Europene a Limbilor” și a sărbătorilor de Crăciun. 

Prof. ALEXANDRU IULIANA 

 întocmirea diferitelor proiecte PPT sau prezentări word pe teme specifice diverse, precum:  

 Orașe desemnate pentru un an drept capitale europene ale culturii: Sibiu - capitală 

europeană a culturii în 2017, Timișoara-capitală europeană a culturii în 2021. Perioada în 

care elevii au susținut prezentarea proiectelor a fost 7-10.12.2021. Elevii participanți la 

proiect au fost elevii claselor a XI- a.  

 Proiect pluridisciplinar: Francofonia pe glob. Rolul României în problema francofoniei 

instituționale. Instituții și servicii românești care se ocupă/administrează problema 

francofoniei. Proiectele au fost prezentate în perioada 10-11.01.2021 , la clasele de ciclu 

liceal, elevii din ani terminali 

 Mari festivaluri din Franța; Festivalul de la Cannes, Festivalul Avignon, Festivalul d’Aurillac, 

Ziua Bastiliei. Perioada prezentării proiectelor a fost 18 - 22.10.2021. Proiectele au fost 

prezentate atât de elevii din clasa a XI- a, cât și de cei din clasa a XII- a. 

 Arhitectura barocă și romanică din Franța (Palais de Versailles, Palais du Luxembourg etc.). 

Proiectele au fost prezentate în perioada 29.11-03.12 la clasele de ciclu liceal, elevii din ani 

terminali 

 Activitate la clasa a VI-a A „Noël-une fête de Lumière” – 20, 22 dec. 2021 

 A organizat, alături de elevii clasei a XI a B, o suită de prezentări power point pe tema 

“Journée internationale de la francophonie”. Elevii au susținut prezentările în fața 

colectivului clasei în data de 21.03.2022 

 A susținut inspecția de specialitate  IS 1 și IS 2, în vederea participării la examenul de 

definitivare în învățământ. 

 A participat, în calitate de profesor supraveghetor, la OLIMPIADA NAȚIONALĂ DE LIMBA ȘI 

LITERATURA ROMÂNĂ, clasele V-VIII - etapa județeană/a sectoarelor municipiului 

București, organizată la Școala Gimnazială nr. 117, sector 6, în data de 12.03.2022 

 A participat, în calitate de profesor asistent, la Competențele lingvistice de la Colegiul 

Economic „Costin C.Kirițescu”, Sect.6, București, Sesiunea Iunie-Iulie 2022 în data de 

15.06.2022 

 A participat, în calitate de profesor examinator, la Competențele lingvistice de la Colegiul 

Economic „Costin C.Kirițescu”, Sect.6, București, Sesiunea Iunie-Iulie 2022 în data de 

16.06.2022 
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 A participat, în calitate de profesor asistent, la probele scrise ale Examenului Național de 

Bacalaureat în datele de 21, 22 și 23 iunie 2022. 

 

Prof. Ghelmeci Irina 

 A participat, în calitate de evaluator in cadrul proiectului Erasmus+ desfășurat în cadrul 

Colegiul Economic „Costin C. Kiritescu”; 

 A organizat și coordonat Olimpiada de limba engleza, faza pe școală, în data de 5-03-2022, 

in urma căreia eleva Constantinescu Ilinca s-a calificat la faza pe sector, obținând premiul al 

III- lea; 

 A participat, în calitate de supraveghetor, în cadrul simularilor pentru examenul de 

bacalaureat; 

 A activat ca asistent și evaluator/examinator la competențele digitale și lingvistice din 

cadrul examenului de bacalaureat; 

 A efectuat asistență în cadrul probelor scrise din cadrul examenului de bacalaureat 2021-

2022, sesiunea iunie-iulie; 

 A supravegheat evaluările online dispuse de minister pentru clasele liceale; 

 A desfășurat examenul de admitere în clasa a V-a cu regim de predare intensiv, în cadrul 

Colegiului Economic „Costin C. Kirițescu”. 

 

Prof. SMARANDA ELENA 

 Activitate în cadrul Comisiei pentru notare ritmică și frecvență; 

 Activitate în cadrul Comisiei Diriginților; 

 Activitati în cadrul Comisiei de examene de diferențe (examen diferențe elevi clasa a VII-a); 

 Activitati în cadrul Comisiei Diriginților (medieri conflicte, activitati și lecții în parteneriat cu 

consilierul psihopedagogic școlar); 

 Activitate în cadrul Comisiei de echivalare a probei de limba modernă în vederea admiterii 

în clasa a IX-a la clase cu profil bilingv intensiv; 

 Activitati în cadrul Comisiei de echivalare a unei limbi moderne cu proba de competențe 

lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat; 

 Profesor examinator în proba de competențe lingvistice într-o limbă modernă din cadrul 

examenului de bacalaureat; 

 Profesor evaluator la olimpiada de limba engleză, faza pe sector/municipiu (Colegiul 

Național Bilingv “George Coșbuc”); 

 Profesor evaluator la evaluarea națională de la clasa a VI-a; 

 Profesor examinator în cadrul examenului de admitere în clasa a V-a cu regim de predare 

intensiv a limbii engleze; 

 Profesor evaluator la examenul de competențe lingvistice din cadrul proiectului Erasmus; 
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 Participare cu elevii clasei a VI-a la Concursul Național pe teme europene Euroquiz (etapa 

locală + etapa județeană). 

 

Prof. PIŢIGOI TIBI - ADRIANA 

 a fost asistată la oră de catre responsabilul de arie curriculară, doamna profesoară 

Loredana Văsii – în data de 18.11.2021, la clasa a X-a F. Titlul lecției: Happiness. 

 

Prof. POPESCU ANA – MARIA 

 A fost asistată la oră, la clasa a XI-a F  de către directorul școlii - “KOMPOSITA” – 

12.11.2021; 

 a realizat subiectele pentru examenul de diferență la Limba germană, în vederea 

desfășurării examenului de diferență; 

 Membru in Comisia de organizare a simulării pentru Evaluare Națională; 

 Evaluator – Simulare bacalaureat; 

 Examinator – Comisia de evaluare a competențelor lingvistice și digitale de la Colegiul 

Economic „Costin C. Kirițescu”; 

 Asistent – Comisia de evaluare a competențelor lingvistice și digitale de la Colegiul Economic 

„Costin C. Kirițescu”. 

 

4. Activităţi extracurriculare – activităţi extraşcolare 

Prof. VĂSII LOREDANA 

  10 dec.2021 - Activităţi derulate în cadrul Programului „Strategia Naţională de Acţiune 

Comunitară”: „De mână cu toamna”; 

 13 dec.2021 – vizionare piesă de teatru la Sala Dalles : „O noapte furtunoasă”; 

 22 dec.2021 – Secret Santa – activități specifice sărbatorilor de Crăciun (cadouri între elevi, 

colinde în lb.română și franceză etc.); 

 25.05.2022 – Tehnici de prim ajutor – activitate la clasa a VII-a  și a VIII-a A realizată 

împreună cu Liceul Teoretic Dr. Mioara Mincu și Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”; 

 06.06.2022 – Cafeneaua Educației pentru știință – ed. a III-a – activitate desfășurată 

împreună cu Liceul Teoretic Dr. Mioara Mincu; 

 09.06.2022 – activitate recreativă desfășurată împreună cu clasa a VII-a; 

 activitate de promovare a Colegiului Economic „Costin C. Kirițescu”. 

 

Prof. ALEXANDRU IULIANA 

 A organizat o miniexcursie la Muzeul Național de Istorie a României cu colectivul clasei de 

elevi din clasa a VI-a a Colegiului Economic Costin C.Kirițescu în  data de 24 ianuarie 2021, 

cu ocazia  zilei Unirii Principatelor Române; 
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 A organizat activitatea extracurriculară cu tema „8 martie - Ziua mamei”, alături de 

colectivul de elevi din clasa a VI-a a Colegiului Economic „Costin C. Kirițescu", în data de 

08.03.2022. Aceștia au realizat felicitări și au ascultat cântecele festive. 

 

Prof. POPESCU ANA - MARIA 

 a participat la celebrarea zilei de 1 Decembrie; 

 a organizat activități în perioada Sărbătorilor de Crăciun; 

 Organizarea activității “VERDE PENTRU VIITOR”; 

 Participare la premierea elevelor la OLIMPIADA DE TURISM. 

 

Prof. GHELMECI IRINA 

 A făcut parte din Comisia de evaluare a probei de interviu nr. 288 pentru ocuparea funcției 

de director/director adjunct de la Colegiul Economic Costin C. Kirițescu, sector 6, București, 

în calitate de reprezentant al unității de învățământ. 

 

Prof. Smaranda Elena 

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

mână cu toamna” – 10 dec. 2021; 

 Serbare de Crăciun (clasa a V-a), jocuri si povesti (clasele V-VIII); 

 Serbare de sfârșit de an scolar; 

 Participarea cu elevi de la clasa a V-a la activitățile organizate de Ambasada Coreei de Sud 

în cadrul K-Lovers Festival. 

 

Prof. PIŢIGOI ADRIANA 

 a însoțit elevii din București la Olimpiada Națională - Tehnologii, la Galați; 

  24 mai 2022 a participat la o activitate de promovare a Colegiului Economic „Costin C. 

Kirițescu”, la Școala Gimnaziala Sf. Constantin si Elena. 

 

5. FORMARE PROFESIONALĂ 

Prof. VĂSII  ALINA - LOREDANA 

 29 sept.2021 – „Les enjeux du FLE et de la francophonie dans le monde” (webinaire 

Editions A. Collin + Didier FLE); 

 12 oct. 2021 – webinar Hachette FLE – „Dynamiser  sa classe virtuelle avec Cosmopolite!”; 

 5 noi.2021- webinar Clé International – „Sˊexercer et progresser par la pratique”; 

 24 noi.2021 – webinar Didier FLE – „Apprendre en images”; 

 15 dec.2021- webinar „Préparer et animer ses cours avec un manuel numérique Didier FLE 

sur Educadhoc VO9”; 
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 12 ian.2022 – webinar Hatier Didier Foucher FLE – „Motiver la nouvelle génération”; 

 13 ian. 2022 – webinar Clé International – „Premium, succès garanti dès les premiers pas 

en français”; 

 2.02.2022 – webinar: Découvrir toutes les nouveautés DIDIER FLE 2022/ Hatier Foucher; 

 15.02.2022 – webinar : Vivre et vibrer francophone en classe de FLE – CLE International; 

 16.02.2022 – webinar : Imagine la classe de demain – Hatier Didier Foucher; 

 08.04.2022 - webinar CLE International „jˊ aime participer, partager et jouer en francais: 

dynamisons le FLE pour adolescents!; 

 14.04.2022 – webinar Edito A1 - nouvelle version 100% inedite + préparation aux examens 

„DELF” - Hatier Didier Foucher; 

 13.04.2022 – webinar: „Aller plus loin,, avec Atelier + (Hatier Didier Foucher); 

 10.05.2022 - webinar „Descoperă platforma Eduboom”; 

 11.06.2022 – webinar: „Apprendre avec gourmandise: Macaron, la solution pour les 

préadolescents!” - CLE International; 

 29.06.2022 – webinar „Découvrir Edito A2 edition 2022” - Hatier Didier Foucher; 

 Articol publicat în revista „Confluențe didactice” - revistă cu ISSN. 

 

CONFERINŢE , MESE ROTUNDE, FORUMURI 

 5 oct.2021 – Conferința Națională „Profesor, o meserie pentru viitor”; 

 29-30 oct.2021 - conferința Inter/transdisciplinary approaches in the teaching of the real 

sciences (STEAM CONCEPT); 

 27 noi.2021 – Conferința științifico-practică cu participare internațională „INOVAȚII 

PEDAGOGICE ÎN ERA DIGITALĂ” (ediția a IX-a) – Institutul de Formare Continuă Moldova; 

 11.05.2022 – masă rotundă A.S.E. – Facultatea de Relații Internaționale– consiliere și 

orientare în carieră prin susținerea și promovarea limbilor străine în educația universitară, 

oportunități de formare și dezvoltare profesională a studenților la programul LMA-ASE, 

inserția pe piața muncii; 

 09.05.2022 – Forumul Franco-român, Institutul Francez din România. 

 

Prof. ALEXANDRU IULIANA 

 A pregătit și susținut inspecțiile de specialitate în vederea desfășurării și promovării 

examenului de definitivat în cursul anului școlar 2021-2022 în data de 07.12.2021 sub 

atenta supraveghere a dnei. profesor Luiza Constantinescu. Lecțiile de asitență s-au realizat 

la clase diferite și au vizat trei lecții de predare și una de evaluare. Activitățile de predare 

verificate au avut loc la următoarele clase: clasa a 12 a B, „La Francophonie dans le 

monde”, clasa a 11 a B, „Le subjonctif présent”, clasa a 6 a A, „Le club des sportifs”, clasa a 

VI a, Test Evaluare cunoștințe; 
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 A participat la cursul de formare și dezvoltare a competențelor și abilităților specifice 

necesare manifestării unui demers didactic calitativ prin analizare subiectelor de metodică 

și pedagogie din cadrul Centrului de Meditații și Cursuri Târgoviște cu adresa Calea 

Bucuresti, Bloc O2, parter. Cursurile se desfășoară din luna ianuarie pâană în luna aprilie a 

anului curent; 

 S-a implicat în organizarea activităţilor metodice la nivelul comisiei/catedrei - membru al 

Comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră; 

 A fost asistată  la clasă în vederea îmbunățirii actului de predare realizate de dna. Prof. 

Loredana Văsii în data de 23 noiembrie 2021 la clasa a VI-a A, lectia: Les sports și de dna. 

Director Gabriela Enache în data de 12.11.2021 la clasa a XII a E, lecția: Le Gérondif; 

 A urmat activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul: Jocuri didactice la 

școală, în tabără și în online, curs ținut de SC. SELLification S.R.L la data de 28.02.2022; 

 A urmat activitatea de formare și perfecționare susținută online cu titlul: Tehnici de 

formare a elevilor prin NLP (Programare neurolingvistică), curs ținut de SC SELLification 

S.R.L la data de 28.02.2022; 

 A pregătit și susținut inspecțiile de specialitate în vederea desfășurării și promovării   

examenului de definitivat în cursul anului școlar 2021-2022 în data de 07.03.3022 

(semestrul II) sub atenta supraveghere a dnei. profesor Luiza Constantinescu; 

 A fost asistată la clasă, în vederea îmbunățirii actului de predare de dna. Director Gabriela 

Enache în data de 17.05.2022 la clasa a VI-a, lecția: Les moyens de transports. 

Prof. PANDELE ADINA 

 Înscrisă la gradul II. 

 

Prof. POPESCU ANA – MARIA 

 Universitatea  Creștină „Dimitrie Cantemir” - cursuri de conversie profesională, învățământ 

primar și preșcolar; 

  CURSUL „MANAGEMENTUL FURIEI” – ASOCIATIA CATHARSIS. 

 

Prof. Ghelmeci Irina 

 Webinar Collins— „Topping up your vocabulary teaching toolkit” (10 noiembrie 2021); 

 Webinar  Kahoot— „EDU Meetup” (22 septembrie 2021); 

 Webinar Cambridge— „Lesson planning for young learners and how to use exam support 

materials effectively” (9 noiembrie); 

 Webinar Cambridge— „Why take Computer-Based Cambridge English Qualifications?” (12 

octombrie 2021); 

 A participat la seminarul EP SUMMIT 2022 - ELT Training Rooms, în perioada 25-27-03- 

2022 (32 ore de instruire); 

 A participat la webinarul „How to prepare your students for the B1 Preliminary for School 

exam” organizat de Twinkle Star în data de 17-03-2022; 
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  A participat la webinarul „Face to Face Interractive workshop.Developing 21st Century 

Skills for the A1-B1” organizat de Uniscan Group Educational in perioada 27-28-04-2022; 

 A participat la webinarul „Provocări în sala de curs. Emoțiile mele”, organizat de Uniscan 

Group Educational în data de 27-06-2022; 

 A participat la workshopul „Let your students spark”, organizat de Uniscan Group 

Educational in data de 21-06 2022. 

 

CONFERINŢE, MESE ROTUNDE, FORUMURI 

 Conferinta SHINE (Centrul Lingvistic Twinkle Star) - 7 ianuarie 2022; 

 A participat la conferința profesorilor de limba engleză Shine, ediția online, organizată de 

Twinkle Star în data de 7-01-2022; 

 A participat la conferința online, Copilul tău, campion în viață, a VIII-a ediție, organizată de 

Shakespeare School în data de 24-02-2022; 

 A participat la conferința CELTA DAY organizată de Shakespeare School în data de 17-02-

2022; 

 A participat la conferința „Cum ne ajutăm copiii să scape de anxietate” organizată de 

Shakespeare School în data de 9.06.2022. 

 

Prof. SMARANDA ELENA 

 Webinar Collins – „Topping up your vocabulary teaching toolkit” (10 noiembrie 2021); 

 Webinar  Kahoot - „EDU Meetup” (22 septembrie 2021); 

 Webinar Cambridge - „Lesson planning for young learners and how to use exam support 

materials effectively” (9 noiembrie); 

 Webinar Cambridge - „Why take Computer-Based Cambridge English Qualifications?” (12 

octombrie 2021); 

 Webinar Oxford University Press: „Celebrating similarity and difference: building 

connections through primary ELT” (26 martie 2022); 

 Webinar Cambridge Assessment English & Shakespeare School: „CELTA Day — the benefits 

of the CELTA certificate” (17 februarie 2022); 

 Webinar Cambridge Assessment English — „Ask our panel of experts your questions about 

motivating and preparing your teenage learners for the B1 Preliminary for Schools and 

B2 First for Schools exams” (10 februarie 2022); 

 Webinar Cambridge Assessment English — „Developing Speaking skills for B1 Preliminary 

for Schools and B2 First for Schools: A focus on pronunciation (24 februarie 2022).  

 

CONFERINŢE, MESE ROTUNDE, FORUMURI 

 Conferința SHINE (Centrul Lingvistic Twinkle Star) — 7 ianuarie 2022 

 Conferința online Cambridge Day Romania (25 - 26 martie 2022); 



 Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” 

                     Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6, Bucureşti 

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

 

  

 

Page 27 of 100  

 Conferința Shakespeare School “Copilul tău, campion la viață: Cum să scapi de bullying” 

(7 aprilie 2022); 

 Conferința Shakespeare School “Copilul tău, campion la viață: Cum ne ajutăm copiii sa 

scape de anxietate” 9 iunie 2022); 

 Conferinta Kahoot Edu Meetup (17 martie 2022). 

 

Prof. PIŢIGOI ADRIANA 

 a susținut IC2 pentru Gradul Didactic I pe  31.01.2022; 

 a participat la cursul „Profesor şi Părinte Azi” (noiembrie 2021- februarie 2022) desfăşurat 

pe platforma ProActa Edu, având 20 de credite transferabile si 80h de curs; 

 a participat la un seminar online „Topping up your teaching toolkit”, 10.11.2021; 

 în prezent, urmează un curs intitulat „Dezvoltarea competențelor de management 

educațional”, av    120 de ore și 30 de credite transferabile, cursul finalizandu-se pe 11 

iulie 2022. 

CONFERINŢE, MESE ROTUNDE, FORUMURI 

 a participat la Conferința „The benefits of the CELTA Certificate”, 17 .02.2022; 

 am participat la Conferința online „Developing Speaking Skills for B1 and B2 First for 

Schools”, 24.02.2022. 

6. COMISII  

 

Prof. VĂSII  ALINA – LOREDANA 

 DECIZIA nr. 535 din 31.08.2021 - membru în Comisia de organizare şi desfăşurare a 

examenelor de diferenţă ( sesiunea septembrie 2021); 

 DECIZIA NR.1 din 01.09.2021 – membru în Consiliul Profesoral al C.C. Kirițescu; 

 DECIZIA NR. 6 din 03.09.2021 – membru în Comisia Metodică a Diriginților; 

 DECIZIA NR. 7 din 03.09.2021 – membru în Comisia pentru CURRICULUM; 

 DECIZIA NR. 25 din 03.09.2021 – membru în Comisia pentru recunoașterea și echivalarea 

studiilor urmate în străinătate; 

 DECIZIA NR. 87 din 03.09.2021 – membru în Comisia privind Programul comunitar de 

furnizare a laptelui; 

 DECIZIA NR. 150 din 13.01.2022 – membru în Comisia paritară; 

 DECIZIA NR. 273 din 28.02.2022 – profesor însoțitor elevi în Italia prin proiectul „Acreditare 

ERAASMUS pentru mobilități Erasmus + în domeniul „Formare profesională(VET)” nr. 2020-

1- RO01-KA120-VET-095240. 

 DECIZIA NR. 284/11.03.2022 – membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Economic 

„Costin C. Kirițescu”; 
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 DECIZIA NR. 300/05.04.2022 – membru în Comisia de contestații din cadrul Testului de 

aptitudini și cunoștințe pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv a limbii engleze 

pentru anul școlar 2022-2023; 

 DECIZIA NR. 304 din 05.04.2022 – rechemare din concediu legal de odihnă pentru 

preluarea atribuțiilor de director, în data de 21.04.2022; 

 DECIZIA NR. 328 din 26.05.2022 – resonsabil Comisia de mutare a arhivei din unitatea de 

învățământ în construcția modulară de tip container din curtea liceului; 

 DECIZIA NR. 2403 /2 din 19.04.2022 – membru în Comisia de înscriere cu privire la 

admiterea în învățământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat șî în 

învățământul dual, pentru anul școlar 2022 – 2023; 

 DECIZIA NR. 1922/12.04.2022 - evaluator în Comisia de Evaluare a competențelor 

lingvistice și digitale de la C.C.K., sesiunea iunie-iulie 2022; 

 DECIZIA NR. 2668/18.06.2022 - nr. 27/19.06.2022 – procedură privind componența și 

atribuțiile membrilor comisiilor din centrele de examen; 

 ADEVERINȚĂ NR. 5465/21.06.2022 – mebru în Comisia de Bacalaureat 2022, sesiunea 

iunie-iulie 2022, desfășurat la Colegiul Național „Grigore Moisil”; 

 ADEVERINȚĂ NR. 1973/ 17.06.2022 – examinator la Examenul de Bacalaureat 2022, 

sesiunea iunie-iulie. 

Prof. GHELMECI IRINA 

 membru în COMISIA  DE LIMBI MODERNE; 

 membru al C.P. de la Colegiul Economic „Costin C. KIRIŢESCU”; 

 membru în COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR cf. deciziei nr. 6 din 03.09.2021. 

 

Prof. POPESCU ANA – MARIA 

 membru în COMISIA  DE LIMBI MODERNE; 

 membru al CP de la Colegiul Economic „Costin C. KIRIŢESCU”, cf. deciziei nr. 1 din 01.09. 

2021 

 membru în COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR cf. deciziei nr. 6 din 03.09.2021; 

 membru în COMISIA METODICĂ DE LIMBĂ ȘI COMUNICARE; 

 responsabil în COMISIA DE INVENTARIERE A PATRIMONIULUI; 

 responsabil în COMISIA DE MONITORIZARE A NOTĂRII RITMICE ȘI A FRECVENȚEI. 

 

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 VII-a); 

 membru în COMISIA DE LIMBI MODERNE. 

 membru al C.P. de la Colegiul Economic „Colegiul Economic „Costin C. Kiriţescu”  conform 

deciziei nr. 1 din 01.09. 2021; 

 membru în COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR cf. deciziei nr. 6 din 03.09.2021. 
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Prof. PANDELE ADINA 

 membru în COMISIA DE LIMBI MODERNE; 

 membru al C.P. de la Colegiul Economic „Costin C. KIRIŢESCU”  cf. deciziei nr. 1 din 01.09. 

2021. 

 

Prof. ALEXANDRU IULIANA 

 membru în COMISIA DE LIMBI MODERNE; 

 membru al C.P. de la Colegiul Economic „Costin C. KIRIŢESCU”  cf. deciziei nr. 1 din 01.09. 

2021; 

 Comisia de Diferenţe din  luna septembrie 2020; 

 Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluție în carieră; 

 Comisia de Evaluare a competențelor lingvistice de la Colegiul Economic „Costin 

C.Kirițescu”, Sesiunea Iunie-Iulie 2022. 

 

Prof. PIŢIGOI ADRIANA 

 membru în COMISIA DE LIMBI MODERNE; 

 membru al C.P. de la Colegiul Economic „C.C. KIRIŢESCU”  cf. deciziei nr. 1 din 01.09. 2021; 

 membru în COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR cf. deciziei nr. 6 din 03.09.2021; 

 membru în Comisia de burse. 

 

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

la orele de limba franceză, germană şi engleză împreună cu directorii școlii (octombrie 2021 – 

decembrie 2021), 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 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 catalogul virtual   și s-a 

justificat acordarea notelor (acolo unde au existat solicitări din partea părinților). 

 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 
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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 aspectele teoretice cu cele practice 

în vederea asigurării interdisciplinarității 

 Asigurarea unei concordanțe între competențele specifice, obiectivele operaționale, 

conținuturi, activități de învățare, metode și mijloace didactice 

 Corelarea dintre proiectarea activităților și particularitățile claselor de elevi 

 Realizarea de materiale didactice și fișe de lucru utilizând mijloacele TIC 

 Realizarea unui învăţământ online, adaptat situatiei actuale. 

 

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 

 Prof. ILIESCU CARMEN ȘTEFANIA, gradul I - detașat 

 Prof. RUSEN GEORGIANA FLORENTINA, definitivat - detașat 

 

A. PROIECTAREA ȘI REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

 

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

ghidurilor metodologice, respectând programa şcolară; 
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 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 online a orelor de matematică în perioada în care am fost online prin 

platforma oficială a liceului (google classroom) toți profesorii catedrei; 

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

Müller Gina, prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. Pârvulescu Angela; 

 Participare la Simularea Examenului de Bacalaureat și a Evaluării Naționale - toți 

profesorii catedrei - martie 2022; 

 Participare ca evaluator la Examenul de Bacalaureat, evaluare electronică - prof. Müller 

Gina, evaluare standard - prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. Iliescu Carmen Ștefania, 

prof. Paraschiv Iulia; 

 Participare ca evaluator la Examenul de Evaluare Națională, evaluare electronică - prof. 

Müller Gina, evaluare standard - prof. Rusen Georgiana Florentina, prof. Iliescu Carmen 

Ștefania, prof. Paraschiv Iulia; 

 Participare ca evaluator la Contestații la Examenul de Bacalaureat, evaluare standard-

prof. Müller Gina; 

 Participare în calitate de monitor de evaluare la Concursul de Matematică „Adolf 

Haimovici”, Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, etapa pe municipiu - prof. Müller Gina; 

 Participare în calitate de evaluator la Concursul de Matematică „Adolf Haimovici”, Colegiul 

Economic „Virgil Madgearu”, etapa pe municipiu - prof. Müller Gina; 

 Participare ca supraveghetor la testele de selecție ale loturilor lărgite ale României 

participante la olimpiadele internationale de matematică - 28 mai 2022 - prof. Müller 

Gina; 

 Participare în calitate de diriginte la Testarea Pisa 2022 - prof. Müller Gina, prof. Iliescu 

Carmen Ștefania, prof. Rusen Georgiana Florentina; 

 Membru asistent la Examenul de Bacalaureat - Competente lingvistice si digitale - prof. 

Müller Gina, prof. Iliescu Carmen Ștefania; 

 Membru in Comisia pentru Examenul de Bacalaureat - Competente lingvistice și digitale - 

prof. Rusen Georgiana Florentina. 

 

B. PARTICIPĂRI CURSURI, SIMPOZIOANE, ATELIERE ȘI PROGRAME  

 

 Participare Proiect Erasmus+ „Accredited projects for mobility of learners and staff in 

vocational education and training”, Portugalia mai 2022 - prof Műller Gina; 
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 Activitatea „Cum a măsurat Eratostene Pământul” cu elevii clasei a IX-a D - prof. 

Pârvulescu Angela, septembrie 2021; 

 Participare „Programul de pregătire/formare/dezvoltare pentru profesori” în cadrul 

proiectului „Ambasadori UPB”, seria avansată- organizat de UPB și ME, prof. Műller Gina; 

 Participare „Programul de pregătire/formare/dezvoltare pentru profesori” în cadrul 

proiectului „Ambasadori UPB”, prima serie - organizat de UPB și ME, prof. Rusen 

Georgiana Florentina; 

 Participare la Conferința științifică ,,Abordări Inter/transdisciplinare în predarea științelor 

reale(concept STEAM), 29 - 30 oct 2021, organizată de Universitatea de Stat din Tiraspol - 

prof. Muller Gina și prof. Rusen Georgiana Florentina; 

 Participare la Conferința „Meseriile viitorului și accesul tinerilor pe piața muncii”, 

Asociația „Ţine de noi”, noiembrie 2021 - prof. Müller Gina și prof. Rusen Georgiana 

Florentina; 

 Participare la Conferința Națională în Domeniul Educației, Asociația „Ține de noi”, 

septembrie 2021 - prof. Rusen Georgiana Florentina; 

 Participare la training-ul „Pedagogie prin joc-schimb de experiență între profesori”, sept 

2021, Asociația „Ţine de noi”, echipa Sellification sept 2021 - prof. Muller Gina și prof. 

Rusen Georgiana Florentina; 

 Participare la Workshop „Metode interactive de învățare și predare prin joc”, noiembrie 

2021-prof. Pârvulescu Angela; 

 Participare cu materiale didactice in cadrul proiectului de realizare al lucrării 

„Matematică clasa a X-a, filiera tehnologică,, - prof. Muller Gina; 

 Participare cu materiale didactice in cadrul proiectului de realizare al lucrării 

„Matematică clasa a XI-a, filiera tehnologică” - prof. Rusen Georgiana Florentina; 

 Participare la Conferința internatională „Învățarea prin joc” - site-ul Edumagic.eu, 

experiență împărtășită din Spania, Polonia și România - 16 dec 2021- prof. Pârvulescu 

Angela; 

 Participare la Conferința „Metode innovative de predare; exemple de bună practică”, 

sept 2021-prof. Rusen Georgiana Florentina; 

 Participare la Programul „Guide ME” - prof. Pârvulescu Angela. 

 Participare în cadrul Proiectului educativ „Rețeaua Prietenilor Creativi” - schimb de bune 

practici privind creșterea calității procesului instructive-educativ, parteneriat cu Liceul 

Tehnologic „Horea” – mai 2022, prof. Müller Gina, prof. Rusen Georgiana Florentina; 
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 Participare în cadrul Proiectului educative „Teatrul în școală”, organizat de Școala 

Gimnazială nr. 149, în cadrul Proiectului Erasmus+ Theatre in Scool- februarie 2022, prof. 

Müller Gina; 

 Participare le evenimentul „Ziua Educației Financiare” - organizat de Universitatea 

Româno-Americană.-prof. Müller Gina, prof. Iliescu Carmen Ștefania, prof. Rusen 

Georgiana Florentina; 

 Participare la atelierul organizat de Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu” cu tema 

„Motivația – cheia succesului în viitoarea mea meserie!” - 11 martie 2022 - prof. Müller 

Gina, prof. Rusen Georgiana Florentina; 

 Vizită de documentare a facultăților din cadrul ASE - 11.04.2022 - prof. Müller Gina; 

 Participarea la activitatea literar-artistică „Ianuarie-sub semnul lui Mihai Eminescu” - 

prof. Muller Gina, prof. Rusen Georgiana Florentina; 

 Participarea la activitatea didactică cu titlul „Moment omagial Mihai Eminescu” - ianuarie 

2022, prof. Müller Gina; 

 Participare în calitate de membru evaluator în cadrul Concursului „Târgul Firmelor de 

Exercițiu Costin C. Kirițescu” - mai , iunie 2022 - prof. Müller Gina; 

 Participare în calitate de membru organizator în cadrul Proiectului Educațional ,,Fii Eco 

Creativ” - mai, iunie 2022 - prof. Müller Gina; 

 Participare în calitate de membru organizator în cadrul Proiectului „Strategii de stimulare 

a interesului pentru lectură”, 26.05.2022 - prof. Müller Gina; 

 Implementarea Proiectului international de educație interculturală „English is 

Fun…Tastic!”; 

 Participare la webinarul Kahoot 2022 EDU Summit, iunie 2022 - prof. Müller Gina; 

 Participare la webinarul „Tranziția de la învățământul primar la cel gimnazial”, 28 iunie 

2022 - prof. Müller Gina; 

 Participare la Free International Panel Discussion „Whirpool of Challenges 

&Opportunities for People with Visual Impairments”, 12 iulie 2022 - prof. Müller Gina; 

 Participare la a 25th Pan – European Conference on Digital Education ,,Digital Teaching of 

Languages, aprilie 2022 - prof. Müller Gina; 

 Participare la conferința de deschidere a Proiectului Educațional „Fii Eco Creativ” - mai, 

iunie 2022 - prof. Müller Gina; 

 Participarea în calitate de professor coordonator al echipei C-Trafic-Competiția City Lab 

2021 - prof. Müller Gina; 

 Organizator și evaluator concursul Comper - prof. Müller Gina; 
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 Evaluator concursul Comper - prof. Rusen Georgiana Florentina, 

 Evaluator Olimpiada de Matematică – Școala Gimnazială Federico Garcia Lorca - prof. 

Rusen Georgiana Florentina. 

 

C. ACTVITATE DE VOLUNTARIAT 

Participare la activitățile „La braț cu toamna”, din cadrul SNAC - prof. Műller Gina, prof. 

Iliescu Carmen Ștefania și prof. Rusen Georgiana. 

 

D. ACTIVITĂŢI  EXTRAȘCOLARE 

 Participare la piesa de teatru „O noapte furtunoasă” - teatrul Metropolitan, Sala Dalles - 

clasa a X-a E - prof. diriginte Müller Gina; 

 Excursie Predeal - 01.03.07. 2022, clasa a X-a E, prof. diriginte Müller Gina; 

 Participare tabara de engleză „Gura Humorului – Voroneț”, în calitate de profesor însoțitor 

14-20.08.2022, Müller Gina. 

 

E. ALTE ACTIVITĂŢI 

 Reprezentant în Comisia de Curriculum - 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 în CA,  prof. Müller Gina; 

 Secretar Consiliul Profesoral - prof. Müller Gina; 

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

 Lider sindical „FSLI”, observator în CA - prof. Pârvulescu Angela; 

 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 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. 

 

http://www.kiritescu.ro/
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COMISIA METODICĂ ȘTIINŢE (FIZICĂ – CHIMIE – BIOLOGIE) 

 

Membrii comisiei  

 KUNCSER CRISTINA  

 COTAN VIOLETA 

 ANDREESCU DENISSA 

 ALEXE MARILENA 

 BELU ELIZA 

 

1. Activitati în catedră 

 

 Pe parcursul semestrului I al anului scolar 2021-2022, membrii comisiei metodice ȘTIINȚE 

(fizică – chimie - biologie) și-au desfașurat activitatea conform planificării calendaristice și 

planului managerial. La începutul anului școlar, după orele de recapitulare, s-au aplicat 

testele inițiale la clasele de liceu și gimnaziu. Situațiile statistice au fost discutate în cadrul 

unei ședinte a comisiei metodice. Cu aceasta ocazie, au fost discutate și măsurile necesare 

ameliorării situației școlare și a fost stabilit de catre fiecare profesor un program de 

consultații și meditații; 

 La  începutul anului școlar, profesorii Comisiei Științe au participat la Consfătuirile cadrelor 

didactice, care s-au desfășurat online; 

 Materia a fost parcursă integral și ritmic la toate clasele. S-a urmărit stimularea interesului 

elevilor pentru studiul fizicii, chimiei și biologiei prin realizarea de lecții interactive bazate 

folosirea metodelor moderne de predare incluzând tehnicile informaționale computerizate 

și prin realizarea de proiecte (prezentări PowerPoint realizate de elevi în echipă si 

prezentate la sfârșitul semestrului la orele de fizică, chimie și biologie); 

 S-a urmărit formarea continuaâă a profesorilor prin participarea la acțiunile metodice la 

nivel de sector/municipiu, la cursurile de formare organizate de C.C.D. și prin realizarea de 

referate în cadrul comisiei metodice din liceu; 

 Profesorii comisiei au participat la toate şedinţele Comisiei metodice, consiliile claselor, 

Consiliile profesorale si activitatile metodice la nivel de sector. 

 Sub îndrumarea profesorilor, elevii s-au implicat în evaluare și autoevaluare. 

 Profesorii comisiei au participat la Examenul de Evaluare Națională, la Simularea 

Examenului de Bacalaureat și la Examenul  de Bacalaureat; 

 Profesorii comisiei au participat la sesiunea de înscrieri în clasa a IX-a; 

 Profesorii comisiei au promovat oferta educațională a liceului. 
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2. Referate prezentate in cadrul comisiei metodice 

             - Ce sunt E-urile și care sunt cele mai periculoase dintre ele - prof. Cotan Violeta, Alexe 

Marilena 

             - Energia eoliană  - prof. Denissa Andreescu 

             - Experiment real, virtual și remote laboratory - prof. Kuncser Cristina, prof. Belu Eliza. 

                  

3. Cursuri de formare si Work–Shop-uri 

 Participare manifestare „Noaptea cercetatorului” (desfășurată online) - 24.09.2021 - toți 

profesorii; 

 Participare Conferința online „Meseriile viitorului și accesul tinerilor pe piata muncii” -

15.11.2021 - organizată de Asociația “Ține de Noi” împreună cu Fundația Hanns Seidel – 

România și în colaborare cu INACO - prof. Cristina Kuncser; 

 Workshop - Ed. Financiară - 25 oct. 2021 - online  –  prof. Cristina Kuncser (cu clasa a IX-a 

A); 

 Participare “Lecție vaccinare” organizată de UNICEF România - 13 oct. 2021 – prof. Alexe 

Marilena; 

 Curs „Managementul furiei – finalizat 11.07.2022 – fundația Catharsis - prof. Kuncser 

Cristina; 

 Curs „Managementul comunicării școală - familie” - CCD – finalizat 08.04.2022 - prof. 

Kuncser Cristina. 

 

4. Proiecte și  parteneriate 

 Activitate în cadrul proiectului local de prevenire “Cannabis, între mit și realitate”, inițiat 

de Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog, sector 6 - prof. Cristina Kuncser; 

 Activitate dirigenție cu Poliția Capitalei, în cadrul programului local de prevenire a 

infractiunilor contra persoanei tema „Victimizarea minorilor” – ian. 2022 - prof. Kuncser 

Cristina; 

 Participare program „Educație financiară” - Universitatea Româno-Americană, clasa a IX-a 

A - prof. Kuncser Cristina, prof. Cotan Violeta. 

 

5. Alte activități (Extracurriculare) 

 Participare exercițiu de simulare a unei calamități - toți profesorii; 

 Activitate “Obiceiuri de Crăciun” - clasa a X-a  D - prof. Violeta Cotan; 

 Secret Santa - clasa a X-a  D - prof. Violeta Cotan; 

 Activitate „1 Decembrie, Ziua Națională a României” - clasa a X-a  D, prof. Violeta Cotan; 

 Activitate „Bradul de Craciun, traditie și semnificații” - prof. Cristina Kuncser - clasa a IX-a A 

 Activitate dirigenție cu consilier școlar Claudia Jarnea și Poliția Capitalei – Drogurile și 

efectele lor. 
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6. Activități în cadrul diferitelor comisii 

 Kuncser Cristina  

 Comisia pentru curriculum - membru 

 Comisia Metodică a diriginților - membru 

 Comisia de mobilitate - membru 

 Toma Clara 

                   Comisia SSM și SU – membru 

 Cotan Violeta  

                  Comisia SSM 

     Comisia Metodică a diriginților - membru 

 Andreescu Denissa  

     Comisia SSM și SU - membru  

                  Comisia revizuire ROFUIP. 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE 

 

În anul şcolar 2021-2022, Aria curriculară OM ȘI SOCIETATE funcționează în următoarea 

componenţă: 

 

 SZIN EMIL - ADRIAN, prof. Economie şi Educaţie antreprenorială, titular, grad I. responsabil 

al ariei curriculare. 

 JARNEA CLAUDIA, Consilier psiho-pedagogic, titular, def. 

 SĂCEANU CRISTINA, prof. Psihologie, suplinitor, definitivat 

 FEDELEŞ MIRCEA, prof Logică, argumentare şi comunicare, titular pe durata viabilității 

postului, grad I 

 TOIU COZMIN, prof. Religie, titular, grad I 

 BATARIUC ROXANA, prof. Religie, titular, grad II 

 POPA GABRIELA, prof. Istorie, titular, definitivat 

 STOIAN IONEL, prof. Istorie, titular pe durata viabilității postului, def 

 VELEA CARMEL, prof. Geografie, titular, grad I 

 CATRINA LUCIAN, prof. Geografie, suplinitor, def 

 DONA CRISTIAN, prof. Geografie, suplinitor, def. 

 

Pe parcursul anului școlar 2021-2022, 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 ME, 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. 

 

1. CONCURSURI ŞI OLIMPIADE 

 

 organizarea unui concurs de proiecte despre „Marea Unire in provinciile istorice 

românești” (realizat de clasa a V-a, câștigătoare fiind grupa formata din Ralea Ioana, 

Popescu Timeea, Catană Teodora, Drăghici Clara, cu ocazia Zilei Naționale; prof. POPA 

GABRIELA; 

 Participare ca arbitru și coordonator al unei echipe de trei elevi, la sectiunea "Începatori", la 

Olimpiada de Dezbatere, Oratorie și Retorică "Tinerii dezbat", 28-29 mai, Colegiul Național 

"Mihai Viteazul", prof. FEDELEȘ MIRCEA; 

 participarea și coordonarea proiectului elevei Gheorghe Maria, clasa a VI-a A, cu tema 

„Reformele unificării”, la Simpozionul municipal, organizat de Colegiul National „Iulia 

Hașdeu", „Imaginea publică a monarhiei în România 1866-1947”, ediția a XI-a; POPA 

GABRIELA; 

 concurs de cultură generală cu tema „Ziua Europei - 9 mai”, la clasa a VI-a A. POPA 

GABRIELA. 

 

2. PROIECTE/PARTENERIATE 

 

 Proiectul local „Canabis între mit și realitate”, ANA Agenția Națională Antidrog, prof. 

JARNEA CLAUDIA; 

 activități de informare a elevilor cu privire la pericolele consumului de droguri, în cadrul 

proiectului: „Acționăm just” {11.03.2022), prof. JARNEA CLAUDIA, prof. POPA GABRIELA; 

 Participare Proiect municipal "Rugăciunea și iubirea milostivă", iunie 2022, prof. TOIU 

COZMIN; 
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3. PERFECŢIONARE 

 

 Curs Microsoft Teacher Nivelul 1 octombrie-decembrie (15 credite), prof. TOIU COZMIN; 

 Conferința internațională „Învățarea prin joc", prof. BATARIUC ROXANA; 

 Conferința „Predă magic și captează atenția elevilor”, 11 ore, prof. BATARIUC ROXANA; 

 Conferința „Îmbunătățește atenția la ora de Religie cu ajutorul jocurilor și imaginilor”, 11 

ore, prof. BATARIUC ROXANA; 

 Articol în Revista CMBRAE (ISSN2501-7020, ISSN-L 2510-7020) – Profesorul ca agent al 

schimbării, JARNEA CLAUDIA; 

 Curs mentorat practică pedagogică „Mentorat de carieră didactică, Prof II”, prof. SZIN EMIL 

ADRIAN; 

 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; SĂCEANU CRISTINA; 

 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, SĂCEANU CRISTINA; 

 I.G.P.R. – Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității, Direcția Generală de Poliție a 

Muncipiului București; 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; 

 Suport pentru dezvoltarea serviciilor comunitare de sănătate mintală pentru copii și 

adoelscenți Ministerul Sănătății - Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog, 

București, prof. JARNEA CLAUDIA; 

 Cum să primești un feedback grozav la evaluarea elevilor Sellification, prof. JARNEA 

CLAUDIA; 

 Teacher as a Change Agent NewSchool – Oslo, Norvegia, prof. JARNEA CLAUDIA; 

 Curs ECDL – Pedagogie Didactică, Institutul Bancar Român, sept. 2021, 25 credite; prof. 

FEDELEȘ MIRCEA; 

 Programul de pregătire pentru constituirea Corpului profesorilor evaluatori pentru 

concursuri și examene naționale, ROCNEE, oct. - noi. 2021, prof. FEDELEȘ MIRCEA; 
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 „Experiențe online la istorie”  (20 octombrie 2021), „Istoria familiei” (24 noiembrie 2021), 

prof. POPA GABRIELA; 

 cursul CRED Istorie, în perioada septembrie-decembrie, finalizat pe 12 decembrie 2021, 

prof. POPA GABRIELA; 

 dezbatere cu tema „Revoluția din 1989”, cu ocazia împlinirii a 32 de ani de la Revoluția din 

1989, la clasele a XII-a C  si a XII-a D; prof. POPA GABRIELA; 

 cursul Predă magic și captează atenția elevilor, prof. BATARIUC ROXANA; 

 cursul Îmbunătățește retenția la orele de Religie cu ajutorul jocurilor și imaginilor, prof.  

BATARIUC ROXANA; 

 cursul Învățarea prin joc - soluții inovatoare în educație, prof. BATARIUC ROXANA; 

 Efectuarea cursului CRED (februarie - aprilie) 2022, prof. STOIAN IONEL; 

 curs „Folosește tabla interactivă virtuală VBoard”, organizat de EduMagic Solutions 

(26.02.2022); prof. POPA GABRIELA; 

 curs „Evaluarea formativă modernă cu ajutorul standardelor educaționale”, organizat de 

EduMagic Solutions (8.05.2022); prof. POPA GABRIELA; 

 curs „Cum să aplici la clasă metode Antibullying”, organizat de Sellification.org (6.05.2022); 

POPA GABRIELA; 

 curs „Dezvoltarea personală în școli”, organizat de Sellification.org (26.04.2022), prof. POPA 

GABRIELA; 

 webinarul „Resurse educaționale digitale: realizare, utilizare, evaluare”, in cadrul proiectului 

CRED, (18.05.2022), prof. POPA GABRIELA; 

 Conferință Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir, 19 - 20 mai 2022, prof. SZIN EMIL 

ADRIAN. 

 

4. ACTIVITĂŢI EXTRAŞCOLARE  

 

 membru comisia de inventariere  TOIU COZMIN; 

 Activitatea „Obiceiuri de Paști din străbuni” din cadrul proiectului educativ „Rețeaua 

Prietenilor Creativi”, prof. BATARIUC ROXANA; 

  Organizarea atelierului cu tema „Motivația – cheia succesului în viitoarea mea meserie!”, 

în cadrul Zilei Naționale a Meseriilor - promovarea și conștientizarea calificărilor 

profesionale, organizat de Colegiul Economic Costin C. Kirițescu, 11.03.2022, prof. JARNEA 

CLAUDIA; 
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 comemorarea Holocaustului prin vizionare de filme documentare despre aceasta temă, cu 

ocazia Zilei Holocaustului (9 octombrie), la clasele a XI-a și a XII-a, prof. POPA GABRIELA; 

 Membru în cadrul Asociației Criminaliștilor din România; prof. SĂCEANU CRISTINA; 

 Implicarea activă în cadrul proiectului „Rose” desfășurat în cadrul Colegiului Tehnic „Dinicu 

Golescu”; prof. SĂCEANU CRISTINA; 

 Participarea la lecția peer learning Limba română din cadrul proiectului „Rose”, prof. 

SĂCEANU CRISTINA; 

 Participarea în cadrul Campaniei „19 zile de prevenire a abuzurilor și a violențelor asupra 

copiilor și tinerilor” cu tema „Prevenirea dependenței și a abuzului de substanțe”; prof. 

SĂCEANU CRISTINA; 

 Activitatea De mână cu toamna – prof. BATARIUC ROXANA, prof. SZIN ADRIAN; 

 „Canabis între mit și realitate”, ANA Agenția Națională Antidrog prof. JARNEA CLAUDIA, 

prof. SZIN EMIL ADRIAN, prof. POPA GABRIELA; 

 marcarea zilei naționale prin organizarea unei sesiuni de referate on-line; prof. STOIAN 

IONEL; 

 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; 

 Tutore de practică pentru studenții din anul II de la Masteratul Consiliere școlară și 

dezvoltarea carierei, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București. 

prof. JARNEA CLAUDIA; 

 Participare la consiliile profesorale din cadrului liceului și la întâlnirile metodice ale 

profesorilor consilieri la nivel de sector și municipiu. prof. JARNEA CLAUDIA; 

 Pregătirea elevilor la disciplina Psihologie pentru Examenul de Bacalaureat 2022. prof. 

JARNEA CLAUDIA, prof. SZIN EMIL ADRIAN, prof. FEDELEȘ MIRCEA, prof. CATRINA LUCIAN, 

VELEA CARMEL 

 Participare și coordonare elevi de la clasele a X-a E și a X-a F pentru buna desfășurare și 

îndrumare la întâlnirea de pe Zoom cu ocazia Zilei Naționale a României, prof. CATRINA 

LUCIAN; 

 membru și responsabil cu monitorizarea absențelor la clasele a XI-a; prof. CATRINA LUCIAN; 

 Comisia de monitorizare a notării ritmice prof. FEDELEȘ MIRCEA; 

 Comisia de monitorizare a absențelor prof. FEDELEȘ MIRCEA; 
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 Comisia de prevenire a violenței în școală prof. FEDELEȘ MIRCEA; 

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

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității. prof. JARNEA CLAUDIA; 

 Membru în Comisia de evaluare a cunoștințelor pentru recunoașterea și echivalarea 

studiilor, prof. JARNEA CLAUDIA; 

 Membru comisia SSM, prof. SZIN ADRIAN; 

 Responsabil sală concurs directori, prof. SZIN ADRIAN; 

 Prof. asistent la Olimpiada de engleză, participarea la ambele sesiuni de BAC, prof. STOIAN 

IONEL; 

 Membru in Comisia de Evaluare Națională, Scoala Gimnaziala "Maria Rosetti", 15-18 iunie, 

prof. FEDELEȘ MIRCEA; 

 Membru Evaluator în Centrul Zonal de Evaluare Colegiul Tehnic "Elie Radu", 23-24 iunie 

prof. FEDELEȘ MIRCEA; 

 Membru Evaluator in Centrul Zonal de Evaluare Scoala Gimnaziala nr. 1 Pantelimon, Ilfov, 

24-25 iunie, prof. FEDELEȘ MIRCEA; 

 Membru Asistent la Examenul de Certificare a Competențelor Profesionale, Colegiul Tehnic 

"Anghel Saligny", 13 iunie, prof. FEDELEȘ MIRCEA; 

  Membru Asistent în Comisia de Bacalaureat, Liceul Teoretic "Traian", 22-26 august, prof. 

prof. FEDELEȘ MIRCEA; 

  membru asistent in Comisia de Evaluare a competentelor de Limba engleza, pentru 

inscrierea la clasa a V a, Colegiul Economic "Costin C. Kiritescu", 16 iunie prof. FEDELEȘ 

MIRCEA; 

 membru in comisia de inscriere a elevilor in clasa a V a, 15 iulie, Colegiul Economic "Costin 

C. Kiritescu prof. FEDELEȘ MIRCEA; 

 membru in comisia de inmanare a diplomelor absolventilor de liceu, 7 iulie. prof. FEDELEȘ 

MIRCEA; 

 Inspecții pentru obtinerea gradelor didactice: prof. FEDELEȘ MIRCEA; 

 Participarea la Olimpiada de fizică, etapa județeană/a sectoarelor Municipiului București, în 

calitate de profesor supraveghetor – Colegiul Național de Informatică „Tudor Vianu”; prof. 

SĂCEANU CRISTINA; 

 Participarea în calitate de profesor asistent la desfășurarea probei scrise din 13 iulie 2022 

din cadrul Concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate 

vacante/rezervate în învățământul preuniversitar, sesiunea 2022, prof. SĂCEANU CRISTINA; 
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 Participarea în calitate de profesor asistent la desfășurarea probei scrise din 20 iulie 2022 

din cadrul Examenului Național de Definitivare în învățământ, sesiunea 2022, prof. 

SĂCEANU CRISTINA; 

 Participarea în calitate de profesor asistent la desfășurarea probei scrise de Bacalaureat 

perioada 20-22 iunie 2022. prof. SĂCEANU CRISTINA; 

 asistent în cadrul Evaluării Naționale; prof. CATRINA LUCIAN; 

 pregătire pentru bacalaureat cu clasele a XII-a (atât pe Google Classroom, cât și pe 

WhatsApp), prof. CATRINA LUCIAN; 

 membru și responsabil cu notarea ritmică la clasele a XI-a, prof. CATRINA LUCIAN; 

 am făcut parte din comisia de simulare a Examenului de bacalaureat și de Evaluare 

Națională, din comisia de Evaluare Națională si de bacalaureat din Colegiul Ec. C.C. Kirițescu 

si la Colegiul National „Grigore Moisil”, prof. POPA GABRIELA; 

  am fost profesor supraveghetor la  testarea PISA și am făcut parte din comisia de înscriere 

în clasa a IX-a, prof. POPA GABRIELA; 

 Formator național, prof. SZIN ADRIAN; 

 Metodist I.S.M.B, prof. SZIN ADRIAN; 

 Participare evaluare BAC, prof. SZIN EMIL ADRIAN; 

 Participare evaluare gradații, prof. SZIN EMIL ADRIAN; 

 Participare evaluare DEF,  prof. SZIN EMIL ADRIAN; 

 Tutore de practică pentru studenții din anul II de la Masteratul Consiliere școlară și 

dezvoltarea carierei, Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea București, 

prof. JARNEA CLAUDIA; 

 Participare ca profesor asistent la Examenul de Bacalaureat (simulare, competențe 

lingvistice și digitale, probele scrise), prof. JARNEA CLAUDIA; 

 Participare ca profesor evaluator la Examenul de Bacalaureat august 2022, prof. JARNEA C.; 

 Profesor evaluator Olimpiada de Religie, etapa pe municipiu, prof. TOIU COZMIN; 

 asistent Evaluarea Națională, prof. TOIU COZMIN; 

 asistent Bacalaureat, prof. TOIU COZMIN; 

 responsabil Comisie metodică Religie pe sector, prof. TOIU COZMIN; 

 Asistent Evaluare Națională, prof. BATARIUC ROXANA; 

 Asistent Bacalaureat, prof. BATARIUC ROXANA; 

 Asistent Evaluare PISA 2022, prof. BATARIUC ROXANA. 
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COMISIA METODICĂ 

ED. FIZICĂ – ED. MUZICALĂ – ED. PLASTICĂ 

 

OBIECTIVE: 

• Folosirea unor metode și mijloace diversificate pe parcursul orelor; 

• Adaptarea metodelor de predare la nevoile educaţionale ale fiecărui elev în parte; 

• Participarea la activitățile și proiectele derulate la nivelul școlii. 

 

În anul școlar 2021-2022 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 a participat în calitate de profesor asistent atât la 

Examenul de Evaluare Naţională cât şi la sesiunea din iunie - iulie a Examenului de 

Bacalaureat, iar domnul profesor Jipa Valentin Ionuţ a participat la Examenul de 

Bacalaureat în calitate de vicepreşedinte. 

 

REZULTATE LA „OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ȘCOLAR” 

Profesor Pandele Petrică 

• Locul I pe sectorul 6 la fotbal feminin (11.03.2022); 

• Locul al II-lea pe sectorul 6 la volei masculin (25.03.2022); 

• Locul al II-lea pe municipiul Bucureşti la fotbal feminin (07-08.04.2022. 

 

Profesor Jipa Valentin Ionuţ 

• Locul al III-lea pe sectorul 6 la handbal băieţi (aprilie 2022) 

• Participare la Cros (două fete, doi băieţi) 

 

REZULTATE LA  ACADEMIA SPORTULUI - TROFEUL BUCUREŞTIULUI IX -XII 

 

Profesor Pandele Petrică 

• Participare cu echipa de baschet masculin, 3X3 (16 - 22.05.2022) 

• Calificare în grupe cu echipa de baschet masculin, 5X5 (16 - 22.05.2022) 

• Calificare în grupe cu echipa de volei masculin (16 - 22.05.2022) 



 Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” 

                     Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6, Bucureşti 

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

 

  

 

Page 45 of 100  

• Locul al IV-lea cu echipa de fotbal feminin (16 - 22.05.2022) 

• Locul al III-lea cu echipa de handbal masculin (16 - 22.05.2022) 

• Locul al II-lea cu echipa de fotbal masculin (16 - 22.05.2022) 

 

REZULTATE LA CUPA CÂMPINA - BASCHET MASCULIN ( CLASELE IX - XII) 

 

Profesor Pandele Petrică 

• Participare în grupe 

 

ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE PERFECŢIONARE   

          

Profesor Jipa Ionuț Valentin  

• A susținut inspecția specială şi lucrarea în urma căreia a obţinut gradul didactic I (8 

martie 2022); 

• A absolvit cursul CRED (aprilie 2022); 

• A absolvit masteratul din cadrul Universităţii Tehnice de Construcţii Bucureşti cu 

specializarea: Management Educaţional (iunie 2022). 

 

AMENINŢĂRI 

 

• Probabilitatea destul de ridicată de a reveni la desfășurarea cursurilor on-line. 

 

OPORTUNITĂŢI 

 

• Creșterea atractivității în cadrul orelor, prin folosirea unor mijloace diversificate necesare 

realizării temelor. 
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ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

 

În cursul anului şcolar 2021 – 2022, profesorii membri ai Ariei curriculare Tehnologii, 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, si-au dezvoltat 
cariera profesională, au manifestat interes pentru dezvoltarea învățământului liceal 
tehnologic și profesional dual, 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, E, F; 

 Au proiectat programe de pregătire diferențiată pentru elevii cu CES din clasele 
IX-XII; 

 Au proiectat și dezvoltat lecții online pe platfoma educațională Google 
Classroom și aplicații virtuale didactice ( Prezi, WordWall, Mentimeter, 
Jamboard, Padlet, etc.).  
 

 Realizarea activităţilor didactice: 
 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, aplicații didactice 
online etc.; 

 Au adaptat strategiile de predare și evaluare la sistemul de învățământ online; 
 Au realizat elaborarea tematicii proiectelor pentru Examenul de competenţe 

profesionale specializările Tehnician în activități economice și Tehnician în 
turism  în colaborare cu colegii - calificare  nivel 4 dar și Examenul de 
competenţe profesionale nivel 3 – învățământ profesional dual, calificările 
Comerciant-vânzător și Lucrător hotelier; 

 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 activități economice - 
calificare  nivel 4 la CE ”Costin C Kirițescu”, prof. Ghimpău C, Negoianu N, Paun-
Năstase L, Petre-Boceanu A, Serban I, Trăistaru N, Stanciu D, Alexe N, Ile L, 
Ionești C, Dodu P; 

 Au participat la Examenul de competențe profesionale – calificare nivel 3, 
organizat în cadrul Col. Ec. ”Costin C Kirițescu”, pentru calificările Comerciant-
vânzător și Lucrător hotelier, fiind centru de examen, prof. Negoianu N., Ile L.; 

 Au răspuns solicitărilor instituţiei de învățământ şi Inspectoratului Şcolar 
Bucureşti; 
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 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, C&A, 
XXXLutz, prof. Negoianu N, Păun-Năstase L; 
 Acord de parteneriat cu Biblioteca Metropolitană București, filiala „George 

Topârceanu”, sector 6, nr 5184/22.10.2021, prof. Ile L, Negoianu N;   

 Acorduri de parteneriat în cadrul Concursului Municipal “Antreprenor de succes”, 

Ediția a V-a, Col.Ec. CCK cu licee și colegii economice din țară, prof. Negoianu N, Șerban I, 

Stanciu D, Păun-Năstase L; 

 Acord parteneriat în cadrul Concursului Municipal „Să descoperim împreună 

România autentică”, Ediția 1, cu Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, nr. 

1895/2/02.05.2022/ Nr. 1317/12.04.2022, prof. Ile L, Negoianu N, Ionești C;   

 Acord parteneriat în cadrul Concursului Municipal „Să descoperim împreună 

România autentică”, Ediția 1, cu Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez”, nr. 

1563/08.04.2022/ nr.1222/05.04.2022, prof. Șerban Iuliana; 

 Acord parteneriat nr 798/25.02.2022 cu Liceul Teoretic „Horea”, Marghita, 

pentru proiectului educativ „Rețeaua Prietenilor Creativi”, înregistrat în CAEJ Bihor cu nr. 

419 din 25.02.2022, prof. Ile L, Negoianu N, Ionești C; 

 Au încheiat contracte de pregătire practică  cu operatori economici din domeniile 
economic și turism pentru clasele pe care le-au coordonat la stagiile de pregatire practică, 
prof. Negoianu N, prof. Ghimpău C, Petre-Boceanu A, Șerban I, Păun-Năstase L, Cenușă A, 
Stanciu D, Alexe N, Gherghe A, Ile L, Ionești C, Dodu P;  

 Acord de parteneriat, colaboratori: ASOCIAȚIA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE 
,,RO EDUCAȚIE”, reprezentata de dna.presedinte,. Balea Liliana Carmen, în calitate de 
APLICANT  si CENTRUL DE RESURSE EDUCAȚIONALE, cu sediul legal în Buftea, Ilfov, 
reprezentată de doamna președinte prof. Simona Ioana Iordanescu, în calitate de 
APLICANT, prof. Penu Daniela 
 

 
 Olimpiade și concursuri  

 
 Premiul I la pentru Olimpiada Județeană - Aria curriculară Tehnologii– Negoiasa Ana 

Maria, XI B, prof.Petre-Boceanu Ana-Maria, Negoianu Nicoleta, Alexe Nicoleta;  

 Premiul II la Olimpiada Județeană - Aria curriculară Tehnologii – Băetu Alexandra, XI B, 

prof.Petre-Boceanu Ana-Maria, Negoianu Nicoleta, Alexe Nicoleta;  
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     Premiul I - Căliman Elena Teodora și Ghețu Ana Alexia, clasa a XI-a F pentru Olimpiada 

Județeană - Aria curriculară Tehnologii, Domeniul Turism și alimentație, - calificarea 

Tehnician în turism, diplome nr. 6538/6/1 și nr. 6538/6/2 din 21.03.2022. adeverința 

1364/15.4.2022, prof. Ile Larisa, Ionești Carmen, Popescu Mihaela; 

 Competiția Națională “Școală Europeană”, titulatură câștigată pentru Col. Ec. “Costin C. 

Kirițescu”, perioada 2022-2025, prof. Negoianu Nicoleta, Șerban Iuliana, Ile Larisa, Ionești 

Carmen, Popescu Mihaela, Gherghe Adelina;   

 Competiția “Made for Europe”:  

-Premiul al II- lea, etapa pe Municipiul București, martie 2022 - Pașala Andrei, cls. a XII-a E, 
prof. Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen, Șerban Iuliana; 
-Premiu special, etapa pe Municipiul București, martie 2022 - Pașala Andrei, cls. a XII-a E, 
prof. Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen, Șerban Iuliana; 
-Mențiune, etapa pe țară, Târgoviște, aprilie 2022 - Pașala Andrei, cls. a XII-a E, prof. 
Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen, Șerban Iuliana. 
 

     Participare la concursul „Lider European” cu elevi din clasa a XI-a F, prof. Ile Larisa;   

  Participare la Conferința Selfie cu e-posterul „Our school in SELFIE” „Costin C Kiritescu 

Economic College Bucharest -Participation with an ePoster- SELFIE FORUM 2021” 

(https://my.ltb.io/www/#/) cu elevi din clasa a XI-a F, prof. Ile Larisa;   

 
 Participare etapa pe municipiu a concursului  „Alege! Este dreptul tău!”, 15. 03. 2022 - 

Scheul Albert, cls a XI-a A,  prof. Popescu Mihaela; 

      Mențiune la concursul Micul Contabil - Băetu Alexandra, XI B, prof.Petre-Boceanu Ana-

Maria;     

 Diplomă de participare - concursul national “Spune povestea locului tau” , organizat de 

catre Facultatea de Istorie si Filososfie din cadrul Universitatii Babes- Bolyai si de catre 

Asociatia Studenteasca Philohistoriss, Elevi: Cercelescu Dinu, Dinu Simona, clasa a XI-a  E, 

prof. Penu Daniela; 

 Concursului Municipal „Să descoperim împreună România autentică” organizat la CT 

„Grigore Cerchez” București, Ediția 1:   

- Premiul I  - Petre George, clasa a X-a F, Secțiunea „Creație plastică - modelaj ipsos”, prof. 
Ionești Carmen, Negoianu N.; 
- Premiul al III -lea - Cărbunescu Sara, clasa a XI-a E, Secțiunea „ Creație publicitară ”, prof. 
Ile Larisa, Negoianu N.;  

https://my.ltb.io/www/%23/
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- Premiul al III -lea – Samson Anastasia, cls a IX-a B, Secțiunea „Creație plastică - Grafică”, 
prof. Șerban Iuliana;  
-Premiul de originalitate – Zamfir Maria, cls a IX-a B, Secțiunea „Creație plastică - 
Acuarelă”, prof. Șerban Iuliana. 

 

 Concurs Municipal “Antreprenor de succes”(CAEM 2022), Ediția a V-a, participări și 

premii, prof. Negoianu Nicoleta, Șerban Iuliana, Stanciu Doina, Păun-Năstase Lidia, 

Gherghe Adelina, Popescu Mihaela, Alexe Nicoleta, Petre-Boceanu Ana-Maria, Ile Larisa, 

Ionești Carmen, Popescu Mihaela;  

 Concurs Municipal “Consumator informat-consumator câștigat” (CAEM 2022), ediția aVI-

a:  

- Premiul III- Gruia Andra Maria si Marin Beatrice Lorena clasa a IX-a G, prof. Gherghe 
Adelina 
-Premiul Special - Pascu Cosmin și Păun Alexandra- clasa a XII-a F, prof. Păun-Năstase Lidia; 
-Premiul Special - Dima Petrisor și Barbu Andrei - clasa a XII-a F, prof. Păun-Năstase Lidia;  
-alte participări și premii: prof. Alexe Nicoleta, Petre-Boceanu Ana-Maria, Negoianu 
Nicoleta, Șerban Iuliana, Stanciu Doina, Popescu Mihaela, Ile Larisa. 

 
 Concurs Municipal “FII ECO CREATIV” (CAEM 2022), ediția a IV-a:  

- Premiul Special - Duică Ana-Maria, X A, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria  
-Premiul special- Gruia Andra Maria clasa a IX-a G, prof. Gherghe Adelina   

           -Premiul special- Belingher Florentina clasa a X-a G, prof. Păun-Năstase Lidia 
- alte participări și premii: prof. Alexe Nicoleta, Negoianu Nicoleta, Șerban Iuliana, Stanciu 
Doina, Popescu Mihaela, Penu Daniela.   
 

 Participare Concurs municipal de informatică ASUS Challenge, 04.05.2022, elevi clasele X-
XI, prof. Șerban Iuliana. 
 

 Proiect educațional „Târgul Firmelor de Exercițiu Costin C Kirițescu”,            ediția a XVII-a, mai-
iunie 2022 (CAEM 2022):  
 
- Premiul I, ”Cel mai bun catalog”, FE ART EVENT, prof. coord. Stanciu Doina; 
-Mențiune, ”Cele mai bune materiale promotionale”, FE ART EVENT, prof. coord. Stanciu 
Doina;  
-Premiul I, secțiunea „Cea mai buna prezentare power point“, FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, 
prof. coord. Gherghe Adelina; 
-Premiul III, secțiunea „Cel mai bun spot publicitar“, FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, prof. coord. 
Gherghe Adelina;  
-Premiul II, secțiunea “Cel mai reprezentativ slogan” FE SWEET RAINBOW SRL, clasa XII F, 
prof. coord. Păun-Năstase Lidia; 
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-Premiul II secțiunea “Cel mai reprezentativ slogan” FE CCKTOUR SRL, clasa XII F, prof. 
coord. Păun-Năstase Lidia; 
-Premiul special “Cea mai buna pagina web” FE CCKTOUR SRL, clasa XII F, prof. coord. 
Păun-Năstase Lidia; 
-Mentiune “Cele mai bune materiale promotionale” FE SWEET RAINBOW SRL, clasa XII F, 
prof. coord. Păun-Năstase Lidia;  
- Premiul I –”Cea mai bună pagină web” – FE Lecture Cafe SRL, prof. coord. Petre-Boceanu 
Ana-Maria; 
-Premiul III – ”Cel mai reprezentativ slogan” – FE Lecture Cafe SRL, prof. coord. Petre-
Boceanu Ana-Maria; 
-Premiul III – ”Cel mai bun catalog” – FE Lecture Cafe SRL, prof. coord. Petre-Boceanu Ana-
Maria;  
- Premiul I, elevii Micleușescu Alexandru și Sallay Erika, Secțiunea de concurs 
„Promovează-ți orașul” din cadrul proiectului educațional „Târgul Firmelor de Exercițiu 
Costin C Kirițescu”,  prof. coord. Ile Larisa;  
- Premiul I - Micleușescu Alexandru și Sallay Erika, Secțiunea de concurs „Promovează-ți 
orașul” din cadrul proiectului educațional Târgul Firmelor de Exercițiu Costin C. Kirițescu, 
prof. coord Dodu Patricia.  

 
 Participări și premii la Târguri ale Firmelor de Exercițiu din țară:  

 Prof. Petre-Boceanu Ana-Maria 
- Premiul II – târgul Firmelor de Exercițiu Kretzulescu -antreprenoriat în mediul virtual 

– FE lecture Cafe SRL  
 

 Prof. Penu Daniela  
- Premiul II la sectiunea “Cel mai bun catalog” -  Targ online al firmelor de exercitiu “Azi 
elev, maine antreprenor”,  din cadrul proiectului POCU/633/6/14/131947, Stagii de 
practica in firme pentru elevi – Viitori angajati active, Gura Humorului, Participanti:  
clasa a XI-a  E, 17.03.2022;  
- Premiul II la sectiunea “Cel mai bun slogan” - concursul “Elevii de astazi, profesionistii 
de maine” organizat de ASE din Bucuresti in parteneriat cu Colegiul Economic A.D 
Xenopol si cu Colegiul International de Informatica Tudor Vianu, Bucuresti, Participanti:  
clasa a XI-a  E, 4 – 8 aprilie 2022;  
- Targul firmelor de exercitiu “Antreprenor de liceu”, organizat de Liceul Tehnologic de 
Servicii Sfântul Apostol Andrei din Ploiești în colaborare cu Asociația Four Change, 
Participanti:  clasa a XI-a  E, 8 aprilie 2022;  
- Premiul I – Sectiunea – Catalog creativ, Premiul I – Sectiunea Imaginea firmei - Târgul 
Firmelor de Exerciţiu ,, Elevul de azi, antreprenorul de mâine”, Ediţia a XIII-a, eveniment 
inscris in CAEN 2020, organizat de Colegiul Economic “Mihail Kogălniceanu” Focşani, 
Participanti: clasa a XI-a  E, 11-12 aprilie 2022;  
- Mentiune- Sectiunea “Materiale promotionale”, Mentiune – Sectiunea “Spot”, 
Mentiune – Sectiunea “Catalog” - Targul Regional al firmelor de exercitiu “Pasi spre 
succes - editia a VIII”,  cu participare nationala si internationala, organizat de Colegiul 
Economic Administrativ, Iasi, Participanti: clasa a XI-a  E, mai 2022;  
- concursul “Din virtual în real prin firmele de exercițiu”, organizat de Colegiul Economic 
Buzău, Participanti:  clasa a XI-a  E, 15.02-16.05.2022;  
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- Mentiune: Sectiunea “Cea mai buna sigla” - concursul ”Firma de exercițiu rampa de 
lansare în carieră”, aprobat in CAEJ 2022, organizat de Colegiul Vasile Lovinescu, 
Falticeni, Participanti:  clasa a XI-a  E, 15 – 30.05.2022;  
- Târgul regional al firmelor de exercițiu ”Antreprenoriat prin firmele de exercițiu”, 
concurs inscris in Calendarul Activitatilor Educative Judetene 2022,  organizat de 
Centrul Județean de Excelență Alba, Participanti:  clasa a XI-a  E, mai 2022.   

 
 Prof. Stanciu Doina  
-Diploma participare, Targ FE ”VREAU SA FIU ANTREPRENOR”, PROIECT ”SAS UAB-
PROMOTOR al spiritului antreprenorial” Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, 
decembrie 2021; 
-Premiul II, ”Cele mai bune materiale promotionale” Targ FE ”VREAU SA FIU 
ANTREPRENOR”, PROIECT ”SAS UAB-PROMOTOR al spiritului antreprenorial” 
Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, decembrie 2021; 
-Premiul I, ”Cel mai bun spot publicitar”, FE ART EVENT, Targ FE Gura Humorului, martie 
2022; 
-Premiul II, ”Cel mai bun PPT”, FE ART EVENT, Targ FE Gura Humorului, martie 2022; 
-Premiul II, ”Cel mai bun plan de afaceri”, FE ART EVENT, Targ FE ANTREPRENOR DE 
LICEU, apilie 2022, Proiect Practic HUB, BUCURESTI; 
-Premiul II, ”Cel mai bun spot publicitar”, FE ART EVENT, Targ FE ANTREPRENOR DE 
LICEU, aprilie 2022, Proiect Practic HUB, BUCURESTI; 
-Premiul III, ”Cea mai buna pagina WEB”, FE ART EVENT, Targ FE ANTREPRENOR DE 
LICEU, aprilie 2022, Proiect Practic HUB, BUCURESTI; 
-Mentiune, ”Cel mai bun catalog”, FE ART EVENT, Targ FE ANTREPRENOR DE LICEU, 
aprilie 2022, Proiect Practic HUB, BUCURESTI; 
-Mentiune , ”Cea mai bune prezentare PPT”, FE ART EVENT, Targ FE ANTREPRENOR DE 
LICEU, aprilie 2022, Proiect Practic HUB, BUCURESTI; 
-Mentiune , ”Cele mai bune materiale promotionale”, FE ART EVENT, Targ FE 
ANTREPRENOR DE LICEU, aprilie 2022, Proiect Practic HUB, BUCURESTI; 
-Premiul II, ”Cel mai bun plan de afaceri”, FE ART EVENT, Targ FE ALBA IULIA, mai 2022; 
-Mentiune, ”Cea mai buna prezentare PPT”, FE ART EVENT, Targ FE ALBA IULIA, mai 
2022; 
-Diploma participare Targul Firmlor de exercitiu ‚’’Elevul de azi, antreprenorul de 
maine’’, Colegiul Economic ‚’’Mihail Kogalniceanu’’ Focsani; 
-Premiul II, FE ART EVENT ,Cea mai buna imagine a firmei”, Colegiul Economic ‚’’Mihail 
Kogalniceanu’’ Focsani, CAEN mai 2022; 
-Premiul III, FE ART EVENT ,Cel mai bun catalog”, Colegiul Economic ‚’’Mihail 
Kogalniceanu’’ Focsani, CAEN mai 2022; 
-Premiul III, ”Cea mai buna firma participanta”, FE ART EVENT, Targ FE  Kretulescu, 
februarie 2022; 
-Premiul III, ”Cele mai bune materiale promotionale si catalog”, FE ART EVENT, Targ FE  
Kretulescu, februarie 2022; 
-Premiul I, ”Cea mai buna prezentare a firmei”, FE ART EVENT, Targ FE Beclean, mai 
2022; 
-Premiul II, ”Cel mai bun spot”, FE ART EVENT, Targ FE Beclean, mai 2022; 
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-Premiul III, ”Cea mai profesionala imagine a fimei”, FE ART EVENT, Targ FE Beclean, 
mai 2022; 
-Mentiune , ”Cea mai buna pagina WEB”, FE ART EVENT, Targ FE Beclean, mai 2022.  
 
 Prof. Gherghe Adelina  
- Premiul III – sectiunea „Cel mai bun catalog“ FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Mentiune- 
sectiunea „Cea mai buna prezentare PowerPoint“ FE COOKIES LAND SRL XII A – Targul 
Intreprinderilor Simulate si al firmelor de exercitiu „VREAU SA FIU ANTREPRENOR!“- 
Editia a III-a, desfasurat prin intermediul preiectului „SAS UAB- PROMOTOR al spiritului 
antreprenorial“ din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia si finantat de 
Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior;  
- Premiul I sectiunea Cel mai bun spot video FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - Concursul 
interdisciplinar pe teme economice „Elevii de astăzi, profesioniştii de mâine”, ediția 
2022, organizată de către Academia de Studii Economice din Bucureşti, în parteneriat 
cu Colegiul Economic „A.D. Xenopol” și cu Colegiul Național de Informatică „Tudor 
Vianu”;  
- Premiul I sectiunea Cel mai bun PPT FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul II sectiunea Cel 
mai bun WEB FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I sectiunea Cel mai bun PPT FE 
COOKIES LAND SRL XII A - Targul on-line al Firmelor de Exercitiu “Azi elev, maine 
antreprenor”, din cadrul    proiectului “Stagii de practica in firme pentru elevi-Viitori 
angajati activi”-POCU/633/6/14/131947, Colegiul ALEXANDRU CEL BUN, Gura 
Humorului in data de 15.03.2022;  
- Premiul I sectiunea Imaginea firmei FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul II sectiunea 
CELE MAI BUNE MATERIALE PROMOŢIONALE FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - TÂRGUL 
FIRMELOR DE EXERCIŢIU ,,Elevul de azi, antreprenorul de mâine”, ediţia a XIII-a, 11-22 
aprilie 2022, eveniment înscris în CAEN 2020, poziția 231, aprobat prin OMEC nr. 
5.597/16.12.2019 , CAEJ VRANCEA 2021, nr 11484/04.11.2021, Decizia nr. 
528/08.04.2022, emisă de ISJ Vrancea, organizat de COLEGIUL ECONOMIC ,,MIHAIL 
KOGĂLNICEANU” FOCŞANI în parteneriat cu CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI 
AGRICULTURĂ VRANCEA şi ISJ VRANCEA. Proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Focşani şi al Asociaţiei de Părinţi PRO-ECONOMIC;  
- Premiul I sectiunea Cea mai buna prezentare Power Point FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, 
Premiul I sectiunea Cel mai bun catalog FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I sectiunea 
Cel mai bun spot publicitar FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I sectiunea Cele mai 
bune materiale promotionale FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul II sectiunea Cea mai 
buna pagina WEB FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - Targul Firmelor de Exercitiu - 
ANTREPRENOR DE LICEU organizat in 8 APRILIE 2022. Programul Operational Capital 
Uman 2014-2020. Axa prioritara: Educatie si competente. Titlu proiect: PracticHUB- 
Stagii de practica pentru viitori profesionisti. Contract nr POCU 633/6/14/132107;   
- Premiul III sectiunea Cel mai bun catalog FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I 
sectiunea Cele mai profesionale materiale promotinale FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, 
Mentiune sectiunea Cea mai buna prezentare FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I 
sectiunea Cel mai bun slogan /motto FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I sectiunea Cel 
mai bun spot video FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - Targul Regional al firmelor de exercitiu 
“Tanarul Antreprenor”, activitate din  cadrul proiectului interregional “Cariera se 
construieste pas cu pas” inscris in calendarul  activitatilor educative locale;   
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- Mentiune sectiunea Cel mai bun spot FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - Targul regional al 
firmelor de exercitiu “Antreprenoriat prin firmele de  exercitiu” Alba Iulia, faza 
regionala, concurs inscris in Calendarul Activitatilor Educative Judetene  2022, cu 
nr. 07/17.01.2022, organizat de Centrul Judetean de Excelenta Alba, Alba Iulia, mai 
2022;  
- Premiul I sectiunea Cel mai bun Catalog FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I sectiunea 
Cel mai bun spot FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I sectiunea Cea mai buna 
prezentare PPT FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul II sectiunea Ce mai buna pagina WEB 
FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - Targul FE “TANAR ANTREPRENOR IN SPATIAL VIRTUAL” 
(ATREPRENORUL VIITORULUI, editia 2022 20 mai 2022). Liceul Tehnologic “Dimitrie 
Bolintineanu” Bolintin-Vale. Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Axa 
prioritara: Educatie si  competente. Titlu proiect: Practica- o sansa pentru viitor. 
Contract nr. POCU 633/6/14/132656;  
- Mentiune sectiunea Cel mai bun catalog FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - Competitia 
online “Firma de exercitiu, rampa de lansare in cariera” editia a IV-a, aprobata in 
C.A.E.J 2022, organizata de Colegiul “Vasile Lovinescu” Falticeni.  
 

 Activități extrașcolare   

 Proiect Erasmus+ 2021 -1-RO01-KA121_VET- 000009288- Acreddited projects for mobility 
of learners and staff in vocational education and training cu titlul „Erasmus pentru Mobilități 
Erasmus+ în Domeniul „Formare profesională”, 5 fluxuri, 70 elevi, Spania, Italia, Portugalia; prof. 
Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen, Popescu Mihaela (10 profesori însoțitori fluxuri elevi și 3 
profesori participanți Jobshadowing); 
 Obținerea finanțării în cadrul Acreditării Erasmus + VET pentru anul școlar 2022-2023, prof. 
Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen, Popescu Mihaela; 
 Conceperea proiectului Erasmus + Educație Școlară „Dezvoltarea competentelor pentru 
economisirea energiei șicrearea unei scoli „verzi”și obținerea finanțării pentru an școlar 2022-
2023, prof. Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Popescu Mihaela;  
 Implementare activitatea WP3 „Dezvoltarea capacității școlilor IPT din rețele parteneriale 
și a încrederii reciproce în procesul de asigurare a calității” - proiect „European Quality 
Assurance in Vocational Education and Training - National Reference Points (EQAVET -NRP-
RO 2021)”, cofinanțat Erasmus+, EUGrants – Erasmus IBSa, beneficiar Centrul Național de 
Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, prof. Ile Larisa;   
 Proiect național “Fii avocat în școala ta” organizat de Uniunea Națională a Barourilor din 
România, prof. Șerban Iuliana, Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen, Popescu 
Mihaela, Gherghe Adelina  
 Activitatea „Cea mai mare lecție despre vaccinare”, organizata de Ministerul Educației și 
UNICEF în România, certificat Nr: 2050/15 octombrie 2021, prof. Ile Larisa; 
 Activitatea de orientare în cariera profesională în cadrul evenimentului național Ziua 
Porților Deschise în Industria Ospitalității, în perioada 06- 07.05.2022, prof. Ile Larisa, 
Ionești;  
 Activitatea „Tur pietonal în Centrul Vechi”, București în colaborare cu dna Ionescu 
Alexandra – ghid național de turism, 25 iunie 2022 cu elevii clasei a X-a F, Tehnician în 
turism, prof. Ile Larisa, Ionești Carmen; 
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 Activitatea „Ziua Porților Deschise - Astăzi licean, mâine profesionist în sănătate” organizat 
Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, mai 2022, prof. Ile Larisa, Ionești Carmen, Șerban 
Iuliana, Negoianu Nicoleta; 
 
 Activitățile „Obiceiuri de Paști din străbuni”, 14.04.2022 și „Arhitectura Art Nouveau vs 
stilul Neoromânesc”, 10.05.2022, organizate de Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu” în 
cadrul proiectului educativ „Rețeaua Prietenilor Creativi”, înregistrat în CAEJ Bihor cu nr. 419 
din 25.02.2022, în parteneriat cu Liceul Tehnologic „Horea”, Marghita, acord nr 
798/25.02.2022, prof. Ile Larisa, Ionești Carmen; 
 Participare la Proiectul „Strategii de simulare a interesului pentru lectură” – Concursul 
„Târgul librăriilor” inclus în CAEM nr. 4976/01.03.2022, A3, poziția 3, mai 2022, adeverință 
nr. 1639/25.05.2022, prof. Ile Larisa, Ionești Carmen, Șerban Iuliana, Negoianu Nicoleta;  
 proiectului „Cannabis, între mit și realitate”, organizată cu elevii clasei a X-a F în colaborare 

cu consilierul școlar Jarnea Claudia și cu reprezentantul Agenției Naționale Antidrog, prof. 

Ionești Carmen; 

 Participarea la ateliere cu tema “Educatia finaciara”, oragnizate de Universitatea Romano 
Americana cu ocazia “Zilei educatiei financiare” impreuna cu elevi ai claselor IX-XII, 
11.04.2022, prof. Păun-Năstase Lidia, Gherghe Adelina, Dodu Patricia, Ile Larisa, Ionești 
Carmen, Șerban Iuliana;  
 “Oportunitati de cariera: profesia de auditor”, la care au participat elevii clasei a XII a E, 
prof. Penu Daniela; 
 "1 Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei", la care au participat elevii clasei a XII-a E, prof. 
Penu Daniela;  
 “Obiceiuri de Craciun in Romania”, la care au participat elevii clasei a XII-a E, prof. Penu 
Daniela;  
 “Traditii de Craciun”, la care au participat elevii clasei a XI-a C, prof. Penu Daniela; 
 “Ziua culturii nationale”, la care au participat elevii clasei a XII a E, prof. Penu Daniela; 
 “24 Ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Romane”, la care au participat elevii clasei a XII a E, 
prof. Penu Daniela; 
 „Obiceiuri de Paste din străbuni,” cls a XI-a A, , 14. 04. 2022, prof. Popescu Mihaela; 
 „Picnic Urban,” cls a XI-a A, , 05. 06. 2022, prof. Popescu Mihaela; 
 „Tur Pietonal în Centrul vechi”,  clasa a XI a A, 25. 06. 2022, prof. Popescu Mihaela; 
 „De mână cu Toamna!”, activitate on line, 10. 12. 2021, prof. Popescu Mihaela;  
 „Cannabis, intre mit si realitate“, intalinere interactiva initiata de Centrul de Prevenire 
Evaluare si Consiliere Antidrog prin intremediul comisar sef de politie Bratu Delia. Activitatea 
s-a desfasurat cu participarea elevilor din clasa a IX-a G, 6 octomrie 2021, prof. Gherghe 
Adelina;  
 Participarea la activitatea cls .aXa E ,,Explorare urbana a Caii Victoriei", 06.06.2022, prof. 
Dodu Patricia, Grădișteanu Eliona, Ionești Carmen; 
 Festivalul “K-Lovers”, organizat de  Ambasada Republicii Coreea în România, în parteneriat 

cu Universitatea Româno-Americană și Centrul de studii Româno-Coreene, 12-14 mai 2022, 

prof. Dodu Patricia;  

 Activitatea “Arhitectura Art Nouveau vs. stilul Neoromânesc”, XI E și F, 10.05.2022, prof. 
Dodu Patricia; 
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 Evenimentul „Alege să FII ALTFEL” organizat de Universitatea Româno – Americană, cu 
scopul orientării și consilierii în carieră, mai 2022, prof. Dodu Patricia, Ionești Carmen, Ile 
Larisa; 

 
 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.  
 

 Managementul carierei 
Cursuri: 
 Program de formare continuă PROF II - Mentorat de practică pedagogică, 

POCU/904/6/25/146587 „Profesionalizarea carierei didactice - PROF” februarie – mai 

2022 – 30 credite transferabile, adeverință nr 

PROF_II/111/1/26/POCU/904/6/25/146587/20.05.2022, prof. Negoianu Nicoleta, Ile 

Larisa, Ionești Carmen, Alexe Nicoleta; 

 Participare la Congresul Internațional al Profesorilor Economiști din România, ediția a IV-

a, cu spirjinul Comisiei pentru Afaceri Europene din cadrul Senatului României , la Palatul 

Parlamentului București, prof. Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen;  

 Curs de formare continuă „Autoevaluarea și evaluarea colegială”, 20 ore, în cadrul 

proiectului Erasmus+ „European Quality Assurance in Vocational Education and Training - 

National Reference Points (EQAVET -NRP-RO 2021)”, implementat de Centrul Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic, 21.02.2022 – 07.03.2022, prof. 

Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen;  

 cursul ”Utilizarea noilor tehnologii de către profesori în predarea disciplinei instruire 
practică", organizat de CCD Bihor, 05.07 - 07.07.2022, 20 ore, prof. Șerban Iuliana, 
Negoianu Nicoleta, Ionești Carmen, Popescu Mihaela; 

 Cursul ”Dezvoltarea de strategii digitale”- 3 sesiuni de training, Universitatea”Vasile 

Alecsandri”, Europe Direct Bacău și Innovation Education Lab – 11-13.11.2021, prof. 

Petre-Boceanu Ana-Maria;  
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 Five Strategies for Learning Online - Course Badge - School Education Gateway, 

Directorate General for Education and Culture of the European Commission – 16.11.2021, 

prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;   

 Curs – ”Folosește tabla interactivă virtualăVBoard” -  12 ore de curs și aplicații în format 

eLearning și Webinar, Centru de Educație Digitală EDUMAGIC SOLUTIONS – 24.11.2021, 

prof. Petre-Boceanu Ana-Maria, Penu Daniela;    

 Cursul ”Comisia pentru evaluare a Calității pentru învățămîntul preuniversitar” -SC Consult 

Education SRL – 8 ore -17.11.2021, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;   

 "Neuroscience and Education" online course at the Teacher Academy-The School 

Education Gateway – ERASMUS , Brussels, 15-29.11.2021 – 12 ore, prof. Petre-Boceanu 

Ana-Maria;  

 "Building a School Digital Strategy with the SELFIE Tool" online course at the Teacher 

Academy - The School Education Gateway – ERASMUS, Brussels, 25.10 -01.12.2021 – 20 

ore, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;   

 Curs ”Integrated STEM Teaching for Primary Schools Rerun” - European Schoolnet 

Academy -25.10 – 01.12.2021 -25 ore, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;   

 Curs ”Proiectul Clasa Deschisa – Cum sa primesti si sa oferi Feedback de Ajutor” - SC 

SELLification SRL – 3 ore – 15.12.2021, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;   

 Curs Interactiv & Lansare Carte Captiveazati elevii in Online mai ceva ca in clasa – 2 ore - 

SC SELLification SRL – 10.01.2021, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;  

 Cursul ”Cum devenim Mentori pentru elevii nostrii” – 3 ore - SC SELLification SRL – 

10.01.2021, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;   

 Curs ” HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR STUDENTS” – FUTUR 

LEARN – 3 weeks, 2 hours per week, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;   

 Course: BEST PRACTICE FOR EDUCATION: PROFESSIONAL DEVELOPMENT SHOWCASE -

STUDY MELBOURNE – 4 weeks, 3 hours per week, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;   

 cursul Ghid de bune practici in combaterea bullying-ului, organizat de Sellification 

4Education, prof. Penu Daniela;  

 Programul de formare continuă, blended learning, ”Managementul comunicării școală 

familie", 27.02.2022-19.03.2022, prof. Popescu Mihaela;  

 curs de formare „Abordarea integrată a a copiilor, victime ale violenței”-29 septembrie 

2021, organizat de FONPC România, prof. Alexe Nicoleta, Grădișteanu Eliona;  

 program de formare continuă DARE-Dezvoltare personală pentru copii și adolescenți- 15 

credite profesionale transferabile -02.04.2022, prof. Alexe Nicoleta;  

 cursul “Arta Povestirii, Scena și Culisele ei” în cadrul Zilei Internaționale a Artei Povestirii, 

organizat de AtelieR de Cuvinte în data de 20.03.2022 prin proiectul educațional 

internațional Arta Povestirii, Metodă Interactivă în Arta Educației, prof. Alexe Nicoleta, Ile 

Larisa, Grădișteanu Eliona ;  

 cursul “Cum să Faci o Activitate Memorabilă de Ziua Copilului”, organizat de AtelieR de 
Cuvinte în 11.05.2022, prof. Alexe Nicoleta, Grădișteanu Eliona;  
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 curs Microsoft Educator Center - „Enrich the learning experience in Edge browser”, 
06.09.2021, prof. Ile Larisa;   

 Certificat de recunoaștere Microsoft in Education: Certified Microsoft Innovative Educator, 
06.09.2021, prof. Ile Larisa;   

      Cursul “Cum interpretezi interactiv o poveste”, organizat de AtelieR de Cuvinte 

din 21.06.2022, prof. Grădișteanu Eliona;  

 Curs online „Metodica predării activităților de memorizare și povestire în educația 

timpurie”, Asociația Tinerilor Pedagogi din Sibiu, 2 ore, prof. Ionești Carmen.  

 Metodiști ISMB: -prof. Negoianu Nicoleta – Dezvoltare resurse umane;  
                                          -prof. Ile Larisa – Proiecte și programe;  
                                          -prof. Ionești Carmen -  Dezvoltare resurse umane. 

 Membri Corpul național de experți în management educațional (prof Negoianu Nicoleta, 

Ile Larisa, Ionești Carmen);  

 Membru în grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor și baremelor pentru examenele 
naționale de Definitivat și Titularizare, prof. Negoianu Nicoleta. 

 
 Participări conferințe, simpozioane, ateliere și seminarii, articole și publicații  

 Conferința Națională ”Profesor, o meserie pentru viitor!” – CCD București – 05.10.2021, 
prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;  

 Conferința Internațională ”INTER/TRANSDICIPLINARY APPROACHES IN THE TEACHING OF 
THE REAL SCIENCES, (STEAM CONCEPTS) – Universitatea de Stat din Tiraspol și Ministerul 
Educației și Cercetării din R. Moldova – 29-30.10.2021, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;  

 Cum sa faci din GDPR aliatul tau, ca profesor sau director de scoala -SC SELLification SRL -
curs 3 ore – 03.11.2021, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;  

 Conferința “Educație pentru Starea de Bine - Starea de bine în școli începe la Cluj!” – 
Transilvanya College Foundation și Primăria  și Consiliu Local Cluj- Napoca - 06.11.2021, 
prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;  

 Webinar Training I din cadrul programului dedicat profesorilor: ”Eroii Internetului – 
Siguranță online pentru elevi”. Modulele ”Securizează-ți secretele” și ”Nu te lăsa păcălit” – 
ADFABER - 10.11.2021, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;  

 Webinar Training I din cadrul programului dedicat profesorilor: ”Eroii Internetului – 
Siguranță online pentru elevi”. Modul ”Ditribuie cu atenție” – ADFABER -16.11.2021, prof. 
Petre-Boceanu Ana-Maria;  

 Webinar Training I din cadrul programului dedicat profesorilor: ”Eroii Internetului – 
Siguranță online pentru elevi”. Modulele ”E cool să fii amabil” și ”Dacă ai îndoieli, întreabă” 
–  ADFABER - 18.11.2021, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;  

 Conferința Națională online anuală în educația pentru sănătate 2021 ”Consolidarea 
mediului școlar pentru dezvoltarea sănătoasă și sigură a elevilor în contextual pandemiei 
COVID-19” -Ministerul educației și cercetării  și Ministerul Sănătății din R. Moldova – 
24.11.2021, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;  

 Conferința internațională „Învățarea prin joc” -Soluții inovatoare în educație, ediția a V-a, 
16 decembrie 2021, 14 ore de curs și aplicații în format eLearning și Webinar, prof. Petre-
Boceanu Ana-Maria;  
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 Conferința transnațională ”Educație online prin parteneriate” – Direcția Generală Educație, 
Tineret și Sport, R. Moldova -  27-29.10.2021, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;  

 Webinar ”PLATFORMA GAMILAB.COM”– Asociația pentru Dezvoltarea Competențelor 
Profesionele în colaborare cu Capricon ITC SRL – 08.12.2021, prof. Petre-Boceanu Ana-
Maria;   

 Webinar- "Cum contribuim la educație?", -despre colaborare și bune practici organizat de 
Școala de valori – 14.12.2021, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;   

 Webinarul “Descoperă platforma Eduboom" -mai 2022, organizat de Asociaţia “Iniţiativă 
în Educaţie” în parteneriat cu Proiectul “Merito” şi Asociaţia “SuperTeach” – 1 oră, prof. 
Petre-Boceanu Ana-Maria, Alexe Nicoleta;   

 Petre-Boceanu Ana-Maria, Alexe Nicoleta attended the 25th Pan-European Conference on 
Digital Education: Digital Teaching of Languages The conference was held online on the 
21st of April 2022 from 15:00 to 16:30;  

 Atelierul - ROSE TALKS: POVEȘTI REFLEXIVE DESPRE MENTORAT susținut de prof. univ. dr. 
Anca Nedecu și prof. univ. dr. Romiță Iucu. Evenimentul, cu durata de 2 ore, a fost 
organizat online în data de 21 februarie 2022, în cadrul Proiectului privind Învățământul 
Secundar (ROSE), implementat de către Ministerul Educației, prin Unitatea de 
Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria;   

 International Scientific Conference „Inter/Transdisciplinary Approaches In The Teaching Of 
The Real Sciences, (Steam Concept)“ dedicated to the Distinguished Prefessor Anatol 
Gremalschi s 70 anniversary, 29-30 octombrie, 2021, prof. Păun-Năstase Lidia;  

 Conferinta Translationala „Educatie Online prin Parteneriate“ organizat in cadrul Biblioteca 
Digitala „Educatie Online“, 27-29 octombrie, 2021, prof. Păun-Năstase Lidia, Gherghe 
Adelina;  

 Masterand in cadrul DPPD- UTCB - Programul de masterat Management Educational, prof. 
Păun-Năstase Lidia;  

 Conferinta internationala „Evaluarea eficientă, atractivă și valoroasă” - Soluții inovatoare în 
educație, ediția a VI-a, (11 ore de curs și aplicații în format eLearning și Webinar) 
organizata de Centrul de Educatie digitala Edumagic Solutions, prof. Penu Daniela;  

 Conferința on line ”Meseriile viitorului și accesul tinerilor pe piața muncii”, 15.11.2021, 
organizată de Fundația Hanns Siedel, România, prof. Popescu Mihaela;  

 Atelierul on line, ”Îmbunătățirea stimei de sine", în cadrul Proiectului privind învățământul 
Secundar ROSE, 25.02.2022, prof. Popescu Mihaela;  

 Sesiunea interactivă și multidisciplinară „Integrarea egalității de gen la clasă în 
învățământul preuniversitar”, în cadrul proiectului „EGALIS: Egalitate de gen prin schimbare 
socială și educație”, derulat de Centrul Parteneriat pentru Egalitate (CPE), în parteneriat cu 
Asociația Front, Societatea Cultural Științifică de Analize Feministe AnA (AnA), Asociația 
Centrul de Acțiune pentru Egalitate și Drepturile Omului (ACTEDO), cu sprijinul financiar 
Active Citizens Fund Romania, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin 
Granturile SEE 2014- 2021, organizată în perioada 20-21 mai 2022, prof. Alexe Nicoleta; 

 Atelier “Îmbunătățirea stimei de sine” 25 februarie 2022 în cadrul proiectului ROSE 

implementat de ME, prof. Alexe Nicoleta; 

 European Conference on Digital Education- Digital Teaching of Languages- 24 februarie 

2022, prof. Alexe Nicoleta; 



 Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” 

                     Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6, Bucureşti 

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

 

  

 

Page 59 of 100  

 Sesiunea națională -„Dezvoltarea abilităților de viața independenta ” Eveniment organizat 

de Asociația HoltIS în cadrul proiectului „Împreună pentru viitor”  în parteneriat cu 

Reprezentanța UNICEF  în România-09-03-2021, prof. Alexe Nicoleta; 

 27th Pan-EU Conference on Digital Education: Growth Mindset- 30th of June 2022, prof. 
Alexe Nicoleta;  

 EDu Summit Kahoot 14-15 iunie 2022, prof. Alexe Nicoleta, Ile Larisa;  
 Simpozionul “ Să vorbim despre violență“ , ediția a V-a , din cadrul proiectului județean cu 

participare națională „Toleranță versus violență”, înscris în CAEJ Buzău, 18 martie 2022, 
prof. Alexe Nicoleta; 

 Trainingul pentru „Programul Dove - Ai încredere în tine”,organizat de către Mind 

Education , 22 mai 2022, prof. Alexe Nicoleta, Grădișteanu Eliona; 

 Participare, inițiere și aplicare proiecte de predare - învățare - evaluare prin utilizarea 

pachetului de licențe gratuite Clasa Viitorului® (Google Workspace for Education și Office 

365 A1), conform Adresa nr. 77/R213/09.03/2020, actualizată cu Ordinul de Ministru nr. 

3457/30.03.2022, prof. Alexe Nicoleta; 

 Webinar Teach for Romania “Cum reușesc copiii? Încrederea în sine.” din 1 aprilie 2022, 

prof. Alexe Nicoleta; 

 Webinarul “Cum să Convingi și să Vinzi cu Încredere”, organizat de AtelieR de Cuvinte, în 

parteneriat cu Fundația Alber în 19.04.2022, prof. Alexe Nicoleta; 

 Webinarul “Descoperă platforma Kinderpedia" ce face parte din Festivalul Educației din 

Timiș – TeamEdu, organizat de Inspectoratul Județean Timiș în parteneriat cu Instituția 

Prefectului Timiș, Consiliul Județean, USMVB Timișoara, Muzeul Satului Bănățean și 

Asociația Inițiativă în Educație în  30.05.2022, prof. Alexe Nicoleta; 

 Atelierul “ Mind the Gap!” ,  ROSE Schimbări de paradigmă, provocări și oportunități 

contextuale perioadei postpandemice, în cadrul proiectului privind Învățământul Secundar 

implementat de ME - 10 mai 2022, prof. Alexe Nicoleta;  

 Atelierul “Îmbunătățirea stimei de sine!”-ROSE în cadrul proiectului privind Învățământul 

Secundar implementat de ME – 25 februarie 2022, prof. Alexe Nicoleta, Grădișteanu 

Eliona;  

 International Scientific Conference „Inter/Transdisciplinary Approaches In The Teaching Of 

The Real Sciences, (Steam Concept)“ dedicated to the Distinguished Prefessor Anatol 

Gremalschi s 70 anniversary, 29-30 octombrie, 2021, prof. Gherghe Adelina;  

 Participare la Seminarul de educație financiară „Start2Teach”, organizat de Autoritatea de 
supraveghere finaciară, 19 noiembrie 2021, prof. Ile Larisa, Ionești Carmen; 

 Participarea la webinarul informativ despre MIE Teacher Academy din cadrul proiectului 
Job Incubator™ (2 ore) – Junior Achievement 06.09.2021, prof. Ile Larisa; 

 Participare la atelierul „Motivația – cheia succesului în viitoarea mea meserie!” organizat de 
CE „Costin C Kirițescu” în cadrul Zilei Naționale a Meseriilor de promovare și conștientizare 
a calificărilor profesionale, in 11 martie 2022, adeverința nr 1308/12.04.2022, prof. Ile 
Larisa; 
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 Participare la 26th Pan-EU Conference on Digital Education, Certificat eliberat de SKUPINA 
PRIMERA 26.05.2022, Ljubljana, Slovenia, prof. Ile Larisa; 

 Participare Selfie Forum „Empowering schools for learning in the digital age” 07-

08.10.2021 SELFIE for TEACHERS, a self-reflection tool based on the European 

Framework for the Digital Competence of Educators, Certificat  Comisia Europeană, prof. 

Ile Larisa; 

 Participare Conferința Transnațională „Educația online prin parteneriate” , organizată în 

cadrul proiectului Bibliotecadigitală – educație online www.educatieonline.MD”. 27-29 

octombrie 2021 (certificat participare eliberat prin ordin DGETS nr. 1266 din 29.10.2021), 

prof. Ile Larisa, Ionești Carmen; 

 Participare la evenimentul „Educație pentru știință – investim în educația pentru viitor” 

organizat de Liceul teoretic „Dr Mioara Mincu”, Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila” și 

Revista Știință și Tehnică, 10.02.2022, prof. Ile Larisa;  

 Participare la Cercul Pedagogic Municipal pentru discipline economice, agricole, industrie 

alimentară, sănătate și asistență pedagogică, organizat de Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, 

iunie 2022, prof. Ile Larisa, Negoianu Nicoleta, Ionești Carmen; 

 Prezentare (speaker) activitatea „Schimb de bune practici – Formarea profesională în 

context european prin proiecte europene”, la Cercul Pedagogic Municipal pentru 

discipline economice, agricole, industrie alimentară, sănătate și asistență pedagogică, 

organizat de Colegiul Economic 

 „Virgil Madgearu”, iunie 2022, prof. Ile Larisa, Negoianu Nicoleta, Ionești 

Carmen;  

 Speaker – Congresul Internațional al Profesorilor Economiști din România, 

ediția a IV-a, certificat de participare nr. 99.10/10.06.2022, prof. Ile Larisa, 

Negoianu Nicoleta, Ionești Carmen;  

 Speaker la Conferința Erasmus+ asCES organizată de Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

nr 1 Oradea în colaborare cu CCD Bihor, perioada 28-29 iunie 2022, în cadrul 

evenimentului de diseminare a proiectului Erasmus+ KA1 „Cerințe educaționale specifice 

în tulburarea din spectrul autismului” cu prezentarea „ „Considerații privind 

compatibilitatea serviciilor turistice cu nevoile de călătorie ale copiilor cu autism” , 

adeverința nr 426/197/26.07.2022, prof. Ile Larisa; 

 Participare Conferința Națională „Integrarea cu succes a copiilor cu CES în 

învățământul de masă”, adeverință nr 5908/26.11.2021, prof. Ile Larisa; 

 Participare la Conferința de deschidere a proiectului educațional „FII ECO CREATIV!”, 

ediția a IV-a, iunie 2022, C.A.E.M. 2022, aprobat I.S.M.B sub nr. 7291/28.03.2022, Domeniul A7, 

poziția 15, organizat de Colegiul Economic „Costin C Kirițescu” – București, diplomă nr. 

1862/07.06.2022, prof. Ile Larisa, Ionești Carmen, Dodu Patricia, Negoianu Nicoleta, Șerban 

Iuliana; 

http://www.educatieonline.md/
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    Participare la Conferința Națională „Noi conținuturi și instrumente educaționale în 

formarea personalului în turism accesibil”, Satu Mare, 16 iunie 2022, prof. Ile Larisa; 

 Participare Forum de l’éducation franco-roumain, organizat în 9 et le 10 mai 2021 de 

Institutul Francez din România, atestat de participare – 11.05.2022, prof. Ile Larisa; 

 Organizare și susținere workshop cu tema „Digitalizarea – în proiecte Erasmus” în cadrul 

Congresului Internațional al Profesorilor Economiști, ed a IV-a, 06 iulie 2022, organizat de 

Asociația profesorilor Economiști, cu spirjinul Comisiei pentru Afaceri Europene din cadrul 

Senatului României, adeverința nr 104.33/06.07.2022, prof. Ile Larisa; 

 Participare workshop și activități de bune practici educaționale cu tema „ Disciplinele 
economice 

– în era digitalizării” organizat de Asociația profesorilor Economiști, cu spirjinul Comisiei pentru 

Afaceri Europene din cadrul Senatului României adeverința nr 107.21/06.07.2022, prof. Ile Larisa; 

 Conferința Națională „Profesor, o meserie pentru viitor”, prof. Ionești Carmen;  
 25th Pan European Conference on Digital Education: Digital Teaching of Languages, 21 

aprilie 2022, Certificat de participare, Primera Courses, prof. Ionești Carmen;  
 Conferința Națională „Noi conținuturi și instrumente educaționale în Formarea 

personalului în turism accesibil”, Satu Mare, 16 iunie 2022, prof. Ionești Carmen; 
 „Conferința Internațională Management, Leadership and Innovation towards a Better 

Changing World (MLIBCW2020)”, Ediția a VIII-a,  18 Noiembrie 2021, organizată de 
Universitatea Româno-Americană, elaborând, în calitate de co-autor, articolul “Conceptual 
approaches to wellness and medical wellness tourism in the context of new health crisis 
challenges in Romania”, prof. Dodu Patricia;  

 Lector la webinar-ul cu tema „De ce un job în turism”, organizat de Universitatea Româno-
Americană pentru liceeni, noiembrie 2021, prof. Dodu Patricia; 

 
 Articole și publicații  

-publicare studiul de caz „Analiza impozitului pe venit. Studiu de caz: România vs. Uniunea 

Europeană” in Revista Internationala „Innovative Approaches in Teaching Activities” ISSN 

2784-0492, ISSN – L 2784 – 0492, prof. Penu Daniela;  

- publicat studiul de caz „Studiu privind taxa pe valoare adaugată în Uniunea Europeană” in 

Revista Internationala „Innovative Approaches in Teaching Activities” ISSN 2784-0492, ISSN 

– L 2784 – 0492, prof. Penu Daniela;  

- participare la Conferinta internationala “New Trends for an Economy Based on 

Knowledge and Globalization”  organizata de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, 

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, specializarea Finante si Banci, 

prezentare articol “Fiscal Measures in the Current Context”, prof. Penu Daniela;   

- participare la Conferinta internationala “New Trends for an Economy Based on 

Knowledge and Globalization”  organizata de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, 

Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, specializarea Finante si Banci, 
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prezentare articol “The Impact of the Economic Crisis on the Budget Deficit in Romania”, 

prof. Penu Daniela;    

-participare la Conferinta nationala “Knowledge Economy. Innovation marketing.”  

organizata de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, Facultatea de Economie si 

Administrarea Afacerilor, specializarea Marketing, prezentare articol “Dezvoltarea 

durabila in Romania”, prof. Penu Daniela;     

-participat la Conferinta nationala “Knowledge Economy. Innovation marketing.”  

organizata de Universitatea Crestina Dimitrie Cantemir, Facultatea de Economie si 

Administrarea Afacerilor, specializarea Marketing , prezentand articolul “O noua criza 

economico-financiara?”, prof. Penu Daniela;  

- Colaborator dezvoltare platforma educațională academiaabc.ro, adeverință nr 
5905/26.11.2021, prof. Ile Larisa; 
-Utilizare platformă educațională academiaabc.ro cu scopul dezvoltării actului 
educațional, adeverință nr 5906/26.11.2021, prof. Ile Larisa; 
-Participare, inițiere și aplicare proiecte de predare - învățare - evaluare prin utilizarea 
pachetului de licențe gratuite Clasa Viitorului® (Google Workspace for Education și 
Office 365 A1), conform Adresa nr. 77/R213/09.03/2020, actualizată cu Ordinul de 
Ministru nr. 3457/30.03.2022, adeverință Eduapps 1784 / 11/05/2022, prof. Ile Larisa; 
-Participare la Utilizarea instrumentului de autoreflecție SELFIEforTEACHERS - European 

Framework for the Digital Competence of Educators, certificat 07.10.2021, prof. Ile 

Larisa;  

- Gestionare și creare conținut pentru paginile social
 media ale școlii , prof. Ile Larisa; 
(https://www.facebook.com/ColegiulEconomicCostinCKiritescu/, 
https://www.facebook.com/ERASMUSVETCCK, 
https://www.instagram.com/kiritescu_erasmus/   

 

 Alte activități 
- Co-autor CDL clasele IX-XII (învățământ liceal și profesional), prof. Negoianu N 
- Profesor mentor,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, prof. Negoianu N, Ile Larisa, Alexe Nicoleta, 

Petre-Boceanu Ana-Maria 
- Membru în grupul de lucru pentru elaborarea subiectelor și baremelor pentru examenele 

naționale de Definitivat și Titularizare, prof. Negoianu N  
-    Membru în echipa de lucru – Școală Europeană, distincție obținută pentru perioada 2022 – 

2025, prof. prof. Negoianu N, Șerban Iuliana, Ile Larisa, Ionești Carmen, Popescu Mihaela, 

Gherghe Adelina 

- Membru organizator -concursul ”Antreprenor de Succes”, Negoianu Nicoleta, Șerban 
Iuliana, Păun-Năstase Lidia, Stanciu Doina 

https://www.facebook.com/ColegiulEconomicCostinCKiritescu/
https://www.facebook.com/ERASMUSVETCCK
https://www.instagram.com/kiritescu_erasmus/
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- Membru organizator -concursul ”Consumator informat-Consumator câștigat”, prof. Alexe 
Nicoleta, Petre-Boceanu Ana-Maria, Păun-Năstase, Șerban Iuliana, Gherghe Adelina 

- Membru evaluator -concursul ”Consumator informat-Consumator câștigat”, prof. Alexe 
Nicoleta, Petre-Boceanu Ana-Maria, Păun-Năstase, Șerban Iuliana, Gherghe Adelina, Ile 
Larisa, Ionești Carmen 

- Membru organizator –concursul “Fii eco creativ”, prof. Alexe Nicoleta, Petre-Boceanu Ana-
Maria, Păun-Năstase, Șerban Iuliana, Gherghe Adelina 

- Membru evaluator –concursul “Fii eco creativ”, prof. Alexe Nicoleta, Petre-Boceanu Ana-
Maria, Păun-Năstase, Șerban Iuliana, Gherghe Adelina, Ile Larisa, Ionești Carmen 

-  Membru organizator si evaluator concursul ”Târgul Firmelor de Exercițiu Costin C. 
Kirițescu, prof. Alexe Nicoleta, Petre-Boceanu Ana-Maria, Păun-Năstase, Șerban Iuliana, 
Negoianu Nicoleta, Stanviu Doina, Gherghe Adelina, Ile Larisa, Ionești Carmen 

- Asistent – Comisia de Competente Bacalaureat 2022, prof. Păun-Năstase Lidia 
- Membru Comisia de simulare a Examenului de Bacalaureat 2022, prof. Păun-Năstase Lidia, 

Popescu Mihaela, Gherghe Adelina, Ionești Carmen  
- Coordonator revista scolara ”Confluențe didactice”, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria, Alexe 

Nicoleta 
- Membru Comisia Naționala de Bacalaureat 2022, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria, Alexe 

Nicoleta, Păun-Năstase, Șerban Iuliana, Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen, 
Grădișteanu Eliona 

- Membru Comisia Evaluare Națională 2022, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria, Alexe Nicoleta, 
Grădișteanu Eliona, Ionești Carmen 

- Evaluator – Comisia de certificare a competențelor profesionale- nivel 4, prof. Petre-
Boceanu Ana-Maria, Alexe Nicoleta, Păun-Năstase, Șerban Iuliana, Negoianu Nicoleta, Ile 
Larisa, Ionești Carmen, Dodu Patricia, Stanciu Doina, Ghimpău-Codreanu Constantin 

- Secretar – Comisia de certificare a competențelor profesionale- nivel 3, prof. Petre-
Boceanu Ana-Maria  

- Secretar – Comisia de certificare a competențelor profesionale- nivel 4, Gherghe Adelina 
- Membru elaborare subiecte Comisia Județeană – olimpiada Tehnologii,  prof. Petre-

Boceanu Ana-Maria, Negoianu Nicoleta 
- Membru evaluator – Olimpiada Tehnologii 2022, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria, Negoianu 

Nicoleta 
- Membru în cadrul Comisiei de Evaluare a competențelor lingvistice și digitale a CECC 

Kirițescu, sesiunea mai-iunie 2022, prof. Popescu Mihaela, Grădișteanu Eliona, Ionești 
Carmen 

- Membru al Consiliului Consultativ al ISMB pentru disciplina Economic Adminidtrativ 

Comerț în anul școlar 2021-2022, prof. Alexe Nicoleta 

- Coordonator Revista electronică anuală a simpozionului ”Gândește Verde„ nr. 4, iunie 

2022, prof. Alexe Nicoleta  

-    Coautor CDL „Practica serviciilor hoteliere și de restaurație”, clasa IX, de aprofundare a 

rezultatelor învățării, Turism și alimentație – ciclul inferior, avizat inspector de specialitate 

Bojanopol Gabriela nr. 9025/13. 04.2022, prof. Ile Larisa, Ionești Carmen 

-    Coautor CDL „Tehnica ospitalității în turism”, clasa X, , Turism și alimentație 

ciclul  inferior, avizat inspector de specialitate Bojanopol Gabriela nr. 

9025/13. 04.2022, prof. Ile Larisa, Ionești Carmen 
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-    Coautor CDL „Destinații turistice interne și internaționale”, clasa XI, Turism și alimentație 

– ciclul superior, avizat inspector de specialitate Bojanopol Gabriela nr. 9025/13. 04.2022, prof.  Ile 
Larisa,  Ionești Carmen 

-    Autor CDL „Tehnica serviciilor în hotel și alimentație”, clasa IX-a dual, Turism și 

alimentație – avizat inspector de specialitate Bojanopol Gabriela nr. 9025/13. 04.2022, 

prof. Ile Larisa  

- Autor CDL „Vânzarea produselor turistice”, clasa XII,  Turism și alimentație – ciclul  
superior, avizat inspector de specialitate Bojanopol Gabriela nr. 9025/13. 04.2022, Ionești Carmen 

-    Autor și coautor CDL-uri Economic, prof. Negoianu Nicoleta 

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

 
Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare:  

o    Proiect Erasmus+ 2021 -1-RO01-KA121_VET- 000009288- Acreddited projects for mobility 
of learners and staff in vocational education and training cu titlul „Erasmus pentru Mobilități 
Erasmus+ în Domeniul „Formare profesională”, 5 fluxuri, 70 elevi, Spania, Italia, Portugalia; prof. 
Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen, Popescu Mihaela (10 profesori însoțitori fluxuri elevi și 3 
profesori participanți Jobshadowing); 
o     Obținerea finanțării în cadrul Acreditării Erasmus + VET pentru anul școlar 2022-2023, 

prof. Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen, Popescu Mihaela; 
o     Conceperea proiectului Erasmus + Educație Școlară „Dezvoltarea competentelor pentru 
economisirea energiei șicrearea unei scoli „verzi”și obținerea finanțării pentru an școlar 2022-
2023, prof. Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Popescu Mihaela;  
o Membru în Asociația Liceelor Hoteliere și de Turism – ARLIHT, prof. Negoianu, Ile 

Larisa, Ionești Carmen  
o Membru în Asociația Profesorilor Economiști – APE, prof Negoianu, Ile Larisa, Ionești 

Carmen  
o Membru fondator al Asociației Profesorilor și Mentorilor din Turism Edu4Tourism, Ile 

Larisa, Ionești Carmen  
o Participare la realizarea pliantului și brosurii de promovare a ofertei educaționale 

2022-2023, prof Serban I, Negoianu N, Ile Larisa, Ionești carmen, Popescu Mihaela 
o Septembrie-octombrie 2021 - 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 2021-2022, relizate de catre toti 
profesorii membrii in cadrul cadrul catedrei si care au avut in incadrare stagii de 
pregatire practica.  

o Prof Negoianu Nicoleta, prof Serban Iuliana, prof Ile Larisa au fost membrii ai Consiliului 
de Administratie. 

o Prof. Petre-Boceanu Ana a fost responsabil CEAC.  
o Prof. Șerban Iuliana a fost Coordonatorul pentru programe și proiecte educative 

școlare și extrașcolare 
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Membrii Ariei Curriculare Tehnologii 
- 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, Gr II, titular 
- Prof. Șerban Iuliana, Gr II, titular 
- Prof. Penu Daniela, Gr II, titular 
- Prof. Cenusă Gheorghița, Stagiar, suplinitor 
- Prof. Stanciu Doina, Gr I, titular 
- Prof. Gherghe Adelina, Gr II, titular 
- Prof. Popescu Mihaela, Gr I, titular  
- Prof. Alexe Nicoleta, Gr I, titular  
- Prof. Ile Larisa, Gr I, titular  
- Prof. Ionești Carmen, Gr I, titular  
- Prof. Grădișteanu Eliona, Def, titular  
- Prof. Dodu Patricia 
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COMISIA METODICĂ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUŢIA ÎN CARIERĂ 

 

În anul şcolar 2021 - 2022 formarea şi perfecţionarea cadrelor didactice  a urmat direcţiile 

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

şi evoluţie în carieră 

Formele de realizare ale dezvoltării profesionale şi evoluţiei în carieră au fost 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 în corelatie cu Planul Managerial al Colegiului; 

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

- Identificarea nevoilor de formare - chestionare orală, formulare; 

- Amenajarea punctului de informare în cancelarie, unde s-au afișat periodic adresele CCD, 

ofertele de formare, fișe de înscriere, adrese virtuale - portaluri, comunicatele transmise de 

la Inspectorate, alte organizații. 

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

- Cadre didactice au urmat cursuri de perfecționare și specializare organizate prin CCD,  

MECTS, diverse organisme, organizații. 

 

În semestrul I al anului școlar 2021-2022, în urma evaluării şi analizării dosarelor, au fost  

echivalate creditele profesionale transferabile a formelor de organizare a formării continue, 

enumerate în  OM nr. 5967/ 6.11.2020 publicat în Monitorul Oficial  Partea I nr 1055 din 11.2020, 

pentru cadrele didactice care au depus cereri.  
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Au fost echivalate cu 90 de credite  profesionale transferabile: 

 

- Studiile universitare de doctorat în specialitate, absolvite de către doamna profesor 

GHERGHE ADELINA - copia diplomei de doctorat, nr 421/11.02 2021-12-16 

- Gradul didactic I, obținut în acest an școlar – dl. profesor SZIN ADRIAN - copia certificatului - 

Gradul, didactic I, nr 110/21.10.2021 

- Gradul didactic I, obținut în acest an școlar – dl. profesor TOIU COSMIN - declarație pe 

propria răspundere - Gradul didactic I 

- Gradul didactic II, obținut în acest an școlar – dl. profesor PANDELE PETRICĂ - declarație pe 

proprie răspundere- Gradul didactic II 

- Gradul didactic I, obținut în acest an școlar - doamna profesor COTAN VIOLETA - declarație 

pe propria răspundre 

- Gradul didactic II, obținut în acest an școlar - doamna profesor ȘERBAN IULIANA - declarație 

pe propr răspundere 

- Pandele Adina - obținerii titlului de Master domemiul Filologie, nr. 11200/02.07.02021. 

 

Colegii nostri au  absolvit urmatoarele  programe și cursuri de formare în acest an şcolar:  

 

 

 

ENACHE GABRIELA  

 Programul de formare Mentorat de carieră didactică PROF I, 15.10-15 12.2021, 30 

credite transferabile; 

 Participare la Programul de formare Manager CRED, mai - iunie 2022, 12 credite 

transferabile. 

Ile Larisa - Florența 

 Managenemt și lidership educational, 30 crt, CCD, 10.2020-11.2020; 

 Bazele utilizării LIVRESQ, 01. 2021, ASCEDIA, LIVRESQ. 

Badea Eufrusina 

 Cursul  Instrumente utile in proiectarea inspectiei șolare, CCD, 11.2021; 

 Atelier de formare în educație Dependenta de substanșe la adolescenți, Federația 

Organizațiilor Neguvernamentale pentru copii, 9. 2021. 

Ghelmeci Irina 

 Webinar LESSON PLANNING FOR YOUNG LEARNERS, Cambridge, 11.2021, 11 ore; 

 Webinar WHY take Computer, Cambridge, 10.2021, 11 ore. 

Pârvulescu Angela 
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 Matematica magica la clasa pregătitoare, Centrul de Ed Deigitală 14 ore de curs si 

aplicatii, 10. 2021; 

 Predă fizica 11.2021, 11 ore, Centrul de Ed Deigitală; 

 Învățarea prin joc Centrul de Ed Deigitală 14 ore 12. 2021. 

Platon Olimpia 

 Fenomenul violenței, Catharsis, 2021, 15 crt; 

 Folosește tabla interactiva virtuală, 2021, EDUMagic, 12 ore 

 Curs online despre utilizarea platformei Microsoft Teams, 4 ore, 09.01 2021. 

Petre - Boceanu Ana - Maria 

 

1. Conferința Națională „Profesor, o meserie pentru viitor!” – CCD București – 

05.10.2021; 

2. Conferința Internațională „INTER/TRANSDICIPLINARY APPROACHES IN THE TEACHING 

OF THE REAL SCIENCES, (STEAM CONCEPTS) – Universitatea de Stat din Tiraspol și 

Ministerul Educației și Cercetării din R. Moldova – 29-30.10.2021; 

3. Cum să faci din GDPR aliatul tău, ca profesor sau director de școală - SC SELLification 

SRL - curs 3 ore – 03.11.2021; 

4. Conferința „Educație pentru Starea de Bine - Starea de bine în școli începe la Cluj!” – 

Transilvanya College Foundation și Primăria și Consiliu Local Cluj-Napoca - 06.11.2021; 

5. Webinar Training I din cadrul programului dedicat profesorilor: „Eroii Internetului – 

Siguranță online pentru elevi”. Modulele „Securizează-ți secretele” și „Nu te lăsa 

păcălit” – ADFABER - 10.11.2021; 

6. Webinar Training I din cadrul programului dedicat profesorilor: ”Eroii Internetului – 

Siguranță online pentru elevi”. Modul ”Ditribuie cu atenție” – ADFABER -16.11.2021; 

7. Webinar Training I din cadrul programului dedicat profesorilor: „Eroii Internetului – 

Siguranță online pentru elevi”. Modulele „E cool să fii amabil” și „Dacă ai îndoieli, 

întreabă” – ADFABER - 18.11.2021; 

8. Cursul „Dezvoltarea de strategii digitale”- 3 sesiuni de training, Universitatea „Vasile 

Alecsandri”, Europe Direct Bacău și Innovation Education Lab – 11-13.11.2021; 

9. Five Strategies for Learning Online - Course Badge - School Education Gateway, 

Directorate General for Education and Culture of the European Commission – 

16.11.2021 

10. Curs – „Folosește table interactive virtuală VBoard” -  12 ore de curs și aplicații în format 

eLearning și Webinar, Centru de Educație Digitală EDUMAGIC SOLUTIONS – 24.11.2021; 

11. Conferința Națională online anuală în educația pentru sănătate 2021 „Consolidarea 

mediului școlar pentru dezvoltarea sănătoasă și sigură a elevilor în contextual 

pandemiei COVID-19” – Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății din R. 

Moldova – 24.11.2021; 
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12. Conferința internațională „Învățarea prin joc” – Soluții inovatoare în educație, ediția a 

V-a, 16 decembrie 2021, 14 ore de curs și aplicații în format e-Learning și Webinar; 

13. Conferința transnațională „Educație online prin parteneriate” – Direcția Generală 

Educație, Tineret și Sport, R. Moldova -  27-29.10.2021; 

14. Cursul „Comisia pentru evaluare a Calității pentru învățămîntul preuniversitar” - SC 

Consult Education SRL – 8 ore - 17.11.2021; 

15. „Neuroscience and Education” online course at the Teacher Academy - The School 

Education Gateway – ERASMUS, Brussels, 15-29.11.2021 – 12 ore; 

16. „Building a School Digital Strategy with the SELFIE Tool” online course at the Teacher 

Academy - The School Education Gateway – ERASMUS,Brussels, 25.10 -01.12.2021 – 20 

ore; 

17. Curs „Integrated STEM Teaching for Primary Schools Rerun” - European Schoolnet 

Academy -25.10 – 01.12.2021 -25 ore; 

18. Webinar „PLATFORMA GAMILAB.COM” – Asociația pentru Dezvoltarea Competențelor 

Profesionele în colaborare cu Capricon ITC SRL – 08.12.2021; 

19. Webinar – „Cum contribuim la educație?”, - despre colaborare și bune practice organizat 

de Școala de valori – 14.12.2021 - Școala de Valori; 

20. Curs „Proiectul Clasa Deschisă – Cum să primesti și să oferi Feedback de Ajutor” - SC 

SELLification SRL – 3 ore – 15.12.2021; 

21. Curs Interactiv & Lansare Carte Captivează-ți elevii în Online mai ceva ca în clasă – 2 

ore - SC SELLification SRL – 10.01.2021; 

22. Cursul „Cum devenim Mentori pentru elevii nostrii” – 3 ore - SC SELLification SRL – 

10.01.2021; 

23. Curs HOW TO TEACH ONLINE: PROVIDING CONTINUITY FOR Course: BEST PRACTICE 

FOR EDUCATION: PROFESSIONAL DEVELOPMENT SHOWCASE -STUDY MELBOURNE – 4 

weeks, 3 hours per week; 

24. STUDENTS – FUTUR LEARN – 3 weeks, 2 hours per week. 

Daniela Penu 

 Curs Folosește tabla interactivă Centrul de Ed Deigitală 12 ore 09 1. 2022 

Batariuc Roxana 

Invatarea prin joc Centrul de Ed Deigitală 14 ore de curs si aplicatii, 12. 2021 

Curs in format eLerning și Webinar, 1.2022, 11 ore, Centrul de Ed Deigitală  

Ghelmeci Irina 

Shine English Teaching Conferenca on the 7 th, ianuarie 2022 

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 



 Colegiul Economic “Costin C. Kiriţescu” 

                     Str. Peştera Dâmbovicioara nr. 1A, Sector 6, Bucureşti 

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

 

  

 

Page 70 of 100  

    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, Ins tFrancez 

JARNEA CLAUDIA  

Teacher as Change Agent 2021, Newshool 

Profesor indrăgit,  SELL 4 EDU, 2021, 3 ore 

ENACHE GABRIELA  

 Participare la Concursul de directori, 15.10.2021; 

 Membru în Consiliul Consultativ ISMB pentru disciplinele Informatică și TIC; 

 Participare la Consfătuirea Profesorilor de Informatică - TIC, 15.09.2021; 

 Președinte al Asociației Liceelor Hoteliere și de Turism din România (ARLIHT); 

 Ziua Armatei, 25 octombrie 2022, Eveniment organizat de Comisia de Educație, Sport, 

Sănătate, Cultură, Culte, Tineret și Probleme Sociale, din cadrul Consiliului Local Sector 6, 

activitate desfășurată la Monumentul Eroilor din strada Dealul Țugulea nr 35, sector 6 

București. Parteneri: ISMB sector 6, Asociația Veteranilor de Război, Filiala sector 6, 

Protoieria Sector 6, Parohia Militari II, MAI, DGPL sector 6, Fundații, asociații de 

promovare a tradiției militare, director Enache Gabriela; 

 Activitate de 1 Decembrie, Ziua Națională a României, în cadrul Proiectul educațional 

„Istoria zborului, de la legendă la adevăr”, desfășurată la Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan 

Aviator Alexandru Șerbănescu”, Bacău, director Enache Gabriela; 

 Proiectul Educațional local Copiii si comunitatea, inițiat de Consiliul Localector 6, activități 

organizate Târgul Mărțișorului și Târgul de Paști. 

 

Seminarii, conferinţe, simpozioane:  

Daniela Penu 

Publicare articol Revista Internațională Innovativa Approaches in Teaching 11 2021 

Publicare Studiu de specialitate Revista Internaționlă Innovativa Approaches in 

Teaching 

 11 2021 

Batariuc Roxana 

Conferinta internațională - Învățarea prin joc Centrul de Ed Deigitală  12. 2021 

PARVULESCU Angela 

Conferinta internațională - Învățarea prin joc Centrul de Ed Deigitală 12 ore 12. 2021 

PLATON OLIMPIA 

Conferința Transnațională Educație Online, Educație online, 6 ore, 2021 

 

În primul semestru al acestui an școlar s-au înscris la gradele didactice și au susținut inspecțiile  

următorii colegi: 
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Nume și prenume Catedră Grad 
Inspecții 

efectuate 
Inspecții viitoare 

Alexe Marilena Clara Biologie I IC I IC  II 

Jipa Valentin Ionuț Educație fizică și 

sport 

I IC I 

 IC II 

 

IC Speciala 

Fedeleș Mircea Socio-umane I IC I IC II 

Ile Florența Larisa Turism I IC I 

IC II 

IC  

Speciala 

     

Rusen Georgiana Matematică II Preinspecție 

IC I 

IC II 

IC  

Speciala 

 

Penu Daniela Economic, 

Administrativ, Poștă 

II IC I IC II 

Păun Năstase Lidia Comerț, Servicii II Preinspecție 

IC I 

IC II 

IC  

Speciala 

 

Gherghe Adelina Comerț, Servicii II Preinspecție 

IC I 

IC II 

IC  

Speciala 

 

Pițigoi Adriana Lb. Engleză II IC I IC II 

Petre Boceanu Ana-

Maria 

Economic 

Administrativ 

Poștă 

I IC I 

 

ICII 

 

Popescu Ana-Maria Limba germană II  ICI 

Cotan Violeta Chimie I ICI 

ICII 

Inspecția Speciala 

 

 

Nume și prenume Catedra Gradul didactic 

Cenușă Gheorghița Economic, Administrativ, 

Poștă 

 

Definitivat 

 Inspecții de specialitate I 

Definitivat 

 Inspecții de specialitate I Alexandu Alexandra Comerț 

  

   

 

Sustinerea inspecțiilor în vederea obținerii gradelor didactice în acest an școlar 
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2021-2022 

 

Nume și 

prenume 

Catedră Grad Inspecții efectuate 

Fedeleș Mircea Socio-umane I IC I 

IC II sem I 

3.11.2020 

Inspecția finală și prezentarea lucrării  

februarie 2022 

Ile Florența Larisa Turism I IC I 

IC II sem I 

18.01.2021 

Inspecția finală și prezentarea lucrării 

07.12 2021 

Penu Daniela Economic, Administrativ, 

Poștă 

II Preinspecție 

IC I 

SEMI1 

9.10.2020 

Inspectie curentă I 

10.12.2021 

Gherghe Maria 

Adelina 

Comerț, Servicii II Preinspecție 

ICI 

Sem I 

11.11.2020 

Insp specială 21.12. 2021 

Pițigoi Tibi - 

Adriana 

Limba Engleză I Inspecția curentă II 31.01.2022 

Petre-Boceanu 

Ana-Maria 

Economic 

Administrativ 

Poștă 

I ICI 

SEM I 

18.11.2020 

Inspecția curentă II 28.01.2022 

Păun- Năstase 

Lidia ALEXANDRA 

Comerț, Servicii II Insp specială 20.12. 2021 

Alexe Marilena- 

Clara 

Biologie I ICI 

ICII 

11.04.2022 

Jipa Valentin 

Ionuț 

Educație Fizică și sport I Insp specială 

08.03.2022 

 

Rusen Georgiana- Matematică II Preinspecție 
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Nume și 

prenume 

Catedră Grad Inspecții efectuate 

Florentina ICI 

ICII 

Insp specială 

15.02.2022 

Șerban Iuliana Economic 

Administrativ 

Poștă 

I ICI 

18.03.2022 

 

 

Nume și prenume Catedra Gradul didactic 

Cenușă Gheorghița Economic, Administrativ, Poștă 

 

Definitivat Inspecții de 

specialitate I 10.12.2021 

Inspecții de 

specialitate11.03.2022 

Definitivat Inspecții de 

specialitate I 16.12.2021 

Inspecții de specialitate 

24.03.2022 

 

Definitivat Inspecții de 

specialitate I 25.11.2020 

Definitivat Inspecții de 

specialitate I/2 

 07.12.2021 

Inspecții de specialitate 

22.02.2022 

 

Alexandu Alexandra 

 

Comerț 

 

Dodu Silvia 

 

Turism 

 

 

 

Alexandru Iuliana 

 

 

 

 

Limba Franceză 

 

 

 

Au susținut grade didactice, în acest an școlar, următorii colegi: 

 RUSEN GEORGIANA - FLORENTINA - gradul didactic II 

 PENU DANIELA - gradul didactic II 

 GHERGHE MARIA - ADELINA - gradul didactic II 

 PĂUN - NĂSTASE LIDIA - ALEXANDRA - gradul didactic II 

 ILE FLORENȚA - LARISA - gradul didactic I 

 FEDELEȘ MIRCEA - gradul didactic I. 
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 Pe parcursul acestui an școlar 2021-2022, în ceea ce privește receptivitatea colegilor noştri în 

urmarea formării continue, au iesit în evidență următoarele aspecte negative: 

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

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

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

mijloacelor multimedia, pe care le pot dobândi la cursuri de formare. 

 

PLAN DE MĂSURI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII COMISIEI 

 

 Este necesară o facilitare a comunicării intercolegiale la nivelul şcolii, formarea şi dezvoltarea 

unei culturi organizaţionale specifice, lărgirea relaţionării școlii cu alte institutii și organizaţii, 

cu scopul asigurării unei imagini pozitive a şcolii în comunitate și la nivelul municipiului; 

 Realizarea împreună cu echipa managerială a şcolii a activităţii de perfecţionare/ formare 

continuă, de proces, pentru programele de perfecţionare/ formare continuă aflate în derulare 

la nivelul unitaţii de învăţământ, pentru produsele finale ale formării continue, reflectate în 

activitatea didactică, de valorizare a bunelor practici; 

 Folosirea tehnicii observării şi analizei lecţiior/ activitaţilor susţinute de cadrele didactice, cu 

scopul îmbunătăţirii procesului de predare/învaţare/evaluare, prin consiliere colegială, discuții 

cu responsabilii comisiilor metodice; 

 Realizarea, în colaborare cu echipa managerială a unor activităţi de diseminare a informaţiilor 

primite în cadrul cursurilor de formare continuă, instruirilor, întâlnirilor organizate de 

diferite instituții abilitate în domeniu; 

 Popularizarea rezultatelor evaluării realizată, la nivelul colectivului didactic, în vederea           

identificării unor soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii de perfecționare/ formare continuă și a 

calitaţii educaţiei la nivelul unităţii de învățământ. 

 

Pentru soluționarea acestor provocări au fost identificate o serie de posibile soluții precum: 

 monitorizarea permanentă a metodelor folosite de cadrele didactice în timpul orelor prin 

asistenţe efectuate de echipa managerială și persoanele desemnate de comisia de evaluare și 

asigurare a calităţii constituită la nivelul școlii; 

 susţinerea unor lecţii demonstrative cu folosirea metodelor centrate pe elev în cadrul derulării 

unor activități la nivelul comisiilor metodice; 

 îmbunătățirea bazei materiale a școlii; 

 formarea iniţială și continuă a cadrelor didactice; 

 conlucrarea dintre cadrele didactice, elevi, părinţi și responsabili de la nivel local. 
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În privinţa aspectelor pozitive, s-au constat următoarele: 

 existența formării inițiale a profesorilor în pregătirea de specialitate și cea psihopedagogică, 

capacitatea de proiectare în funcție de conținut, de curriculum și de particularitatea claselor de 

elevi, stil didactic eficient în dirijarea învățării; 

 planificările, la nivel de arii curriculare și catedre, s-au discutat și configurat conform 

specificului cognitiv și formativ al disciplinei, demonstrând, în general, achiziția de informații, 

abilitarea curriculară și competențe evaluative; 

 documentele proiectării activității conțin cu prioritate considerente teoretico-științifice și 

pedagogice de selecție a conținuturilor, dar și de psihologie a învățării și dezvoltării, mai ales la 

cadrele didactice care au parcurs mai multe stagii de formare și perfecționare; 

În concluzie, întreaga activitate a personalului școlii în acest an școlar a fost orientată spre: 

 eficientizarea stilului didactic; 

 informarea asupra noilor programe şi noutăţilor metodice, necesare îmbunătăţirii actului 

educativ; 

 cercetarea desfășurată la nivelul catedrei pe teme de trunchi comun al disciplinei sau pe 

modalități de evaluare. 

 

În continuare, pentru desfășurarea în bune condiții a procesului instructiv - educativ, 

cadrele didactice din școala noastră, trebuie să facă eforturi deosebite pentru: 

 utilizarea informaţiilor dobândite la cursurile de formare în activitatea la clasă (diseminarea 

noţiunilor dobândite); 

 modernizarea bazei materiale prin participarea la selectie de proiecte educaţionale si a 

fondurilor de dezvoltare (informatizare); 

 creșterea calitaţii actului de predare învăţare cu consecinţe directe asupra nivelului de 

cunostinţe al elevilor și formării competenţelor profesionale formarea continuă ar trebui să 

fie un efort individual, amplu, coerent și competent, susţinut la nivel institutional, de 

înlăturare a rutinei și imobilismului, de adecvare la necesităţile imediate ale şcolii. 

 

ACTIVITATEA COORDONATORULUI PENTRU PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE 

ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE LA NIVELUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

 

I – Activitatea coordonatorului pentru proiecte și programe educative școlare și 

extrașcolare la nivelul unității de învățământ  
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Nr. 

crt. 
Data/perioada 

Instituția 

organizatoare 
Activitatea (online) 

1.  27 septembrie 

2021 

ISMB București Consfătuiri Proiecte și Programe educative 

2.  29-30 octombrie 

2021 

ANCD Conferința Științifică Internațională 

“Inter/transdisciplinary approaches in the 

teaching of the real sciences, (steam concept)” 

3.  9 noiembrie 2021 ISMB București Prezentare proiect – concurs național “Lider 

european”. 

4.  27 noiembrie 

2021  

 

Colegiul Economic 

“Costin C. Kirițescu” 

Coordonare activitate „1 Decembrie Ziua 

Națională a României”, clasa a IX-a B 

5.  10 decembrie 

2021 

Colegiul Economic 

“Costin C. Kirițescu” 

Activitate  “De mână cu toamna” ca profesor 

voluntar în cadrul proiectului SNAC 

6.  22 decembrie 

2021 

Asociația Română 

pentru Smart City 

România 

Concurs “City Lab 2021”, Locul 4, Mențiune 

(participanți: 8 elevi clasa a XI-a D, 4 elevi clasa 

a XII-a B) 

7.  27-29 octombrie 

2021 

ME, Primăria 

Municipiului Chișinău 

Conferința transnațională “Educație online 

prin parteneriate” 

8.  17 martie 2022 “Asociația europeană a 

profesioniștilor din 

educație Edumi” 

Webinar XVII – „Educația la timpul prezent” 

9.  17 martie 2022 Kahoot! Edu Meetup Curs Kahoot 

10.  22 martie 2022 EduManager.ro Webinar “Management modern în educație”, 

tema “Digitalizarea învățământului 

preuniversitar și dezvoltarea competențelor” 

11.  11 aprilie 2022 Universitatea Româno-

Americană 

Activitatea “Ziua educației financiare” 

12.  14 aprilie 2022 Colegiul Economic 

“Costin C. Kirițescu”  

Liceul Tehnologic 

“Horea”, Marghita  

Activitatea „Obiceiuri de Paști din străbuni”, 

proiect educativ CAEJ Bihor „Rețeaua 

prietenilor creativi” 
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Nr. 

crt. 
Data/perioada 

Instituția 

organizatoare 
Activitatea (online) 

13.  aprilie 2022 ISMB București Competiția „Made for Europe”, etapa 

municipală, Premiul II; etapa națională, 

Mențiune – elev Pașala Andrei, clasa a XII-a E 

14.  aprilie 2022 Asus România Competiția „Asus challenge” (participanți 1 

elev clasa a X-a B, 1 elev clasa a X-a E, 1 elev 

clasa a XI-a C, 2 elevi clasa a XI-a D) 

15.  aprilie-mai Uniunea Națională a 

Barourilor din România 

Proiect național “Fii avocat în școala ta”, elevi 

cls. IX-X 

16.  aprilie-mai 2022 ISMB București Competiția națională „Școală Europeană”, 

titulatură câștigată 2022-2025 

17.  6 mai Colegiul Tehnologic 

“Grigore Cerchez” 

Concurs Municipal „Să descoperim împreună 

România autentică”, Premiul III, Premiul de 

originalitate 

18.  13 mai 2022 Școala Postliceală 

Sanitară “Carol Davila” 

Activitatea „Ziua Porților Deschise – Astăzi 

licean, mâine profesionist în sănătate”  

19.  14-19 mai 2022 Universitatea Româno-

Americană 

Activitatea „Alege să FII ALTFEL” (orientare și 

consiliere în carieră) 

20.  26 mai 2022 Colegiul Economic 

“Costin C. Kirițescu” 

Proiectul „Strategii de stimulare a interesului 

pentru lectură” – Concursul CAEM “Târgul 

librăriilor” 

21.  05-07 iulie 2022 CCD Bihor Curs „Utilizarea noilor tehnologii de către 

profesori în predarea disciplinei instruire 

practică” (20 ore) 

 

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 2021-2022;  

 întrunirea Consiliului Elevilor; 

 elaborarea Planului de îmbunătățire a calității educației pentru anul școlar 2021-2022; 

 elaborarea Calendarului de activități educative școlare si extrașcolare (activități desfășurate 

în format online, în mare parte) pentru anul școlar 2021-2022;    

 participarea în calitate de profesor diriginte la testarea PISA 2022;  
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 Administrator de test la Examenul de Evaluare Națională la finalul clasei a II-a, a IV-a și a VI-

a mai 2022; 

 Coordonator și membru evaluator la Examenul de certificare pentru obținerea Certificatului 

de Calificare Profesională, nivel 4, iunie 2022, Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”;  

 Membru în Comisia de Bacalaureat, centrul de examen, sesiunea iunie - iulie 2022, Colegiul 

Național „Elena Cuza”.  

 

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, 

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;  
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 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 – Activități de voluntariat 

 

Proiectul SNAC, prof. Coordonator Badea Eufrusina, participanți profesori de la fiecare 

comisie metodică. 

 

V – Olimpiade   

 Premiul I la pentru Olimpiada Județeană - Aria curriculară Tehnologii– Negoiasa Ana 

Maria, XI B, prof.Petre-Boceanu Ana-Maria, Negoianu Nicoleta, Alexe Nicoleta;  
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 Premiul II la Olimpiada Județeană - Aria curriculară Tehnologii – Băetu Alexandra, XI B, 

prof.Petre-Boceanu Ana-Maria, Negoianu Nicoleta, Alexe Nicoleta;  

     Premiul I - Căliman Elena Teodora și Ghețu Ana Alexia, clasa a XI-a F pentru Olimpiada 

Județeană - Aria curriculară Tehnologii, Domeniul Turism și alimentație, - calificarea 

Tehnician în turism, diplome nr. 6538/6/1 și nr. 6538/6/2 din 21.03.2022. adeverința 

1364/15.4.2022, prof. Ile Larisa, Ionești Carmen, Popescu Mihaela; 

VII – Concursuri  

 Competiția Națională “Școală Europeană”, titulatură câștigată pentru Col. Ec. “Costin C. 

Kirițescu”, perioada 2022-2025, prof. Negoianu Nicoleta, Șerban Iuliana, Ile Larisa, Ionești 

Carmen, Popescu Mihaela, Gherghe Adelina;   

 Competiția “Made for Europe”:  

-Premiul al II- lea, etapa pe Municipiul București, martie 2022 - Pașala Andrei, cls. a XII-a E, 
prof. Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen, Șerban Iuliana; 
-Premiu special, etapa pe Municipiul București, martie 2022 - Pașala Andrei, cls. a XII-a E, 
prof. Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen, Șerban Iuliana; 
-Mențiune, etapa pe țară, Târgoviște, aprilie 2022 - Pașala Andrei, cls. a XII-a E, prof. 
Negoianu Nicoleta, Ile Larisa, Ionești Carmen, Șerban Iuliana. 
 

     Participare la concursul „Lider European” cu elevi din clasa a XI-a F, prof. Ile Larisa;   

  Participare la Conferința Selfie cu e-posterul „Our school in SELFIE” „Costin C Kiritescu 

Economic College Bucharest -Participation with an ePoster- SELFIE FORUM 2021” 

(https://my.ltb.io/www/#/) cu elevi din clasa a XI-a F, prof. Ile Larisa;   

 
 Participare etapa pe municipiu a concursului  „Alege! Este dreptul tău!”, 15. 03. 2022 - 

Scheul Albert, cls a XI-a A,  prof. Popescu Mihaela; 

      Mențiune la concursul Micul Contabil - Băetu Alexandra, XI B, prof.Petre-Boceanu Ana-

Maria;     

 Diplomă de participare - concursul national “Spune povestea locului tau” , organizat de 

catre Facultatea de Istorie si Filososfie din cadrul Universitatii Babes- Bolyai si de catre 

Asociatia Studenteasca Philohistoriss, Elevi: Cercelescu Dinu, Dinu Simona, clasa a XI-a  E, 

prof. Penu Daniela; 

 Concursului Municipal „Să descoperim împreună România autentică” organizat la CT 

„Grigore Cerchez” București, Ediția 1:   

https://my.ltb.io/www/%23/
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- Premiul I  - Petre George, clasa a X-a F, Secțiunea „Creație plastică - modelaj ipsos”, prof. 
Ionești Carmen, Negoianu N.; 
- Premiul al III -lea - Cărbunescu Sara, clasa a XI-a E, Secțiunea „ Creație publicitară ”, prof. 
Ile Larisa, Negoianu N.;  
- Premiul al III -lea – Samson Anastasia, cls a IX-a B, Secțiunea „Creație plastică - Grafică”, 
prof. Șerban Iuliana;  
-Premiul de originalitate – Zamfir Maria, cls a IX-a B, Secțiunea „Creație plastică - 
Acuarelă”, prof. Șerban Iuliana. 

 

 Concurs Municipal “Antreprenor de succes”(CAEM 2022), Ediția a V-a, participări și 

premii, prof. Negoianu Nicoleta, Șerban Iuliana, Stanciu Doina, Păun-Năstase Lidia, 

Gherghe Adelina, Popescu Mihaela, Alexe Nicoleta, Petre-Boceanu Ana-Maria, Ile Larisa, 

Ionești Carmen, Popescu Mihaela;  

 Concurs Municipal “Consumator informat-consumator câștigat” (CAEM 2022), ediția aVI-

a:  

- Premiul III- Gruia Andra Maria si Marin Beatrice Lorena clasa a IX-a G, prof. Gherghe 
Adelina 
-Premiul Special - Pascu Cosmin și Păun Alexandra- clasa a XII-a F, prof. Păun-Năstase Lidia; 
-Premiul Special - Dima Petrisor și Barbu Andrei - clasa a XII-a F, prof. Păun-Năstase Lidia;  
-alte participări și premii: prof. Alexe Nicoleta, Petre-Boceanu Ana-Maria, Negoianu 
Nicoleta, Șerban Iuliana, Stanciu Doina, Popescu Mihaela, Ile Larisa. 

 
 Concurs Municipal “FII ECO CREATIV” (CAEM 2022), ediția a IV-a:  

- Premiul Special - Duică Ana-Maria, X A, prof. Petre-Boceanu Ana-Maria  
-Premiul special- Gruia Andra Maria clasa a IX-a G, prof. Gherghe Adelina   

           -Premiul special- Belingher Florentina clasa a X-a G, prof. Păun-Năstase Lidia 
- alte participări și premii: prof. Alexe Nicoleta, Negoianu Nicoleta, Șerban Iuliana, Stanciu 
Doina, Popescu Mihaela, Penu Daniela.   
 

 Participare Concurs municipal de informatică ASUS Challenge, 04.05.2022, elevi clasele X-
XI, prof. Șerban Iuliana. 
 

 Proiect educațional „Târgul Firmelor de Exercițiu Costin C Kirițescu”,            ediția a XVII-a, mai-
iunie 2022 (CAEM 2022):  
 
- Premiul I, ”Cel mai bun catalog”, FE ART EVENT, prof. coord. Stanciu Doina; 
-Mențiune, ”Cele mai bune materiale promotionale”, FE ART EVENT, prof. coord. Stanciu 
Doina;  
-Premiul I, secțiunea „Cea mai buna prezentare power point“, FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, 
prof. coord. Gherghe Adelina; 
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-Premiul III, secțiunea „Cel mai bun spot publicitar“, FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, prof. coord. 
Gherghe Adelina;  
-Premiul II, secțiunea “Cel mai reprezentativ slogan” FE SWEET RAINBOW SRL, clasa XII F, 
prof. coord. Păun-Năstase Lidia; 
-Premiul II secțiunea “Cel mai reprezentativ slogan” FE CCKTOUR SRL, clasa XII F, prof. 
coord. Păun-Năstase Lidia; 
-Premiul special “Cea mai buna pagina web” FE CCKTOUR SRL, clasa XII F, prof. coord. 
Păun-Năstase Lidia; 
-Mentiune “Cele mai bune materiale promotionale” FE SWEET RAINBOW SRL, clasa XII F, 
prof. coord. Păun-Năstase Lidia;  
- Premiul I –”Cea mai bună pagină web” – FE Lecture Cafe SRL, prof. coord. Petre-Boceanu 
Ana-Maria; 
-Premiul III – ”Cel mai reprezentativ slogan” – FE Lecture Cafe SRL, prof. coord. Petre-
Boceanu Ana-Maria; 
-Premiul III – ”Cel mai bun catalog” – FE Lecture Cafe SRL, prof. coord. Petre-Boceanu Ana-
Maria;  
- Premiul I, elevii Micleușescu Alexandru și Sallay Erika, Secțiunea de concurs 
„Promovează-ți orașul” din cadrul proiectului educațional „Târgul Firmelor de Exercițiu 
Costin C Kirițescu”,  prof. coord. Ile Larisa;  
- Premiul I - Micleușescu Alexandru și Sallay Erika, Secțiunea de concurs „Promovează-ți 
orașul” din cadrul proiectului educațional Târgul Firmelor de Exercițiu Costin C. Kirițescu, 
prof. coord Dodu Patricia.  
 

 Participări și premii la Târguri ale Firmelor de Exercițiu din țară:  
 Prof. Petre-Boceanu Ana-Maria 
- Premiul II – târgul Firmelor de Exercițiu Kretzulescu -antreprenoriat în mediul virtual 

– FE lecture Cafe SRL  
 

 Prof. Penu Daniela  
- Premiul II la sectiunea “Cel mai bun catalog” -  Targ online al firmelor de exercitiu “Azi 
elev, maine antreprenor”,  din cadrul proiectului POCU/633/6/14/131947, Stagii de 
practica in firme pentru elevi – Viitori angajati active, Gura Humorului, Participanti:  
clasa a XI-a  E, 17.03.2022;  
- Premiul II la sectiunea “Cel mai bun slogan” - concursul “Elevii de astazi, profesionistii 
de maine” organizat de ASE din Bucuresti in parteneriat cu Colegiul Economic A.D 
Xenopol si cu Colegiul International de Informatica Tudor Vianu, Bucuresti, Participanti:  
clasa a XI-a  E, 4 – 8 aprilie 2022;  
- Targul firmelor de exercitiu “Antreprenor de liceu”, organizat de Liceul Tehnologic de 
Servicii Sfântul Apostol Andrei din Ploiești în colaborare cu Asociația Four Change, 
Participanti:  clasa a XI-a  E, 8 aprilie 2022;  
- Premiul I – Sectiunea – Catalog creativ, Premiul I – Sectiunea Imaginea firmei - Târgul 
Firmelor de Exerciţiu ,, Elevul de azi, antreprenorul de mâine”, Ediţia a XIII-a, eveniment 
inscris in CAEN 2020, organizat de Colegiul Economic “Mihail Kogălniceanu” Focşani, 
Participanti: clasa a XI-a  E, 11-12 aprilie 2022;  
- Mentiune- Sectiunea “Materiale promotionale”, Mentiune – Sectiunea “Spot”, 
Mentiune – Sectiunea “Catalog” - Targul Regional al firmelor de exercitiu “Pasi spre 
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succes - editia a VIII”,  cu participare nationala si internationala, organizat de Colegiul 
Economic Administrativ, Iasi, Participanti: clasa a XI-a  E, mai 2022;  
- concursul “Din virtual în real prin firmele de exercițiu”, organizat de Colegiul Economic 
Buzău, Participanti:  clasa a XI-a  E, 15.02-16.05.2022;  
- Mentiune: Sectiunea “Cea mai buna sigla” - concursul ”Firma de exercițiu rampa de 
lansare în carieră”, aprobat in CAEJ 2022, organizat de Colegiul Vasile Lovinescu, 
Falticeni, Participanti:  clasa a XI-a  E, 15 – 30.05.2022;  
- Târgul regional al firmelor de exercițiu ”Antreprenoriat prin firmele de exercițiu”, 
concurs inscris in Calendarul Activitatilor Educative Judetene 2022,  organizat de 
Centrul Județean de Excelență Alba, Participanti:  clasa a XI-a  E, mai 2022.   

 
 Prof. Stanciu Doina  
-Diploma participare, Targ FE ”VREAU SA FIU ANTREPRENOR”, PROIECT ”SAS UAB-
PROMOTOR al spiritului antreprenorial” Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, 
decembrie 2021; 
-Premiul II, ”Cele mai bune materiale promotionale” Targ FE ”VREAU SA FIU 
ANTREPRENOR”, PROIECT ”SAS UAB-PROMOTOR al spiritului antreprenorial” 
Universitatea 1 Decembrie Alba Iulia, decembrie 2021; 
-Premiul I, ”Cel mai bun spot publicitar”, FE ART EVENT, Targ FE Gura Humorului, martie 
2022; 
-Premiul II, ”Cel mai bun PPT”, FE ART EVENT, Targ FE Gura Humorului, martie 2022; 
-Premiul II, ”Cel mai bun plan de afaceri”, FE ART EVENT, Targ FE ANTREPRENOR DE 
LICEU, apilie 2022, Proiect Practic HUB, BUCURESTI; 
-Premiul II, ”Cel mai bun spot publicitar”, FE ART EVENT, Targ FE ANTREPRENOR DE 
LICEU, aprilie 2022, Proiect Practic HUB, BUCURESTI; 
-Premiul III, ”Cea mai buna pagina WEB”, FE ART EVENT, Targ FE ANTREPRENOR DE 
LICEU, aprilie 2022, Proiect Practic HUB, BUCURESTI; 
-Mentiune, ”Cel mai bun catalog”, FE ART EVENT, Targ FE ANTREPRENOR DE LICEU, 
aprilie 2022, Proiect Practic HUB, BUCURESTI; 
-Mentiune , ”Cea mai bune prezentare PPT”, FE ART EVENT, Targ FE ANTREPRENOR DE 
LICEU, aprilie 2022, Proiect Practic HUB, BUCURESTI; 
-Mentiune , ”Cele mai bune materiale promotionale”, FE ART EVENT, Targ FE 
ANTREPRENOR DE LICEU, aprilie 2022, Proiect Practic HUB, BUCURESTI; 
-Premiul II, ”Cel mai bun plan de afaceri”, FE ART EVENT, Targ FE ALBA IULIA, mai 2022; 
-Mentiune, ”Cea mai buna prezentare PPT”, FE ART EVENT, Targ FE ALBA IULIA, mai 
2022; 
-Diploma participare Targul Firmlor de exercitiu ‚’’Elevul de azi, antreprenorul de 
maine’’, Colegiul Economic ‚’’Mihail Kogalniceanu’’ Focsani; 
-Premiul II, FE ART EVENT ,Cea mai buna imagine a firmei”, Colegiul Economic ‚’’Mihail 
Kogalniceanu’’ Focsani, CAEN mai 2022; 
-Premiul III, FE ART EVENT ,Cel mai bun catalog”, Colegiul Economic ‚’’Mihail 
Kogalniceanu’’ Focsani, CAEN mai 2022; 
-Premiul III, ”Cea mai buna firma participanta”, FE ART EVENT, Targ FE  Kretulescu, 
februarie 2022; 
-Premiul III, ”Cele mai bune materiale promotionale si catalog”, FE ART EVENT, Targ FE  
Kretulescu, februarie 2022; 
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-Premiul I, ”Cea mai buna prezentare a firmei”, FE ART EVENT, Targ FE Beclean, mai 
2022; 
-Premiul II, ”Cel mai bun spot”, FE ART EVENT, Targ FE Beclean, mai 2022; 
-Premiul III, ”Cea mai profesionala imagine a fimei”, FE ART EVENT, Targ FE Beclean, 
mai 2022; 
-Mentiune , ”Cea mai buna pagina WEB”, FE ART EVENT, Targ FE Beclean, mai 2022.  
 
 Prof. Gherghe Adelina  
- Premiul III – sectiunea „Cel mai bun catalog“ FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Mentiune- 
sectiunea „Cea mai buna prezentare PowerPoint“ FE COOKIES LAND SRL XII A – Targul 
Intreprinderilor Simulate si al firmelor de exercitiu „VREAU SA FIU ANTREPRENOR!“- 
Editia a III-a, desfasurat prin intermediul preiectului „SAS UAB- PROMOTOR al spiritului 
antreprenorial“ din cadrul Universitatii „1 Decembrie 1918“ din Alba Iulia si finantat de 
Consiliul National pentru Finantarea Invatamantului Superior;  
- Premiul I sectiunea Cel mai bun spot video FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - Concursul 
interdisciplinar pe teme economice „Elevii de astăzi, profesioniştii de mâine”, ediția 
2022, organizată de către Academia de Studii Economice din Bucureşti, în parteneriat 
cu Colegiul Economic „A.D. Xenopol” și cu Colegiul Național de Informatică „Tudor 
Vianu”;  
- Premiul I sectiunea Cel mai bun PPT FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul II sectiunea Cel 
mai bun WEB FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I sectiunea Cel mai bun PPT FE 
COOKIES LAND SRL XII A - Targul on-line al Firmelor de Exercitiu “Azi elev, maine 
antreprenor”, din cadrul    proiectului “Stagii de practica in firme pentru elevi-Viitori 
angajati activi”-POCU/633/6/14/131947, Colegiul ALEXANDRU CEL BUN, Gura 
Humorului in data de 15.03.2022;  
- Premiul I sectiunea Imaginea firmei FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul II sectiunea 
CELE MAI BUNE MATERIALE PROMOŢIONALE FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - TÂRGUL 
FIRMELOR DE EXERCIŢIU ,,Elevul de azi, antreprenorul de mâine”, ediţia a XIII-a, 11-22 
aprilie 2022, eveniment înscris în CAEN 2020, poziția 231, aprobat prin OMEC nr. 
5.597/16.12.2019 , CAEJ VRANCEA 2021, nr 11484/04.11.2021, Decizia nr. 
528/08.04.2022, emisă de ISJ Vrancea, organizat de COLEGIUL ECONOMIC ,,MIHAIL 
KOGĂLNICEANU” FOCŞANI în parteneriat cu CAMERA DE COMERŢ, INDUSTRIE ŞI 
AGRICULTURĂ VRANCEA şi ISJ VRANCEA. Proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei 
Municipiului Focşani şi al Asociaţiei de Părinţi PRO-ECONOMIC;  
- Premiul I sectiunea Cea mai buna prezentare Power Point FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, 
Premiul I sectiunea Cel mai bun catalog FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I sectiunea 
Cel mai bun spot publicitar FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I sectiunea Cele mai 
bune materiale promotionale FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul II sectiunea Cea mai 
buna pagina WEB FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - Targul Firmelor de Exercitiu - 
ANTREPRENOR DE LICEU organizat in 8 APRILIE 2022. Programul Operational Capital 
Uman 2014-2020. Axa prioritara: Educatie si competente. Titlu proiect: PracticHUB- 
Stagii de practica pentru viitori profesionisti. Contract nr POCU 633/6/14/132107;   
- Premiul III sectiunea Cel mai bun catalog FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I 
sectiunea Cele mai profesionale materiale promotinale FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, 
Mentiune sectiunea Cea mai buna prezentare FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I 
sectiunea Cel mai bun slogan /motto FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I sectiunea Cel 
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mai bun spot video FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - Targul Regional al firmelor de exercitiu 
“Tanarul Antreprenor”, activitate din  cadrul proiectului interregional “Cariera se 
construieste pas cu pas” inscris in calendarul  activitatilor educative locale;   
- Mentiune sectiunea Cel mai bun spot FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - Targul regional al 
firmelor de exercitiu “Antreprenoriat prin firmele de  exercitiu” Alba Iulia, faza 
regionala, concurs inscris in Calendarul Activitatilor Educative Judetene  2022, cu 
nr. 07/17.01.2022, organizat de Centrul Judetean de Excelenta Alba, Alba Iulia, mai 
2022;  
- Premiul I sectiunea Cel mai bun Catalog FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I sectiunea 
Cel mai bun spot FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul I sectiunea Cea mai buna 
prezentare PPT FE SEMIRAMIDA SRL, XI D, Premiul II sectiunea Ce mai buna pagina WEB 
FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - Targul FE “TANAR ANTREPRENOR IN SPATIAL VIRTUAL” 
(ATREPRENORUL VIITORULUI, editia 2022 20 mai 2022). Liceul Tehnologic “Dimitrie 
Bolintineanu” Bolintin-Vale. Programul Operational Capital Uman 2014-2020. Axa 
prioritara: Educatie si  competente. Titlu proiect: Practica- o sansa pentru viitor. 
Contract nr. POCU 633/6/14/132656;  
- Mentiune sectiunea Cel mai bun catalog FE SEMIRAMIDA SRL, XI D - Competitia 
online “Firma de exercitiu, rampa de lansare in cariera” editia a IV-a, aprobata in 
C.A.E.J 2022, organizata de Colegiul “Vasile Lovinescu” Falticeni.  

 

VIII – Proiecte educaționale derulate / implementate / inițiate de către profesorii școlii  

 

- Acreditare Erasmus pentru mobilități Erasmus+ în domeniul „Formare profesională (VET)” 

2021-2027 

- 2020-1-RO01-KA120-VET-095240  2021-1RO01-KA121-VET-000009228 Flux 1 Granada – 

Spania 05-19.03.2022  

- 2020-1-RO01-KA120-VET-095240  2021-1RO01-KA121-VET-000009228 Flux 2 Vercelli –Italia 

13-27.03.2022  

- 2020-1-RO01-KA120-VET-095240 2021-1RO01-KA121-VET-000009228 Flux 3 Barcelos –

Portugalia 27.03 – 09.04.2022 

- Capital Filles – Egalitatea de șanse la feminin 

- Proiect Municipal – „Târgul librăriilor” (Concurs literar-artistic) – CAEM 2022 

- Proiect Municipal – „Mihai Eminescu” (Concurs literar-artistic) – CAEM 2022 

- Proiect Municipal – „Fii eco creativ!” – CAEM 2022 

- Proiect Regional – „Antreprenor  de succes” – CAEM 2022 

- Proiect Reginal – „Consumator informat – consumator câștigat” – CAEM 2022 

- Proiect Național – „Târgul Firmelor de Exercițiu” – CAEM 2022 

  

 Mențiune: Pentru anul școlar 2021-2022, concursurile din calendarele CAEN, CAERI, CAEM 

au fost derulate sub forma Competițiilor și Activităților Educative Municipale! 
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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) 

 

Prof. JARNEA CLAUDIA 

 

Număr 

total 

activități  

După tipul 

activității: 
Tematica activităților 

Nr. 

activități 

individuale   

Nr. 

activități 

de grup 

1. Nr. activ. de 

autocunoaștere/ 

intercunoaștere 

2. Nr. activ. 

managementul 

emoţiilor  şi 

dezvoltarea 

abilităţilor 

emoţionale şi 

de comunicare  

3. Nr. activ. 

managementul 

învăţării/ 

dezvoltare 

cognitivă/ 

dezvoltarea 

creativității  

4. Nr. activ. 

orientarea 

carierei  

5. Nr. activ. 

Educaţia 

pentru  un 

stil de viaţă 

sanogen   

6. Nr. 

activități 

metodice  

444 340 104 169 120 42 80 17 16 

 

 

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 2021 – 14 ianuarie 

2022,  care nu au fost surprinse în prezentul 

raport 

- 18 - Academia Exchange, 21-24.09.2021, CMBRAE 

- Proiectul local „Canabis între mit și realitate”, 

ANA 

-   Proiectul local ”Acționăm Just”, ANA și 

Baroul București. 

- 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 2022. 

- Tutore de practică pentru studenții din anul II 

de la Masteratul Consiliere școlară și 

dezvoltarea carierei, Facultatea de Psihologie și 

Științele Educației, Universitatea București. 
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- Participare la consiliile profesorale din cadrul 

liceului. 

- Prezentare material cu tema Profesie și 

carieră în cadrul atelierului online Ziua 

Națională a Meseriilor – Motivația, cheia 

succesului în viitoarea meserie, 11.03.2022, 

organizator Col. Ec. C. C. Kirițescu. 

- Prezentarea la nivelul comisiei metodice a 

sectorului 6 a lucrării cu tema: Joc și joacă de 

la cei mici la cei mari, 20.05.2022. 

- Participare la Simularea Examenului de 

Bacalaureat ca profesor asistent. 

- Participare la Examenul de Bacalaureat ca 

profesor asistent. 

 

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 

139 - - 6 71 24 38 

 

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  42 13 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 

 

15 

 

 

8 

 

 

10 
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cu copiii cu CES) 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității 

(se include prevenirea eșecului 

școlar, a absenteismului/ 

abandonului  școlar) 

 

7 

 

 

     1 

 

 

5 

 

Orientarea carierei  13 2 7 

Educaţia pentru  un stil de viaţă 

sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a 

traficului de persoane) - - 6 

TOTAL  - 139 77 24 38 

***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) 

7 

Managementul învăţării/ dezvoltare 

cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

5 

Orientarea carierei  8 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  

(se include prevenirea consumului de 

substanțe cu risc, a traficului de 

persoane) 

 

- 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 4 

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 

6 2 

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 ) 
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1.2. CONSILIERE DE GRUP 

 

1.2.1.  Număr de beneficiari 

Consiliere 

de grup 

în 

cabinet 

PREȘCOLARI / ELEVI 

PĂRINŢI CADRE DIDACTICE Nivel preșcolar Nivel 

primar 

Nivel 

gimnazial 

Nivel 

 liceal 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

preșcolari 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

elevi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

părinţi 

Nr.  

grupuri 

Nr. 

cadre 

didactice 

- - - - 1 3 2 9 1 7 1 4 

TOTAL 5 grupuri / 5 activități / 23 persoane 

 

1.2.2. Activităţi de consiliere de grup 

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere de grup la clasă cu elevii   

(de informare/ prevenire/ conștientizare/ formare de atitudini, 

abilități, activități formale, nonformale ș.a) 

Număr total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1. Informare / Prevenire / Conștientizare  19 455  

2. Formare de atitudini și abilități  56 805  

 TOTAL  75 1260  

Nr. 

crt. 

Tematica activităților de consiliere a cadrelor didactice 

(work-shop-uri, alte activități) 

Număr total 

activități 

Număr 

total 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

 Atelier 1 4  

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 

 

  Ședințe cu părinții 7 160  

 

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 progra

me 

Număr total  

beneficiari 

programe  

Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personală  2  
305 

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) 

2 

265 

Managementul învăţării/ dezvoltare cognitivă/ dezvoltarea creativității (se 

include prevenirea eșecului școlar, a absenteismului/abandonului școlar) 

2  

160 
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Orientarea carierei  1  105 

Educaţia pentru  un stil de viaţă sanogen  (se include prevenirea 

consumului de substanțe cu risc, a traficului de ființe) 

1   

425 

TOTAL 8 1260 

 

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 

Observaţii/ 

rezultate 

 

 1. Autocunoastere și 

intercunoaștere 

urban X A, B, C, D 

IX B, IX D,  

IX F 

13 245  

2. Dezvoltarea empatiei urban V A 3  90   

3. Ce stil de învățare am? urban IX A, B, D, F 4 100  

4. Dezvoltarea creativității  urban X A, B, E, F 4 120  

5. Prevenirea consumului de 

droguri 

urban IX A, B, C, 

D, E, F, G 

X A, B, E, F 

IX C, XII E 

17 425  

6. Cum facem față bullying-

ului? 

urban VI A 2 30  

7. Orientare școlară și 

profesională gimnaziu și 

liceu  

urban VII A, VIII 

A, XII B 

XII A – F, IX 

F 

5 105  

8. Dezvoltarea abilităților 

sociale și emoționale 

urban V A, VII A,  

X A, B, E, F 

27 145  

 TOTAL   75 1260  

Nr. 

crt. 

Titlul programului de 

consiliere de grup a 

părinților 

Locul de 

desfășurare 

(urban/rural) 

Grup țintă Durata 

(număr 

ore) 

Nr. 

beneficiari 

Observaţii/ 

rezultate 

 

1. Caracteristici specifice 

preadolescenței și 

adolescenței 

urban V A, IX A, B, 

C, F, G, 

5 125  

2. Informare privind Testul 

Toolkit 

urban VIII A 1 28  

3.  Integrarea elevilor cu CES urban VII A 1 7  

 TOTAL   7 160  

Nr. Titlul programului de Locul de Grup țintă Durata Nr. Observaţii/ 
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crt. consiliere a cadrelor 

didactice 

desfășurare 

(urban/rural) 

(număr 

ore) 

beneficiari rezultate 

 

1. Ziua Națională a Meseriilor urban Cadre 

didactice 

1 4  

 

1.3. SITUAŢIA CAZURILOR DE AGRESIVITATE/ BULLYING/ VIOLENŢĂ ŞCOLARĂ 

 

Număr de activităţi/programe de informare,  prevenire și consiliere   6 

Număr de elevi consiliaţi individual 10 

Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clasă) 260 

Număr de părinţi consiliaţi (părinţi ai copiilor identificaţi având comportamente 

agresive / violente) 5 

Număr de cadre didactice consiliate 5 

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 8 

 

1.4. IMPLICAREA ÎN STUDII PSIHOSOCIOLOGICE LA NIVEL DE ȘCOALĂ, JUDEŢ/SECTOR, 

CJRAE/CMBRAE, alte instituţii 

 

a) ca organizator 
  

- 

b) ca participant 
 

Chestionar OSP, clasa a VIII-a – Platforma AMN 

 

1.5. ACTIVITĂŢI DE FORMARE/ DEZVOLTARE PROFESIONALĂ 

Nr. 

crt. 
Furnizorul Titlul cursului /Denumire program 

Nr. de 

ore 

Număr  

participanți 

Nr. 

credite 

Buget 

alocat de 

CMBRAE 

1. ANPCDEFP Aluat și Aprofundat în VET 4 20   

 2. 

Ministerul Sănătătții - 

Centrul Național de 

Sănătate Mintală și Luptă 

Antidrog, București  

Suport pentru dezvoltarea 

serviciilor comunitare de sănătate 

mintală pentru copii și 

adoelscenți  

 40 

20  

  -  

3. Sellification  
Cum să primești un feedback 

grozav la evaluarea elevilor 
3 

- 
- - 

4. 
NewSchool – Oslo, 

Norvegia 
Teacher as a Change Agent  - 

15 
- - 
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ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV 

 

Activitatea desfășurată la conducerea compartimentului administrativ în perioada anului 

școlar 2021-2022 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 

 Având în vedere că activitatea untății de învățământ pe parcursul anului școlar 2021-

2022, s-a desfășurat în semestrul I, în locația din str. Peștera Dâmbovicioara, nr. 12, 

ulterior în semestrul II, prin relocare în B-dul Iuliu Maniu, nr. 12, compartimentul 

administrativ a avut de îndeplinit sarcini suplimentare constând în asigurarea logisticii 

necesare mutării. 

 Au fost respectate măsurile sanitare și de protecție. 

 S-a relocat, conform termenului stabilit, unitatea de învățământ în construcții modulare în 

curtea Liceului Teoretic “Tudor Vladimirescu”. 

 Au fost reorganizate și amenajate spațiile (sălile de clasă), în vederea asigurarii 

funcționării în condiții optime a orelor de curs, stabilirea circuitelor funcționale, 

organizarea spațiilor de recreere; 

 Au fost asigurate materialele de curățenie, igienă și dezinfecție; 

 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; 

 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 

constructia modulară; 

 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;   
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 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 administrator de patrimoniu TOLMAȚCHI OVIDIU în relația cu 

trezoreria pentru depunerea și ridicarea de numerar aferent încasărilor, salariilor și 

burselor. 

 Plata numerarului către elevi și salariați. 

 

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 2021 - 2022, au fost achiziționate următoarele M.F. și 

O.I. 

 

Nr. 

crt. 
DENUMIRE BUC 

1 TERMOSCANNER 1 

2 TREPIED SCANNER 1 

3 SISTEM SUPRAVEGHERE DVR H 265 1 

4 TABLETA GRAFICA XP PEN DECO MINI 4*3' 1 

5 TABLETA GRAFICA ONE BY WACOM SMALL 1 
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6 

CALCULATOR UNIT, HP8300, ELITE INTER CORE I5,HDD 500GB, 

RAM 8GB 11 

7 ECRAN VIDEOPROIECTOR 1 

8 LAPTOP DELL VOSTRO 35 K CU SIST OPERARE WIN 10 PRO 1 

9 LICENTE OFFICE HOME AND BUSINESS+ ANTIVIRUS-20262 1 

10 FAX PANASONIC MODEL KX FC228 FX  1 

11 MASINA DE TUNS IARBA MAKITA 1 

12 UPS CYBER POWER BR 1200 ELCD 1200 VA 1 

13 MULTIFUNCȚIONALĂ RICOH A4 - custodie 1 

 

Activitatea de coordonare a personalului nedidactic 

 Având în subordine tot personalul nedidactic, domnul Tolmațchi Ovidiu a reușit cu ajutorul 

și implicarea directă a celor șapte 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 Cadru de Curățenie și Dezinfecție.  

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.  

 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  

 

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. 
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 SITUATIA 

numerică, a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul I - an scolar 

2021/ 2022 

 

Nr. 

crt. 

U
n

it
at

e
a 

d
e

 

in
va

ta
m

an
t 

INDICATOR TOTAL 

din care: 

Primar 
Gimnazial 

zi 

Liceu 

zi 

Liceu 

seral+FR 

Inv. 

Profesional 

Altele 

(Postliceal,  

A doua sansa, 

Gimnazial FR) 

1 

C
O

LE
G

IU
L 

EC
O

N
O

M
IC

 "
C

O
ST

IN
 C

. K
IR

IT
ES

C
U

" 

Total număr de elevi 

din care: 
904 0 108 731 0 65 0 

Tipul bursei               

A. Bursa de 

performanță 
0 0 0 0 0 0 0 

B. Bursa de merit 632 0 84 523 0 25 0 

C. Bursa de studiu 9 0 0 9 0 0 0 

D. Burse de ajutor 

social, total, din care: 

(a1+a2+b+c)  

107 0 3 102 0 2 0 

    a.1) orfani 20 0 2 18 0 0 0 

    a.2) medicale 15 0 1 12 0 2 0 

    b) elevi din mediul 

rural, care sunt 

școlarizați într-o altă 

localitate 

64 0 0 64 0 0 0 

    c) cu venituri mici 8 0 0 8 0 0 0 

E. Burse de ajutor 

ocazional 
0 0 0 0 0 0 0 

Total  (A+B+C+D+E) 748 0 87 634 0 27 0 
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SITUATIA 

numerică, a burselor solicitate, pe categorii de burse, pentru semestrul II - an 

scolar 2021/ 2022 

 

 

Nr. 

crt. 

U
n

it
at

e
a 

d
e

 

in
va

ta
m

an
t 

INDICATOR TOTAL 

din care: 

Primar 
Gimnazial 

zi 

Liceu 

zi 

Liceu 

seral+FR 

Inv. 

Profesional 

Altele 

(Postliceal,  

A doua sansa, 

Gimnazial FR) 

1 

C
O

LE
G

IU
L 

EC
O

N
O

M
IC

 "
C

O
ST

IN
 C

. K
IR

IT
ES

C
U

" 

Total număr de elevi din 

care: 
905 0 108 732 0 65 0 

Tipul bursei               

A. Bursa de performanță 0 0 0 0 0 0 0 

B. Bursa de merit 316 0 86 227 0 3 0 

C. Bursa de studiu 13 0 0 11 0 2 0 

D. Burse de ajutor social, 

total, din care: 

(a+b+c+d)  

144 0 9 128 0 7 0 

a) cu venituri mici 10 0 1 9 0 0 0 

b) orfani/ elevi aflati in 

intretinerea unui singur 

parinte/ elevi 

abandonati de parinti 

asupra carora a fost 

instituita o masura de 

protective sociala, 

respectiv plasamentul/ 

plasamentul de urgenta  

46 0 7 35 0 4 0 

c) medicale  16 0 1 13 0 2 0 

d) elevi din mediul rural, 

care sunt școlarizați într-

o altă localitate 

72 0 0 71 0 1 0 

E. Burse de ajutor 

ocazional 
0 0 0 0 0 0 0 

Total  (A+B+C+D+E) 473 0 95 366 0 12 0 
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SEVICIUL FINANCIAR 

Activitatea administratorului financiar, doamna contabil șef ION LORANA - BIANCA, 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 

 Intocmire bilant trimestrial 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 

 Plata burse catre 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. 
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COMPARTIMENTULUI SECRETARIAT 

 

În anul şcolar 2021-2022, Compartimentul Secretariat a avut următoarea componență: 

 GEORGESCU GETUŢA – 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 ACTIVITĂŢII 

 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). 

 

 

2) REALIZAREA ACTIVITĂŢII 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;  
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 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); 

 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; 
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 Implementarea cataloagului electronic, program-pilot  

 

Activitatea Bibliotecii s-a desfăşurat în condiţii bune, doamna 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. ȘERBAN IULIANA 


