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1. ARGUMENT 

 
 
Obiective şi priorităţi asumate de Colegiul Tehnic Dinicu Golescu prin planul 

managerial în anul şcolar 2019-2020: 
Raportul general privind starea și calitatea învățământului  prezintă activitățile  

derulate la Colegiul Tehnic Dinicu Golescu în anul școlar 2019-2020, așa cum s-au 

dezvoltat din obiectivele Planului managerial 2019 – 2020 al Colegiului Tehnic DINICU 

GOLESCU, din  Planul operational și din obiectivele strategice cuprinse în Planul de 

Acțiune al Școlii pentru perioada 2018-2023, revizuit, cu nr.1498 din 06.03.2020. 

Documentul de față, vizează, modul în care se dezvoltă în școală practici didactice 

care promovează interactivitatea, formarea competențelor, utilizarea/aplicarea 

informațiilor în contexte cât mai variate și corelate la experiența elevilor, la așteptările 

acestora și ale familiei în privința demersului didactic și confortului educațional.  

Provocarea și elementul de maximă noutate pentru semestrul al II-lea al acestui 

an școlar, au fost constituite de trecerea demersului didactic în format on-line pentru 

toate nivelurile de învățământ, din cauza pandemiei.Timp de trei luni, întreaga activitate a 

școlii s-a desfășurat în on-line cu un program adaptat pentru această perioadă. Încă din  

martie 2020 s-a modificat orarul școlii în funcție de realizarea învățării online.  Școala a 

avut funcțională platforma G Suite for Education cu aplicația Google Classroom și 

aplicația Zoom. Conturile instituționale de acces pentru platforma educațională au fost 

primite de către toate cadrele didactice, astfel încât începând cu luna aprilie  2020 toate 

cadre didactice și-au respectat orarul și au inițiat sesiuni video cu elevii și au postat pe 

Google Classroom.  

Conducerea școlii a realizat monitorizarea desfășurarii orelor în online  prin Auditul 

de pe platforma de administrare a contului Google. Participarea prin sondaj la sesiunile 

video inițiate de cadrele didactice, verificarea materialelor încărcate pe Classroom, 

verificarea testelor date și modul de evaluare a acestora, completarea condicii on-line și 

completarea săptămânală a chestionarului de monitorizare transmis la Inspectoratul 

Școlar al Sectorului 1 și la inspectorul monitor cu derularea activității online, prof.Florina 

Pișleagă. 

În perioada martie-iunie 2020, au fost transmise săptămânal la Inspectoratul 

Școlar al Sectorului 1 informații privind mijloacele tehnice folosite pentru procesul 

instructiv educațional online, privind numărul de cadre didactice și elevi care desfășoară 

activități de pregătire online cu clasa, detalii privind activitatea pe platforma educațională. 

A fost elaborat, aprobat, comunicat și aplicat Planul de intervenție educațională 

pe perioada suspendării cursurilor la Colegiului Tehnic Dinicu Golescu, cu nr.1775 / 

24.04.2020. A fost întocmită Procedura operațională referitoare la  desfașurarea 

activităților in Colegiul Tehnic Dinicu Golescu privind pregătirea sesiunilor de examen și 

încheierea situațiilor școlare, in contextul prevenirii și combaterii infectării cu SaRS-

CoV-2, cu nr.1953/18.05.2020, au fost stabilite măsuri privind modalități de desfășurare 

a activităților de pregătire a examenului de Bacalaureat în perioada 2-12 iunie 2020 

pentru elevii din clasele a XII-a, a XIII-a seral și FR, cu respectarea tuturor măsurilor de 

prevenire, pentru a preîntâmpina îmbolnăvirea cu Sars-Cov-2 a elevilor și cadrelor 

didactice ( nu a existat nici un caz de îmbolnăvire ).  
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A fost întocmită PROCEDURA OPERAŢIONALĂ  privind monitorizarea 

organizării și a desfășurării activităților suport pentru  învățarea on-line, la nivelul 

Colegiului Tehnic DINICU GOLESCU.  

În cadrul ședințelor Consiliului Profesoral și Consiliului de administrație, 

directorul școlii a transmis întregului personal noutățile legislative (Precizari specifice 

referitoare la  invatamantul profesional si tehnic privind încheierea situației scolare și 

susținerea examenelor de certificare, Ordinul Comun al MEC si al Ministerului 

Sănătății nr 4220/08.05.2020  pentru  stabilirea  unor  măsuri  de  prevenire  și 

combatere a  ı̂mbolnăvirilor  cu  SARS-CoV-2  ı̂n  unitățile/instituțiile  de  învățământ, 

OMEC nr. 4253/2020 de modificare a Calendarului privind Metodologia de echivalare 

ECTS),   a fost asigurată monitorizarea prezenței cadrelor didactice prin intermediul 

condicii online. 

     Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor 

de comisii metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice şi a 

rapoartelor furnizate de către compartimentele secretariat, administrativ, financiar-

contabil şi a rapoartelor bibliotecii şi internatului, având ca perioadă de referinţă anul 

şcolar 2019-2020. Activitatea analizată s-a desfăşurat în baza prevederilor elaborate 

pentru atingerea urmatoarelor obiective  strategice:  

Obiectivul 1 . Asigurarea condițiilor și resurselor pentru servicii educaționale de 

calitate printr-un  management activ și  eficient al instituției școlare 

                 Obiective specifice 

1.1.Planificarea activităţilor şi organizarea internă a instituţiei şcolare în 

vederea asigurării condițiilor optime de funcționare, în conformitate cu actele  

normative emise de MEC și ISMB; 

1.2. Crearea unui sistem de organizare și gestionare eficientă a documentelor 

și informaţiilor legate de elevi, personal angajat; 

1.3. Personal implicat, motivat în desfăşurarea unei activităţi eficiente şi de 

calitate; 

1.4.Asigurarea condițiilor pentru evoluția în carieră și dezvoltarea profesională 

a cadrelor didactice; 

1.5.Asigurarea egalităţii de şanse în educaţie pentru toţi elevii şcolii; 

1.6.Constituirea şi gestionarea eficientă a resurselor financiare 

necesare atingerii scopurilor şi ţintelor strategice propuse; 

1.7.Crearea în şcoală a unui climat de disciplină și de responsabilitate, care 

conferă siguranţa fizică și psihică a elevilor; 

1.8.Asigurarea serviciilor de orientare şi consiliere pentru elevi și părinți; 

1.9.Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării 

unui demers didactic modern și eficient. 
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Obiectivul 2. Creșterea calității și eficienței serviciilor educaționale  

Obiective specifice 

2.1. Proiectarea şi realizarea curriculum-ului cu accent pe activități centrate pe 

elev; 

2.2. Elaborarea unui Curriculum la Decizia Şcolii s i  C D L - u l u i  care să 

răspundă nevoilor elevilor și comunității, caracterizat prin diversitate, prin 

flexibilitate și prin pragmatism;  

2.3. Asigurarea unui climat educațional care să favorizeze participarea elevilor și 

a profesorilor la programe de pregătire specială, în vederea obținerii performanței 

școlare la toate disciplinele de învățământ; 

2.4. Aplicarea evaluării școlare ca demers de observare și interpretare a efectelor 

învățării, și instrument de orientare pentru deciziile necesare unei bune funcționari a 

școlii; 

2.5. Realizarea unui program de activități extrașcolare pentru elevi, pliat pe 

nevoile integrării comunitare şi sociale generale. 

Obiectivul 3. Imbunătățirea imaginii școlii prin comunicarea și colaborarea 

cu comunitatea și mass-media  

Obiective specifice: 

3.1. Implicarea activă a comunităţii locale și a Consiliului Reprezentativ al  

părinților în viaţa şcolii; 

3.2. Derularea unor parteneriate şi activităţi cu impact în comunitatea şcolară şi 

locală ; 

3.3. Promovarea imaginii şcolii. 

 

Obiectivul 4. Reducerea fenomenului absenteismului, a riscului de abandon 

şcolar, prevenirea violenței şcolare şi creşterea gradului de siguranțǎ a elevilor 

Obiective specifice: 

4.1 .Monitorizarea zilnică a absenţelor, a cazurilor de violenţă, aplicarea imediată 

a măsurilor de remediere a lor şi îmbunătăţirea comunicării cu părinţii;  

4.2. Asigurarea unui mediu pozitiv de interacţiune şi învăţare;  

4.3. Eficientizarea intervenţiilor individualizate în cazurile de absenteism şi violenţă 

şcolară. 

Activitatea desfășurată s-a axat pe calitate, echitate şi eficienţă prin structura 

standardelor educaţionale în cele trei domenii: capacitate instituţională, 

eficacitatea educaţională si managementul calităţii 

 

2. CAPACITATE INSTITUŢIONALĂ 

2.1. DATE DE IDENTIFICARE ALE ŞCOLII  

COLEGIUL TEHNIC „DINICU GOLESCU” 

Calea Giulești, Nr. 10, Sector 1, București, România 

telefon/fax 021.637.04.84 

Email colegiultehmatrul@yahoo.com, golescu@ctmr.ro 

adresă site - www.colegiuldinicugolescu.ro  

 

2.2. O R G A N I G R A M A – COLEGIULUI TEHNIC ”DINICU GOLESCU”cu nr. 

1462/06.03.2020  

http://www.colegiuldinicugolescu.ro/
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Regulamentul de organizare şi funcţionare  al Colegiului Tehnic Dinicu 

Golescu, înregistrat cu nr. 5790/02.09.2019, ROF revizuit cu nr. 1506/09.03.2020, 
Regulamentul intern, inregistrat cu nr. 5802/03.09.2019, respectă legea organică şi 
prevederile actelor normative –Legea Nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare, Regulamentul – Cadru 
de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu 
modificările şi completările ulterioare, OMEN nr.3027/08.01.2018 (anexa la ROFUIP, 
), OMENCS Nr. 6134/2016 privind interzicerea segregării şcolare în unităţile de 
învăţământ preuniversitar, Ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5633/2019 
pentru aprobarea metodologiei de monitorizare a segregării școlare în învățământul 
preuniversitar, cat și prevederile Procedurii ISMB nr.6777/24.03.2017. 

             

2.3. NIVELURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT 
Specializări/Calificări acreditate/autorizate. Niveluri de învățământ 

 

Nivel de 
învățământ 

Formă de 
învățământ 

Filiera  Profil  Domeniu Calificare 
profesională 

Nr. 
de 

clase 

LICEAL 

ZI 

Tehnologică Tehnic 

Turism și 
alimentație 

Tehncian în 
turism 

4 

Organizator 
banqueting 

4 

Tehnician in 
gastronomie 

1 

Mecanică 
Tehnician 

mecatronist 
4 

Vocațională Sportiv - 
Instructor sportiv 

- rugby 
4 

SERAL Tehnologică Tehnic Mecanică 

Tehnician 
mecanic ptr. 
întreținere și 

reparații 

3 

FRECVENȚĂ 
REDUSĂ 

Teoretică Real - 
Matematică - 
informatică 

5 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
PROFESIONAL/ 

DUAL 
ZI - - 

Mecanică 

Operator la 
mașini cu 
comandă 
numerică 

0,5 

Mecanic auto 4,5 

Turism și 
alimentație 

Ospătar(chelner) 
vânzător în 
unități de 

alimentație 

 
2 

Bucătar 1 

ÎNVĂȚĂMÂNT 
POSTLICEAL 

SERAL - - 
Electronică 
automatizări 

Tehnician 
electronist 

echipamente de 
automatizare 

4 

TOTAL CLASE 37 

 

2.4. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI 
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Nr 
Crt 

Nivel Filieră 
Profil / 

Domeniu 
Specializare / Calificare 

profesională 
Număr clase 

Număr 
elevi 

1. 

În
v

ă
ță

m
â

n
t 

li
c

e
a

l 

c
ic

lu
l 

in
fe

ri
o

r 
z
i 

s
e

ra
l 

ș
i 

fr
e

c
v

e
n

ță
 r

e
d

u
s

ă
 

Tehnologică Servicii Tehnician în turism IXA 1 31 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist IXB 1 32 

Vocațională Sportiv Instructor sportiv IXC 1 28 

Tehnologică Servicii Tehnician în gastronomie IXD 1 30 

Tehnologică Servicii Organizator banqueting IXE 1 30 

Tehnologică Tehnic 
Tehnician în turism intensiv 
engleză 

XA 1 29 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist XB  1 18 

Vocațională Sportiv Instructor sportiv XC 1 23 

Tehnologică Servicii 
Organizator banqueting 
intensiv engleză 

XD 1 29 

Teoretică Real Matematică-informatică IX FR 1 27 

Teoretică Real Matematică-informatică X FR 1 25 

2. 

În
v

ă
ță

m
â

n
t 

li
c

e
a

l 

c
ic

lu
l 

s
u

p
e

ri
o

r 
z
i 

s
i 

s
e

ra
l 
 f

re
c

v
e
n

ță
 

re
d

u
s

ă
 

Tehnologică Tehnic Tehnician în turism XIA 1 23 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist XIB 1 20 

Vocațională Sportiv Instructor sportiv XIC 1 26 

Tehnologică Servicii Organizator banqueting XID 1 24 

Tehnologică Tehnic Tehnician în turism XIIA 1 24 

Tehnologică Tehnic Tehnician mecatronist XIIB 1 20 

Vocațională Sportiv Instructor sportiv XIIC 1 28 

Tehnologică Servicii Organizator banqueting XIID 1 27 

Teoretică Real Matematică-informatică XI FR 1 27 

Teoretică Real Matematică-informatică XII FR 1 19 

Teoretică Real Matematică-informatică XIII FR 1 19 

Tehnologică Tehnic 
Tehnician mecanic pentru 
întreținere și reparații 

XI A seral 
sem II 

1 28 

Tehnologică Tehnic 
Tehnician mecanic pentru 
întreținere și reparații 

XII A 
seral 

1 28 

Tehnologică Tehnic 
Tehnician mecanic pentru 
întreținere și reparații 

XIII A 
seral 

1 16 

3. 

În
v

ă
ță

m
â

n
t 

p
ro

fe
s
io

n
a

l 

d
u

a
l 

- 

Turism și 
alimentație 

Ospătar(chelner) vânzător în 
unități de alimentație 

IX Aprof. 1 30 

Mecanică Mecanic auto 
IX Bprof. 

 
1 25 

Turism și 
alimentație 

Bucătar IX Cdual 1 28 

Mecanică 
Mecanic auto / 
Operator la mașini cu 
comandă numerică 

IX Ddual 
 

1 29 

Mecanică Mecanic auto 
IX Eprof. 

 
1 20 

Mecanică Mecanic auto X Aprof. 1 29 

Turism și 
alimentație 

Ospătar(chelner) vânzător în 
unități de alimentație 

X Bdual 1 20 

Mecanică Mecanic auto XI Aprof. 1 23 

4. 

În
v

a
ță

m
â

n
t 

p
o

s
tl

ic
e

a

l 

- 
Electronică 
automatizări 

Tehnician electronist 
echipamente de automatizare 
 

 
Anul I A 1 29 

- Electronică Tehnician electronist  1 28 
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Distributia pe clase a celor 935 elevi a fost urmatoarea: 
  

 
 

 

NIVELURI DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

liceu zi
47%

profesional
8%

liceu seral
22%

frecventa redusa
11%

postliceal
12%

efective de elevi 2019-2020

liceu zi liceu seral profesional postliceal fecventa redusa

automatizări echipamente de automatizare Anul I B 

- 
Electronică 
automatizări 

Tehnician electronist 
echipamente de automatizare 

Anul II A 1 19 

- 
Electronică 
automatizări 

Tehnician electronist 
echipamente de automatizare 

Anul II B 1 24 

 
TOTAL CLASE / ELEVI 37 935 

46%

8%

22%

11%

13%

2019-2020

liceu zi

liceu seral

profesional

postliceal

frecventa redusa
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2.5. RESURSE UMANE 

Personal didactic de conducere 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume Funcția 

Grad 

didactic 

Anul numirii în 

funcție 

1 RUDNIC MONA ALISS 
Director  

I 2010 

2 GEANTĂ IULIANA 
Director 

adjunct 
I 2010 

 

2.5.1 Personal didactic; Fluctuaţia personalului didactic în anul şcolar curent faţă de 

anul școlar anterior            

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Disciplina  Statut  Grad 

didactic 

 

ARIA CURRICULARĂ LIMBA ȘI COMUNICARE 

1 NAE OFELIA Limba și literatura română titular I 

2 
BRAN VALENTINA 

COSMINA 
Limba și literatura română titular I 

3 TĂTARU DIANA Limba și literatura română titular I 

4 
GEAMANU IOANA 

VALENTINA 
Limba și literatura română suplinitor debutant 

5 IVAN ANA-MARIA Limba franceză TITULAR II 

6 
IVAN AURELIAN 

NICU 
Limba franceză suplinitor definitivat 

7 PASCA ROXANA Limba engleză  TITULAR I 

8 
NICULESCU 

GABRIELA  
Limba engleză 

TITULAR 
definitivat 

9 
TĂMAȘ LIANA 

MARILENA 
Limba engleză 

TITULAR 

detașat 
I 

10 
TIPURIȚĂ CAMELIA 

Limba engleză 
Pensionar 

PCO 
II 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚELE NATURII 

1 MÎNDRULEANU 

LIVIU IOAN 
Matematică titular I 

2 UȘURELU DOINA Matematică titular I 

3 TĂNASE CLAUDIA Matematică titular II 

4 RAMBELA ELENA 

MIHAELA 
Matematică suplinitor definitivat 

5 BARBU ELENA Matematică PCO definitivat 

6 DOBRE MARINELA Informatică/TIC titular I 

7 SOFRONIEI LIGIA Informatică/TIC suplinitor  definitivat 

9 ȚENEA LILIANA Fizică titular I 

10 CĂPĂLĂU MARIA Fizică titular I 

11 
PETRESCU VASILE 

SORIN 
Fizică 

Pensionar 

PCO 
I 

12 FEȚANU BOGDAN Biologie titular II 
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ANTON 

13 
GEANTĂ AURELIA 

IULIANA 
Chimie titular I 

14 
GRADU SERGIU 

SORIN 
Chimie suplinitor debutant 

 

ARIA CURRICULARĂ OM ȘI SOCIETATE 

1 PĂLICĂ GEORGETA Geografie  titular I 

2 
IVAN AURELIAN 

NICU 
Geografie  suplinitor definitivat 

3 SĂLCEANU SIMONA Istorie  titular I 

4 BARBU VICTOR Istorie  Asociat pco debutant 

5 MINULESCU MARIA Religie  titular I 

6 
PIELEANU FLORIN 

DAN 
Economie; Ed.Antreprenorială titular definitivat 

7 
NĂSTASE IOAN 

GHEORGHE 
 Logica+Filosofie titular definitivat 

8 
MIHALACHE 

GEORGE 
Psihologie suplinitor debutant 

9 
MUȘAT SIMONA 

GEORGIANA 
Profesor Consilier titular I 

10 
RENEA LUMINIȚA 

JULIETA 
Educație muzicală PCO I 

11 ILIE RUXANDRA 

Educație vizuală 

 

 

PCO II 

ARIA CURRICULARĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

1 
DANA COSMIN 

IONUȚ 
Educaţie Fizică și Sport titular II 

2 UDROIU VASILE 

Educaţie Fizică și Sport, Pregătire 

sportivă de specialitate: 

Rugby/Rugby tag 

titular I 

3 
BORZ ANDREI 

CRISTIAN 

Educaţie Fizică și Sport, Pregătire 

sportivă de specialitate: 

Rugby/Rugby tag 

suplinitor debutant 

4 ROȘOAGĂ IONEL 

Educaţie Fizică și Sport, Pregătire 

sportivă de specialitate: 

Rugby/Rugby tag 

PCO debutant 

5 TONCEA SILVIU 

Educaţie Fizică și Sport, Pregătire 

sportivă de specialitate: 

Rugby/Rugby tag 

PCO debutant 

6 IORGA TOMA 

Educaţie Fizică și Sport, Pregătire 

sportivă de specialitate: 

Rugby/Rugby tag 

PCO debutant 

7 
BURCEA STELIAN 

SANDU 

Educaţie Fizică și Sport, Pregătire 

sportivă de specialitate: 
suplinitor debutant 



 12 

Rugby/Rugby tag 

8 FLOREA COSTICĂ 

Educaţie Fizică și Sport, Pregătire 

sportivă de specialitate: 

Rugby/Rugby tag 

pensionar 

PCO 
debutant 

ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII 

1 TODEA GEORGETA Mecanică titular I 

2 COVIC LIVIA Mecanică titular I 

3 
RUDNIC MONA 

ALISS 
Mecanică titular I 

4 IRIMIA GABRIELA Electrotehnică titular  I 

5 
COSMA DRAGOS 

IONEL 
Electrotehnică PCO I 

6 
ONCESCU  LILIANA 

ALEXANDRINA 
Electronica automatizări titular I  

7 TUDOSA EMANUEL Electronica automatizări titular II 

8 MIHAI MONICA LENI Electronica automatizări PCO I 

9 
MUSCALU 

MANUELLA 
Transporturi rutiere suplinitor debutant 

10 
MIRONESCU 

LORETA CAMELIA 
Transporturi rutiere PCO I 

11 IONIȚĂ ELENA Alimentație publică și turism 
Pensionar 

PCO 
II 

12 

BUSUIOCEANU 

GEORGIANA 

RAMONA 

Alimentație publică și turism titular I 

13 
URSUIANU 

GABRIEL  
Alimentație publică și turism PCO I 

14 
DODU SILVIA 

PATRICIA 
Alimentație publică și turism PCO debutant 

15 
MUNTEANU ANA-

MARIA 
Alimentație publică și turism suplinitor debutant 

16 TERCI MARIA Alimentație publică și turism 
Pensionar 

PCO 
I 

17 ZĂINESCU MARIUS PIP Mecanică titular I 

18 PĂTRAȘCU STAN PIP Mecanică suplinitor definitivat 

19 CÂRSTEA CĂTĂLIN PIP Electronica automatizări titular II 

20 
ILIE MIHAI 

AURELIAN 
PIP Transporturi rutiere PCO debutant 

21 

IORGULESCU-

MĂRCUȘ  

BEATRICE 

PIP conducere auto PCO I 

22 GRIGORE DUMITRU  PIP conducere auto PCO debutant 

23 
CRISTESCU 

ȘTEFANIA 
PIP alimentație publică PCO I 

24 BARA ADRIANA PIP alimentație publică PCO I 
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PROFESORI FORMATORI 

 

Nr. crt. Nume și prenume Disciplina  

1 RUDNIC MONA ALISS Mecanică/Mecanică 

2 GEANTĂ AURELIA IULIANA Chimie 

 

 

PROFESORI METODIŞTI/CONSILIUL CONSULTATIV AL DISCIPLINEI 

 

Nr. crt. Nume și prenume Disciplina  

1 RUDNIC MONA ALISS Mecanică/Mecanică 

2 UȘURELU DOINA Matematică 

3 BRAN COSMINA VALENTINA Proiecte și programe 

 

RESPONSABILI COMISII METODICE 

Nr. crt. Nume și prenume Disciplina  

1 NAE OFELIA LILIANA Limba și literatura română 

2 TĂNASE CLAUDIA Matematică 

3 IVAN ANA-MARIA Limbi moderne 

4 ȚENEA LILIANA Fizică-chimie-biologie 

5 UDROIU VASILE Educație fizică și sport -rugby 

6 TODEA GEORGETA Tehnologii 

7 MINULESCU MARIA Socio-umane 

 

 

COMISII CU CARACTER PERMANENT, TEMPORAR ȘI COMISII DE LUCRU 

 

Consiliul de administrație, numit prin deciziile nr.06/04.09.2019, 

88/16.09.2019, 101/14.10.2019, 127/27.11.2019,141/13.01.2020,  148/03.02.2020 

1. Rudnic Mona Aliss  – președinte; 

2. Geantă Iuliana  - membru; 

3. Udroiu Vasile   - membru; 

4. Todea Georgeta  - membru; 

5. Ușurelu Doina   - membru; 

6. Nae Ofelia    - membru; 

7. Alexandru Irina   - membru; 

8. Dinu Manuela  - membru; 

9. Tăsel Silvică Stan   - membru; 

10. Olteanu Virgil Mădălin - membru; 

11. Timura Viehmann   - membru; 

12. Predescu Adela   - membru; 

13. Ilie Mihai   - membru; 

14. Covic Livia    - reprezentant sindical;      
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Consiliul profesoral, numit prin decizia nr. 24/09.09.2019 

1. Rudnic Mona Aliss – președinte; 

2. Nae Ofelia   - secretar; 

3. Membrii   - toate cadrele didactice; 

 

Comisia pentru curriculum, numită prin decizia nr. 69/09.09.2019 

1. Rudnic Mona-Aliss - responsabil, director 

2. Geantă Iuliana - membru, director adjunct 

3. Nae Ofelia              - responsabilul ariei « Limbă și literatura română ». 

4. Ivan Ana Maria   - responsabilul ariei « Limbi moderne».  

5. Tănase Claudia  - responsabilul ariei « Matematică și științe ». 

6. Țenea Liliana           - responsabilul ariei «Fizică, Biologie, Chimie» 

7. Minulescu Maria       - responsabilul ariei « Om și societate ». 

8. UdroiuVasile           - responsabilul ariei « Educație fizică și sport ». 

9. Todea Georgeta  - responsabilul ariei « Tehnologii » 

10. Tătaru Diana         - responsabilul ariei « Consiliere și orientare ». 

Comisia de încadrare a personalului salariat, numită prin decizia nr. 

34/09.09.2019 

1. Rudnic Mona Aliss – președinte; 

2. Parmac Rodica – contabil șef; 

3. Stoica Eugenia – secretar șef; 

4. Todea Georgeta  – membru; 

5. Ștefan Marian - membru; 

6. Covic Livia   – reprezentant sindical;      

 

Comisia de notare ritmică și frecvența elevilor, combaterea absenteismului 

și a abandonului școlar, numită prin decizia nr. 36/09.09.2019 și nr. 169  din  

12.03.2020 

1. Covic Livia    – responsabil; 
2. Fețanu Bogdan  – membru; 
3. Minulescu Maria   – membru;  
4. Sălceanu Simona           – membru;  
5. Dana Cosmin Ionut    – membru;  
6. Georgescu Andra             - președinte C.Ş.E. 
7. Alexandru Irina   - C.R.P. 
 

Comisia de orientare școlară și profesională și de promovare a imaginii 

școlii, numită prin decizia nr. 30/09.09.2019 

1. Ivan Ana Maria   – responsabil  

2. Busuioceanu Georgiana – membru 

3. Căpălău Maria  – membru 

4. Dobre Marinela   – membru 

5. Tusluc Iulia   – membru  

6. Zăinescu Marius  – membru  

7. Tămaș Liana    – membru  

8. Tudosa Emanuel  – membru 

9. Tănase Claudia   – membru 

10. Udroiu Vasile   - membru 
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11. Ioniță Elena   - membru 

12. Pașca Roxana   - membru 

 

Comsia pentru perfecționare și formare continuă, numită prin decizia nr. 

74/09.09.2019 

1. Nae Ofelia   – responsabil 

2. Tămaș Liana  – membru 

3. Pălică Georgeta  – membru 

 

Comisia pentru recepția lucrărilor, materialelor și serviciilor achiziționate, 

numită prin decizia nr. 29/09.09.2019 

1. Todea Georgeta – responsabil; 

2. Covic Livia   – membru; 

3. Bosckor Constanta – membru; 

4. Zăinescu Marius – membru; 

5. Pătraşcu Stan – membru; 

 

Comisia de gestionare a activităților derulate prin SIIIR, numită prin decizia 

nr. 40/09.09.2019 

1. Rudnic Mona Aliss – director, președinte; 

2. Rădoi Constantin  – administrator SIIIR, informatician; 

3. Stoica Eugenia – secretar șef, membru; 

4. Parmac Rodica – contabil șef, membru; 

5. Ștefan Marian – administrator patrimoniu, membru; 

6. Tătaru Diana  - cadru didactic, membru; 

7. Ușurelu Doina - cadru didactic, membru; 

 

Comisia de admitere, numită prin decizia nr. 64/09.09.2019 

1. Rudnic Mona Aliss - președinte ; 

2. Stoica Eugenia - membru ; 

3. Todea Georgeta - membru ; 

4. Ivan Aurelian  - membru ; 

5. Udroiu Vasile  - membru ; 

6. Sălceanu Simona - membru ; 

7. Avram Claudiu  - membru ; 

8. Tusluc Iulia  - membru ; 

9. Ivan Ana Maria  - membru ; 

10. Babac Mihaela  - membru ; 

 

Comisia pentru acordarea burselor școlare, numită prin decizia nr. 

61/09.09.2019 

1. Rudnic Mona Aliss - președinte ; 

2. Parmac Rodica - membru  

3. Stoica Eugenia   - membru  

4. Tătaru Diana   - membru  

5. Căpălău Maria - membru  

6. Ivan Ana Maria  - membru  

7. Tănase Claudia  - membru  
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8. Munteanu Ana Maria - membru 

9. Geamănu Ioana  - membru 

10.Tămaș Liana  - membru  

 

Comisia pentru acordarea ”Bani de liceu”, numită prin decizia nr. 

60/09.09.2019 

1. Rudnic Mona-Aliss  – președinte 

2. Parmac Rodica  – membru 

3. Babac Mihaela   – membru 

4. Busuioceanu Georgiana– membru 

5. Munteanu Ana Maria – membru 

6. Ivan Ana Maria   – membru 

7. Tanase Claudia  – membru 

 

Comisia pentru acordarea ”Bursei profesionale”, numită prin decizia nr. 

59/09.09.2019 

1. Geanta Iuliana – responsabil 

2. Parmac Rodica – membru 

3. Babac Mihaela – membru 

4. Minulescu Maria – membru 

5. Fețanu Bogdan – membru 

6. Rambela Elena – membru 

7. Geamănu Ioana  – membru 

8. Pătrașcu Stan  – membru 

9. Ivan Aurelian  - membru 

10. Zăinescu Marius - membru     

 

Comisia acordare ”EURO 200”, numită prin decizia nr. 62/09.09.2019 

1. Rudnic Mona Aliss - responsabil;  

2. Uşurelu Doina  - membru 

3. Ivan Aurelian Nicu- membru  

3. Stoica Eugenia  - secretar șef, membru 

4. Babac Mihaela  - secretar, membru 

5. Parmac Rodica    - contabil șef, membru. 

 

Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii, 

numită prin decizia nr. 58/09.09.2019 

1. Căpălău Maria  – responsabil 

2. Stoica Eugenia  – membru 

3. Babac Mihaela  – membru 

4. Geamănu Ioana  – membru  

 

Comisia  de ”Crucea Roșie”, numită prin decizia nr. 66/09.09.2019 

1. Fețanu Bogdan  – responsabil 

2. Gradu Sorin  - membru; 

3. Rambela Elena  - membru; 
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Comisia pentru monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a 
dezvoltării sistemului de control intern/ managerial cu nr. 164    din 12 .03.2020 

 

Nr. crt. Numele și 
prenumele 

Funcția/compartiment Calitat
ea 

1 Rudnic Mona-Aliss Director _01_compartiment 
conducere 

Președinte  

2 Busuioceanu Georgiana Profesor Secretar tehnic 
comisie 

3 Geantă Iuliana Director adjunct_Responsabil 
proces instructiv-
educativ/02_instructiv-educativ 

Membru 

5 Stoica Eugenia Responsabil compartiment 
secretariat/03_secretariat 

Membru 

5 Parmac Rodica Responsabil compartiment 
financiar/04_financiar 

Membru 

6 Ștefan Marian Responsabil compartiment 
administrativ/05_administrativ 

Membru 

7 Tusluc Iulia Ștefania Responsabil compartiment 
biblioteca/06_biblioteca 

Membru 

 

Comisia de evaluare a mijloacelor fixe scoase din uz, numită prin decizia nr. 

82/09.09.2019 

1. Todea Georgeta  – responsabil 

2. Parmac Rodica  – membru 

3. Ștefan Marian  – membru 

4. Avram Claudiu  – membru 

5. Zăinescu Marius  – membru 

 

Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate, numită 

prin decizia nr. 120/14.11.2019 

1. Todea Georgeta  – responsabil 

2. Stoica Eugenia  – membru 

3. Covic Livia   – membru 

4. Rădoi Constantin  – membru 

5. Parmac Rodica  – membru 

6. Pătrașcu Stan  – membru 

Comisia pentru organizarea olimpiadelor și concursurilor școlare, numită 

prin decizia nr. 63/09.09.2019 și nr. 170  din  12 .03.2020  

1. Responsabil – Rudnic Mona-Aliss 
Membri: 
2. Nae Ofelia 
3. Tănase Claudia 
4. Minulescu Maria 
5. Tenea Liliana  
6. Todea Georgeta  
7. Udroiu Vasile  
8. Tătaru Diana 
9.   Busuioceanu Georgiana 
10.  Ioniţă Elena 
 11.Dobre Marinela 
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Comisia de constituire a registrului școlar al performanțelor sportive, numită 

prin decizia nr. 53/09.09.2019 

1. Udroiu Vasile - responsabil, membru al Consiliului de Administraţie 

2. Borz Andrei   - membru 

3. Dana Cosmin  - membru 

4. Stoica Eugenia   - membru 

Comisia pentru activități cultural-sportive, numită prin decizia nr. 

54/09.09.2019 

1. Minulescu Maria  – responsabil 

2. Dana Cosmin  – membru 

3. Tămaș Liana   – membru 

4. Pasca Roxana  – membru 

5. Busuioceanu Georgiana – membru 

6. Renea Luminița  – membru 

 

Comisia pentru echivalarea în credite transferabile a formelor de organizare 

a formării continue, numită prin decizia nr. 87/15.09.2019 

1. Rudnic Mona Aliss – președinte, director 

2. Nae Ofelia   – membru, responsabil cu dezvoltarea profesională 

3. Dumitrescu Iliana  – membru, profesor metodist la CCD 

 

Comisia de înscriere în învățământul postobligatoriu, numită prin decizia nr. 

65/09.09.2019  

 

1. Rudnic Mona Aliss - responsabil; 

2. Muşat Simona  - consilier școlar 

3. Babac Mihaela - secretar; 

4. Rădoi Constantin - membru; 

5. Avram Claudiu - membru; 

6. Țenea Liliana   - diriginte clasa a X-a A; 

7. Tămaș Liana  - diriginte clasa a X-a B; 

8. Nae Ofelia          - diriginte clasa a X-a C; 

9. Ușurelu Doina - diriginte clasa a X-a D; 

10. Pașca Roxana - diriginte clasa a XI-a, învățământ profesional; 

 

Comisia pentru realizarea de venituri extrabugetare, numită prin decizia nr. 

50/09.09.2019 

 

1. Rudnic Mona Aliss - responsabil; 

2. Parmac Rodica  – membru 

3. Tararache Florentina – membru 

4. Zăinescu Marius  – membru 

5. Cârstea Cătălin  – membru 

6. Ștefan Marian  - membru 
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Comisia pentru elaborarea Regulamentului intern, numită prin decizia nr. 

51/09.09.2019 

 

1. Rudnic Mona Aliss - responsabil, director; 

2. Geantă Iuliana  – membru, director adjunct 

3. Tătaru Diana  – membru, responsabilul ariei ”Consiliere și orientare” 

4. Ștefan Marian  – membru 

5. Stoica Eugenia  – membru 

 

Comisia pentru elaborarea/revizuirea Regulamentului de organizare și 

funcționare, numită prin decizia nr. 52/09.09.2019 

 

1. Rudnic Mona Aliss - responsabil, director; 

2. Geantă Iuliana  – membru, director adjunct 

3. Nae Ofelia   – membru, responsabilul ariei ”Limba și literatura română” 

4. Ivan Ana Maria  – membru, responsabilul ariei ”Limbi moderne” 

5. Tănase Claudia  – membru, responsabilul ariei ”Matematică și TIC” 

6. Țenea Liliana – membru, responsabilul ariei ”Fizică-Chimie-Biologie” 

7. Minulescu Maria – membru, responsabilul ariei ”Om și societate” 

8. Udroiu Vasile  – membru, responsabilul ariei ”Educație fizică și sport” 

9. Todea Georgeta – membru, responsabilul ariei ”Tehnologii” 

10. Tătaru Diana  – membru, responsabilul ariei ”Consiliere și orientare” 

 

Comisia pentru elaborarea/revizuirea Planului de acțiune al școlii, numită 

prin decizia nr. 76/09.09.2019 

1. Rudnic Mona Aliss - coordonator, director; 

2. Geantă Iuliana  – membru, director adjunct 

3. Tătaru Diana  – membru,coordonator de proiecte și programe 

4. Căpălău Maria  – membru CEAC 

5. Tănase Claudia  – membru CEAC 

6. Ușurelu Doina  – responsabil comisie metodică matematică-informatică  

7. Nae Ofelia   – responsabil comisia metodică limba și literatura româna   

8. Ivan Ana Maria  – responsabil comisia metodică limbi moderne 

9. Parmac Rodica  – contabil șef  

10. Stoica Eugenia – secretar șef  

11. Ștefan Marian – administrator patrimoniu  

 

Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare ale elevilor, numită prin 

decizia nr. 121/18.11.2019 

1. Tătaru Diana – responsabil 

2. Tămaș Liana  – membru 

3. Mușat Simona  – membru 

4. Covic Livia  – membru 

5. Dana Cosmin Ionuț – membru 

6. Ivan Aurelian  – membru 

7. Udroiu Vasile  - membru  

8. Georgescu Andra  - membru 
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Comisia de organizare a examenelor de corigențe, situații neîncheiate și 

diferențe, numită prin decizia nr. 9/04.09.2019 

1. Geantă Iuliana  - președinte; 

2. Nae Ofelia   - membru; 

3. Tănase Claudia - membru; 

4. Ivan Ana-Maria  - membru;  

5.Țenea Liliana   - membru; 

6. Minulescu Maria  - membru; 

7. Todea Georgeta  - membru; 

8. Udroiu Vasile   - membru; 

9. Babac Mihaela  - membru; 

10.Stoica Eugenia  - membru 

 

Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală, 

numită prin decizia nr. 8/04.09.2019 și nr. 167  din  12 .03.2020 

1. Mândruleanu Liviu -  responsabil 
2. Pălică Georgeta       - membru 
3. Dobre Marinela         - membru 
4. Fețanu Bogdan         - membru 
5. Ţenea Liliana             - membru 
6. Pieleanu Florin           - membru 
7. Tusluc Iulia                 - membru 
 

Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii (C.E.A.C.), numită prin decizia nr. 

89/26.09.2019 

1. Geantă Iuliana   - responsabil; 

2. Căpălău Maria   - membru; 

3. Tănase Claudia   - membru; 

4. Ivan Ana Maria   - membru; 

5. Covic Livia   - membru (reprezentant sindicat); 

6. Toncea Ioana   - membru (reprezentant părinți); 

7. Roman Mihaela  - reprezentant elevi, membru; 

8. Tăsel Silvică Stan           - reprezentant Consiliul local sector 1, membru; 

 

Comisia pentru programe și proiecte educative, numită prin decizia nr. 

75/09.09.2019 

Tătaru Diana - responsabil 

Membrii:  

Culturale 

Geamănu Ioana 

Tehnico-științifice 

Căpălău Maria 

Sportive 

Dana Cosmin 

Civice 

Mihalache George 

Educație pentru sănătate 
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Fețanu Bogdan 

Educație ecologică 

Pălică Georgeta 

Educație rutieră, P.S.I., S.U. 

Zăinescu Marius 

Educație financiară 

Pieleanu Florin 

Educație economică 

Munteanu Ana Maria 

 

Comisia de securitate și sănătate în muncă, PSI și situații de urgență, numită 
prin decizia nr. 70/09.09.2019 și nr. 171 din  12 .03.2020 

 

1. Zăinescu Marius   - responsabil 

2. Udroiu Vasile                       - membru 

3. Ștefan Marian   - membru 

4. Dobre Marinela             - membru 

5. Ivan Aurelian Nicu   - membru 

6. Mihalache George                - membru 

7. .Pătrașcu Stan       - membru;  

8. Ilicea Dan                          - membru; 

9. Cârstea Cătălin               - membru; 

10. Grigore Dumitru                - membru; 

 

Comisia diriginților numită prin decizia nr.  23 /09.09.2019 și decizia nr.168  

din  12.03.2020  

Șeful comisiei metodice: Tătaru Diana 
Responsabilul comisiei diriginţilor pe şcoală:            prof. Tătaru Diana 

Responsabil liceu zi:                                                  prof.Țenea Liliana   

Responsabil liceu seral si frecventa redusa:              prof. Dobre Marinela  

Responsabil şcoala postliceală:                                  prof. Tipuriță Camelia 

Membri :                                                                      toţi profesorii diriginţi   

 

Comisia metodică “Limba și literatura română”, numită prin decizia nr. 

15/09.09.2019 

1. Nae Ofelia    - responsabil 

2. Bran Cosmina   - membru 

3. Tătaru Diana   - membru 

4. Geamănu Ioana   - membru 

 

Comisia metodică “Limbi moderne”, numită prin decizia nr. 16/09.09.2019 

1. Ivan Ana Maria   - responsabil 

2. Pașca Roxana  - membru 

3. Tămaș Liana   - membru 

4. Tipuriță Camelia  - membru 

5. Ivan Aurelian   - membru 
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Comisia metodică “Matematică-informatică” 

1. Tănase Claudia   - responsabil 

2. Ușurelu Doina  - membru 

3. Mîndruleanu Liviu   - membru 

4. Rambela Elena Mihaela  - membru 

5. Barbu Elena    - membru 

6. Dobre Marinela   - membru 

7. Sofroniei Ligia   - membru 

 

Comisia metodică “Științe-Fizică-Chimie-Biologie” 

1. Țenea Liliana   - responsabil 

2. Căpălău Maria   - membru 

3. Petrescu Sorin  - membru 

4. Geantă Aurelia Iuliana  - membru 

5. Gradu Sorin Sergiu  - membru 

6. Fețanu Bogdan   - membru 

 

Comisia metodică discipline “Socio-umane”, numită prin decizia nr. 

19/09.09.2019 

     Minulescu Maria – responsabil 

     Membrii: 

     ISTORIE 

     Sălceanu Simona 

     Mircea Alin 

     RELIGIE 

     Minulescu Maria 

     GEOGRAFIE 

     Pălică Georgeta 

     Ivan Aurelian Nicu 

     LOGICĂ ȘI ARGUMENTARE  

     Năstase Ioan 

     PSIHOLOGIE 

     Mihalache George 

     EDUCAȚIE VIZUALĂ 

     Ilie Ruxandra 

     EDUCAȚIE MUZICALĂ 

     Renea Luminita Julieta 

     ECONOMIE ȘI ECONOMIE APLICATĂ 

     Pieleanu Florin 

 

Comisia metodică “Educație fizică și sport”, numită prin decizia nr. 

21/09.09.2019 

1. Udroiu Vasile   - responsabil 

2. Dana Cosmin   - membru 

3. Toncea Silviu   - membru 

4. Roșoagă Ionel   - membru 

5. Borz Andrei    - membru 
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CLUB SPORTIV 

1. Florea Costică      - membru 

2. Iorga Toma                           - membru 

3. Burcea Stelian       - membru 

 

Comisia metodică “Tehnologii” numită prin decizia nr. 20/09.09.2019 

1. Todea Georgeta    - responsabil 

2. Rudnic Mona Aliss    - membru 

3. Covic Livia     - membru 

4. Giulescu Ioana    - membru 

5. Muscalu Vasilica Manuella  - membru 

6. Mironescu Loreta    - membru 

7. Irimia Gabriela    - membru 

8. Cosma Dragoș Ionel   - membru  

9. Mihai Monica    - membru 

10. Oncescu Liliana    - membru   

11. Tudosa Emanuel    - membru 

12. Zăinescu Marius    - membru 

13. Pătrașcu Stan    - membru 

14. Ilie Mihai Aurelian    - membru 

15. Iorgulescu-Marcu Beatrice  - membru 

16. Cîrstea Cătălin Vasile   - membru 

17. Grigore Dumitru    - membru 

 

Subcomisia metodică TEHNOLOGII-SERVICII  

1. Ioniță Elena 

2. Busuioceanu Georgiana 

3. Ursuianu Nicolae Gabriel 

4. Dodu Silvia Patricia 

5. Munteanu Ana Maria 

6. Simionescu Nicolae 

7. Bara Adriana 

8. Cristescu Ștefania 

9. Ilie Mariana 

 

Comisia metodică “Consiliere și orientare”, numită prin decizia nr. 

22/09.09.2019 

Tătaru Diana – responsabil 

LICEU ZI 

1. Busuioceanu Georgiana – IX A 

2. Todea Georgeta – IX B 

3. Tătaru Diana – IX C 

4. Mîndruleanu Liviu – IX D 

5. Pălică Georgeta – IX E 

6. Țenea Liliana – X A 

7. Tămaș Liana – X B 

8. Nae Ofelia – X C 

9. Ușurelu Doina – X D 
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10. Dobre Marinela - XI A 

11. Covic Livia - XI B 

12. Borz Andrei - XI C 

13. Dana Cosmin - X D 

14. Căpălău Maria  -  XII A 

15. Ivan Ana Maria  - XII B 

16. Udroiu Vasile – XII C 

17. Munteanu Ana Maria – XII D 

ȘCOALA PROFESIONALĂ 

1. Fețanu Bogdan – Anul I A șc. profesională 

2. Rambela Elena - Anul I B șc. profesională 

3. Geamănu Ioana - Anul I C dual 

4. Pătrașcu Stan - Anul I D dual 

5. Ivan Aurelian – Anul I E șc. profesională 

6. Zăinescu Marius – Anul II A șc. profesională 

7. Minulescu Maria - Anul II B dual 

8. Pașca Roxana - Anul III A șc. profesională  

LICEU SERAL 

1. Tipuriță Camelia – XII A 

2. Tănase Claudia – XIII A 

FRECVENȚĂ REDUSĂ 

1. Năstase Ioan Gheorghe – IX A 

2. Barbu Elena – X A 

3. Mihalache George – XI A 

4. Sălceanu Simona – XII A 

5. Ivan Aurelian – XIII A 

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL 

1. Pieleanu Florin – Anul I A 

2. Tudosa Emanuel – Anul I B 

3. Cârstea Cătălin – Anul II A 

4. Tudosa Emanuel – Anul II B 

 

Comisia pentru cămine și cantină, numită prin decizia nr. 155  din  

14.02.2020   

1. Geantă Iuliana  –responsabil 
2. Ștefan Marian          - administrator de patrimoniu-membru 
3. Ilicea Dan Mihai – pedagog – membru 
4. Barbu Victor               – pedagog – membru 
5. Avram Nezia  – supraveghetor noapte – membru 
6. Homeag Cristi           – supraveghetor noapte – membru 
7. Udroiu Vasile              - membru 
8. Roșoagă Ionel              - membru 
9. Toncea Silviu                - membru 
10. Borz Andrei                  - membru 
11. Nae Ofelia                   - membru 
12. Zăinescu Marius          - membru 
13. Paragică Emre       - elev – membru 
14. Tararache Florentina     - contabil - membru  
 



 25 

Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare a cadrelor didactice, 

didactic auxiliare, nedidactice, numită prin decizia nr. 32/09.09.2019 

1. Usurelu Doina  – Responsabil; 

2. Țenea Liliana  – membru; 

3. Todea Georgeta – membru; 

4. Ioniță Elena                 – membru; 

5. Pălică Georgeta - membru 

6. Covic Livia             – membru, reprezentant al organizatiei sindicale din scoala; 

 

Comisia paritară și de dialog social, numită prin decizia nr. 33/09.09.2019 

1. Rudnic Mona Aliss - director; 

2. Geantă Iuliana  - director adjunct; 

3. Todea Georgeta - membru Consiliu de Administrație; 

4. Nae Ofelia   - membru Consiliu de Administrație 

5. Covic Livia   - lider al Sindicatului Salariaților din Învatamant București; 

6. Zăinescu Marius - membru sindicat 

7. Ștefan Marian  - membru sindicat 

8. Tătaru Diana   - membru sindicat  

  

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

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, numită prin 

decizia nr. 140 din 13.01.2020    

  1. Geantă Iuliana         - responsabil; 

  2. Tătaru Diana           - coordonator proiecte și programe educative, membru ; 

  3. Muşat Simona       - membru, psihopedagog școlar ; 

  4. Ilicea Mihai               - membru, pedagog școlar; 

  5. Homeag Cristi Daniel - membru, supraveghetor de noapte ; 

  6.  Ivan Aurelian Nicu     - membru, reprezentant cadre didactice; 

  7. Ivan Ana Maria           - membru, reprezentant cadre didactice; 

  8. Mihalache George       - membru, reprezentant cadre didactice; 

  9.  Fețanu Bogdan            - membru, reprezentant cadre didactice; 

 10. Dana Cosmin               - membru, reprezentant cadre didactice; 

 11. Dinu Manuela       - membru, reprezentant Primarul sectorului 1; 

 12. Tăsel Silviu          - membru, reprezentant Consiliul Local al sectorului 1 

 13.Teșcula Radu  - reprezentant Poliția de proximitate ; 

 14. Feraru Ciprian   - Consiliul  Reprezentativ al Părinților 

 15.Bobe Valentin   - reprezentant  Consiliul Elevilor ; 

 

Comisia pentru achiziții lucrări, servicii, obiecte de inventar și alte produse 

necesare aprovizionării și funcționării unității școlare, numită prin decizia 

nr.154 din 14 .02.2020   

1. Dobre Marinela   - responsabil ; 

2. Tararache Florentina             - membru;    

3. Ștefan Marian   - membru; 

4. Busuioceanu Georgiana  - membru; 

5. Rădoi Constantin                   - membru, responsabil SICAP  
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Comisia de inventariere anuală a întregului patrimoniu al instituției de 

învățământ, numită prin decizia nr. 119/14.11.2019 

1.  Geantă Iuliana - președinte, director adjunct 

2. Tararache Florentina- secretar, membru 

3. Parmac Rodica  - membru, contabil șef 

4. Ușurelu Doina  - membru, profesor 

 

Comisia pentru implementarea proiectului Primăriei Sectorului 1 ”Masă 

caldă gratuită”, numită prin decizia nr. 83/09.09.2019 

1. Ștefan Marian  - responsabil 

2. Molotchinii Florentina - membru 

3. Țolea Daniela   - membru 

 

Consiliul reprezentativ al părinților, numit prin decizia nr. 84/11.09.2019 

1. Ionescu Liliana  - președinte 

2. Ion Verona Mihaela  - membru 

3. Athanasiu Dan   - membru 

 

Consiliul elevilor, numit prin decizia nr. 85/11.09.2019 

1. Georgescu Andra  - președinte, clasa 11 A 

2. Dumitru Marian  - vicepreședinte, clasa 12 A 

3. Minciu Marian   - secretar, 11 A 

4. Reprezentanții claselor - membri 

 

Comisia de selecție a cadrelor didactice/consilierilor în Echipa de 

implementare din subproiectul ”Elevi motivați pentru succes școlar”, Proiectul 

ROSE, ANUL II, numită prin decizia nr. 104/18.10.2019 

1. Todea Georgeta - responsabil 

2. Babac Mihaela - secretar 

3. Ivan Aurelian  - membru 

4. Dana Cosmin - membru 

5. Covic Livia  - membru 

 

Comisia de selecție a grupului țintă din cadrul Subproiectului ”Elevi motivați 

pentru succes școlar”, Proiectul ROSE, ANUL II, numită prin decizia nr. 

104/18.10.2019 

1. Busuioceanu Georgiana - membru 

2. Todea Georgeta - membru 

3. Tătaru Diana  - membru 

4. Mîndruleanu Liviu - membru 

5. Pălică Georgeta - membru 

6. Țenea Liliana - membru 

7. Tămaș Liana  - membru 

8. Nae Ofelia  - membru 

9. Ușurelu Doina - membru 

10. Dobre Marinela - membru 

11. Covic Livia  - membru 
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12. Borz Andrei  - membru 

13. Dana Cosmin - membru 

14. Căpălău Maria - membru 

15. Ivan Ana Maria - membru 

16. Udroiu Vasile - membru 

17. Munteanu Ana Maria- membru 

 

Comisia de mobilitate, numită  prin decizia nr. 142/15.09.2020 

1. Tătaru Diana - președinte, profesor limba română 

2. Țenea Liliana  - membru, profesor fizică 

3. Dana Cosmin  - membru, profesor educație fizică 

4. Minulescu Maria - membri, profesor religie 

5. Ivan Ana Maria - membru, profesor limba franceză 

 

Decizia nr.78/09.09.2019   privind numirea cadrului didactic coordonator  al 

activității clubului sportiv Colegiul Tehnic Dinicu Golescu-secția rugby, 

prof.Udroiu Vasile 

 

Decizia nr.156 din 17.02.2020 privind numirea Responsabilului cu protecția 

datelor cu caracter personal din cadrul Colegiului Tehnic ”Dinicu Golescu”, 

prof.Bran Cosmina 

 

Decizia nr. 149 /03.02.2020 privind responsabilul cu colectarea și încărcarea 

datelor privind indicatorii cuprinși în calendarul integrat de indicatori pentru 

monitorizarea segregării școlare – monitorizare restrânsă și monitorizare 

extinsă la Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, prof.Fețanu Bogdan. 

 

 

2.5.1 Personal didactic. Fluctuaţia personalului didactic în anul şcolar curent 

faţă de anul școlar anterior 

 

Pentru anul școlar 2019-2020, numărul total de norme didactice (pentru toate 

disciplinele) este de  55,08 norme didactice (67 cadre didactice) din care 53,93 

norme au fost acoperite  cu personal calificat și 1.15 norme cu personal necalificat. 

Numărul de norme acoperite cu personalul școlii în cadrul normei didactice este de  

32,79, numărul de norme acoperite cu personalul școlii în plata cu ora este de 12,99, 

iar numărul de norme acoperite cu colaboratori, angajați la plata cu ora este de 9,30. 

Din totalul de norme în plată, 36,03 norme sunt acoperite cu personal didactic titular 

si 8,41 norme cu personal didactic suplinitor, 3,87 norme cu personal asociat și 6,77 

norme cu cadre didactice pensionare. 
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Distributia pe grade didactice a personalului didactic angajat a fost următoarea: 

Număr personal didactic calificat: 

Număr personal 

didactic necalificat Cu doctorat 

Cu 

gradul 

I 

Cu 

gradul 

II 

Cu 

Definitivat 

Fără 

definitivat 

2 33 10 10 11 1 

 

 

2.5.2 Personal didactic auxiliar 

Personalul  didactic auxiliar -  număr pe categorii: 

Nr

. 

crt. 

Denumire funcție 

Număr  posturi 

aprobate conform 

ștat personal ISMB 

nr. 

26523/18.11.2019 

Numă

r 

posturi 

vacante 

Nr. 

posturi 

în plată  

Obs. 

1 Secretar șef unitate 

de învățământ 

1 0 1 - 

2 Secretar unitate de 

învățământ 

1 0 1 - 

3 Contabil Șef 1 0 1 - 

4 Administrator 

financiar 

1 0 1 - 

5 
Administartor 

patrimoniu 

 

 

1 0 1 - 

6 Bibliotecar 1 0 1 - 

7 Informatician, analist 

programator 

1 0 1 - 

8 Laborant 1 0 1 - 

9 Pedagog școlar 2 0 2 - 

10 Supraveghetor de 

noapte 

2 0 2 - 

 TOTAL 12 0 12 - 

 

 

2.5.3 Personal nedidactic 

Personalul nedidactic - număr pe categorii: 

 

Nr. 

crt. 

Denumire 

funcție 

Număr  posturi 

aprobate aprobate 

conform ștat 

personal ISMB nr. 

26523/18.11.2019 

Număr 

posturi 

vacante 

Nr. 

posturi 

în plată 

Obs. 

1 Îngrijitor 4 1 3 vacant  18.02.2018 

2 Muncitor 

calificat 

2 0 2 - 

3 Muncitor 

necalificat 

2 0 2 - 

4 Paznic 3 1 2 - 

5 Bucătar 

calificat 

2 0 2 - 

6 Medic 0,5 0,5 0 vacant  01.01.2016 

 7 Lenjereasă 1 0 1 - 

 TOTAL 14,5 2,5 12 - 
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2.6 BAZA MATERIALĂ. SPAȚII ȘCOLARE, ADMINISTRATIVE ȘI AUXILIARE. DOTĂRI 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
A. Informații privind spațiile școlare 
- Săli de clasă – 3 – 146,93 mp – Încheiere cadastrală 28626 

- Cabinete – 18 – 1109,67 mp – Încheiere 28626 

- Laboratoare – 4 – 270,14 mp – Încheiere 28626 

- Ateliere - 6 – 297 mp – Încheiere 28626 

- Sală de sport – 1 – 105,49 mp – Încheiere 28626 

- Teren de sport – 4000 mp – Încheiere 28626 

- Spații de joacă – 8 – 361,246 mp – Încheiere 28626 

- TOTAL – 41 de spații – 6290,47 mp 

B. Informații privind spațiile auxiliare 

- Bibliotecă școlară 1 – 91,71 mp – Încheiere 28626 

- Sală pentru servit masa – 1 – 467,34 mp – Încheiere 28626 

- Dormitor – 123 – 2375,57 mp – Încheiere 28626 

- Bucătărie – 12 – 172,43 mp – Încheiere 28626 

- Spălătorie – 4 – 70,53 mp – Încheiere 28626 

- Spații sanitare – 30 – 421,78 mp – Încheiere 28626 

- Spații depozitare materiale didactice – 31 – 421,78 mp – Încheiere 28626 

- TOTAL – 202 spații – 4021,14 mp 

- C. Informații privind spațiile administrative  

- Secretariat- 1 – 14,5 mp – Încheiere 28626 

- Spațiu destinat echipei manageriale – 3 – 50,01 mp – Încheiere 28626 

- Contabilitate – 2 – 28,03 mp – Încheiere 28626 

- Casierie – 1 – 4,16 mp – Încheiere 28626 

- Birou administrație – 1 – 8,02 –Încheiere 28626 

TOTAL 8 spații – 113,72 mp 
 

Spaţii şcolare : 31 

18 cabinete ,3 săli de clasă, 4 laboratoare, 6 ateliere 

 

Laboratoare:4  

- laboratorator de informatică ( 31 calculatoare, 1 server, 1 videoproiector, 1 ecran 

de proiecţie, 1 table inteligente) 

-   laboratorator de fizică (1 calculator, 1 videoproiector,  1 table inteligente) 

-   laboratorator de chimie (1 calculator, 1 videoproiector, 1 table inteligente) 

-   laborator AeL  

 

Ateliere * (inclusiv ferme agricole, dacă este cazul) 

6 

 

Teren de sport şi sală de sport 

1 teren sport si o sala de gimnastică 
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Ateliere 

-mecanice 

- electric. si automatiz. 

- servicii 

6 

4 

1 

1 

Spatii administrative 

 

 

 

 

 

 

Director 

Director adjunct 

Secretariat 

Contabilitate 

Consilier 

Educativ 

Biblioteca 

Cancelarie 

Cabinet medical 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabinete  

- lb. romana 

- matematica 

- lb.straine 

- mecanica 

- geografie  turism     

- istorie 

- religie 

- legislatie rutiera  

- tehnic(mecanic) 

- tehnic(electronica) 

- mecatronica 

- fizică 

- organizator banqueting 

- instr. sportiv rugby PST 

 

18 

3 

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Laboratoare  

- fizica 

- chimie 

- informatica 

- AeL 

 

4 

1 

1 

1 

1 

Sala de gimnastica 

Terenuri de sport  

1 

1 
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Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Săli de clasă /grupă 3 146,93 

2. Cabinete* 18 1109,67 

3. Laboratoare* 4 270,14 

4. Ateliere* 6 297 

5. Sală şi / sau teren  

de educaţie fizică şi sport* 

Sala-1 

Teren de 

sport-1 

105,49 

4000 

6.  Spaţii de joacă * 8 361,246 

TOTAL 41 6290,47 

 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Bibliotecă şcolară / centru 

de informare şi 

documentare 

1 91,71 

2. Sală pentru  

servit masa* 

1 467,34 

3. Dormitor * 123 2375,57 

4. Bucătărie * 12 172,43 

5. Spălătorie * 4 70,53 

6. Spaţii sanitare 30 402,13 

7. Spaţii depozitare materiale 

didactice 

31 421,78 

TOTAL 202 4001,41 
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INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

Nr. 

crt. 

Tipul de spaţiu Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Secretariat 1 14,5 

2. Spaţiu destinat echipei 

manageriale 

3 59,01 

3. Contabilitate * 2 28,03 

4. Casierie  * 1 4,16 

5. Birou administraţie* 1 8,02 

TOTAL 8 113,72 

   

 

DOTĂRI ȘCOALĂ 

SITUAŢIA COMPUTERELOR ECHIPAMENTELOR IT 

 1. Număr de computere utilizate în administraţie (cabinet 

director, cancelarie, secretariat, contabilitate, bibliotecă, 

etc.) 

 

15 

2. Număr de computere utilizate exclusiv de cadrele didactice 27 

 

3. Număr de computere utilizate în activităţi cu elevii şi de către 

elevi 

 

124 

 

4. Număr de computere cu acces la internet, utilizate în activităţi cu 

elevii şi de către elevi 

 

108 

Total computere 166 

 

ECHIPAMENTE IT 

Cabinet/ 

Compartime

nt 

/ Laborator 

Nr. 

multifunc

ţi onale 

Nr. 

impri 

mant

e 

Nr. 

copiatoar

e 

Nr. 

videopr

o 

iectoare 

Nr. table 

interactiv

e 

Aparat 

plastifia

t 

Nr. statii 

sonorizar

e 

Laborator - 1 - 4 4 - - 

Cabinet 3 1 2 16 6 - - 

Directori 2 - 1 - - - 1 

Secretariat 1 1 - - - 1 - 

Contabilitate 2 1 - - - -  

Bibliotecă 1 - 2 1 - - 1 
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Cabinet 

CEAC 

1 - 1 - - - - 

Sali de clasă - - - 1 - - - 

        

Ateliere - - - 1 - - - 

Catedre 

școlare 

1 - - 1 - - - 

Total 11 4 6 24 10 1 2 

 

 Toate spațiile destinate procesului instructiv-educativ sunt conectate la 

rețeaua INTERNET. 

 

DOTARI SALI DE CLASA  

Spații școlare (săli de clasă, cabinete, laboratoare, ateliere, sală și teren de sport etc) 

Corp 

clădire 

Spații 

școlare 

Destinație Dotări 

Corp A-

parter 

Sala 01 Cabinet limba 

română 

Calculator, videoproiector, mobilier modular, aer 

condiționat 

Sala 02 Cabinet 

mecatronică 

22 calculatoare, tablă interactive Smart Board 

SB600, videoproiector Sanyo; stand mecatronică 

motor asimetric, stand mecatronică, motor c.c., stand 

mecatronică pneumatic cu PL, stand mecatronică 

MAM; mecatronica pas cu pas, sistem mecanic 3; 

minifluid nivel 1, minifluid nivel 2, minifluid 

electrohidraulică; aparate de masură şi control 

electrotehnic; compresor cu accesorii, osciloscop, 

sursă de alimentare, sursă multiplă stabilizată de 

laborator SMSL -5/2x12/1.3-25V1A; ampermetru, 

voltmetru, reostat, multimetru digital de precizie, 

multimetru digital; sistem de învăţare (analog 

learning); şubler digital, lasermetru, termometru 

digital, aparat pentru măsurat lungimi-lego 

mindstorms-robot NXT 2.0, aparat pentru măsurari şi 

aplicaţii; trusă electricitate cabinet tehnic; cheie 

dinamometrică; biax; micrometru digital; raportor; set 

aparate masură pentru lungimi; set aparate masură 

pentru abateri; trusă cale 32; piese unghiulare de 

precizie; set caliber tampon 3-12 mm; raportor 

cromat cu ceas; nivele cu bulă; menghină de precizie 

100 mm; manometru 0-16 bari;calorimetru; set 

calibre filetate dim. 13; tahometru de contact şi optic; 

pH- metru digital; micrometre; şublere. 

mobilier modular 

Sala 03 Laborator 

electronică 

didactică 

14 calculatoare 

11 laptopuri 
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1 video proiector 

1 tablă smart 

1 imprimantă 

electronică 

platformă experimentală cu breadboard 

 

10 aparate de măsură digitale 

6 aparate de măsură analogice 

5 aparate de măsură combinate (analogice - digitale) 

10 surse de tensiune de laborator 

4 osciloscoape analogice 

4 osciloscoape digitale 

4 generatoare de senmnal 

material didactic pentru electronică: 2 condensatoare  

decadice, tub de osciloscop, piese electronice 

(rezistoare, condensatoare, LED-uri, potențiometre, 

siguranțe), conectică, instrumente de măsură 

analogice,  

electro-pneumatică 

1 compresor 

elemente pneumatice 

- 2 cilindri cu dublă acțiune 

- 2 cilindri cu simplă acțiune 

- 4 distribuitoare cu acționare manuală 

- 4 distribuitoare cu rolă 

- 8 distribuitoare cu acționare pneumatică 

- 2 distribuitoare electropneumatice 

- 2 distribuitoare 1:8 

- 2 senzori magnetici 

- 1 senzor capacitiv 

- elemente de conectare 

- sursă de 24V DC 

- cutie cu relee 

- cutie cu comutatoare 

robotică 

5 seturi Lego nxt 

9 seturi Lego EV3 

masă de concurs 

ring de Sumo 

6 + 1 încărcătoare de acumulatori 

imprimantă 3D 

Întreținere 

2 truse de scule 

Sala 04 Cabinet tehnic  calculator, videoproiector, mobilier modular, 

whiteboard magnetică 

Corp A-

etajul I 

Sala 06 Cabinet limba 

română 

Calculator, videoproiector, tablă smart, mobilier 

modular, aer condiționat, whiteboard magnetică  
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 Sala 05 Cabinet limba 

română 

Calculator, videoproiector, mobilier modular, aer 

condiționat, whiteboard magnetică 

Sala 07 Cabinet limba 

străină 

Calculator, videoproiector, mobilier modular, aer 

condiționat, whiteboard magnetică, dicţionare, carte 

şcolară, manuale, hărţi, pliante, planşe, mijloace  

audio (casetofoane) 

 

Sala 08 

 

Cabinet 

matematică 

 

Calculator, videoproiector, mobilier modular, 

whiteboard magnetică, aer condiționat, instrumente, 

corpuri geometrice, soft educaţional, carte şcolară, 

planșe, manuale 

Sala 09 Cabinet 

matematică 

Calculator, videoproiector, mobilier modular, 

whiteboard magnetică, aer condiționat, instrumente, 

corpuri geometrice, soft educaţional, carte şcolară, 

planșe, manuale 

Corp A-

etajul II 

Sala 11 Cabinet limba 

străină 

Calculator, videoproiector, mobilier modular, 

whiteboard magnetică, aer condiționat, dicţionare, 

carte şcolară, manuale, hărţi, pliante, planşe, 

mijloace audio (casetofoane) 

Sala 12 Cabinet 

geografie 

Calculator, videoproiector, mobilier modular, 

whiteboard magnetică, aer condiționat, hărţi, cărţi, 

atlase, albume, planşe, glob pământesc 

Sala 13 Cabinet istorie Calculator, videoproiector, mobilier modular, 

whiteboard magnetică, aer condiționat, hărţi, cărţi, 

atlase, albume, planşe 

Sala 14 Cabinet religie Calculator, videoproiector, mobilier modular, aer 

condiționat, icoane, planşe 

Sala 15 Sală clasă Calculator, videoproiector, mobilier modular, aer 

condiționat, icoane, planşe 

Corp B-

parter 

Sala 16 Laborator 

fizică 

Calculator, videoproiector, tablă interactivă, truse de 

experienţe mecanice, optice, electrice, planşe, 

culegeri, soft-uri educaţionale 

Sala 17 Cabinet fizică Calculator, videoproiector, whiteboard magnetică 

Sala 18 Laborator 

chimie-biologie 

Calculator, videoproiector, tablă interactivă, soft-uri 

educaţionale, DVD-uri, tabel periodic, reactivi, 

sticlărie, ustensile de laborator, culegeri şi alte 

publicaţii, microscoape, mulaje, planşe 

Corp B-

etaj I 

Sala 19 Cabinet tehnic  Calculator, videoproiector, tablă interactivă, mobilier  

Sala 21 Cabinet 

legislație auto 

25 calculatoare, soft legislație cu conţinut stabilit de 

Autoritatea Rutieră Română – A.R.R., specific 

pregătirii teoretice în disciplina legislaţie rutieră şi 

conducere preventivă, Panouri cu indicatoare rutiere, 

Panouri cu marcaje,  Panouri cu semnalele agentului 

de circulaţie, Vehicule diferite în miniatură, 

Triunghiuri reflectorizante, Machetă reţea stradală, 

Trusă sanitară, Aparate audiovizuale, Aparatură 

video cu monitor, Video-casete/CD cu filme având 



 36 

tematică specifică pregătirii teoretice în disciplina 

legislaţie rutieră. 

Corp B-

etaj II 

Sala 22 Cabinet 

electronică și 

automatizări 

8 Calculatoare, videoproiector, tablă smart 

Sala 24 Laborator 

informatică 

32 de calculatoare, videoproiector, tablă smart, 

cameră supraveghere video 

 

Sistemul de supraveghere video în circuit închis se compune din 8 DVR-uri și 116  

camere, distribuite după cum urmează: 
 

1. CORP A (clădire școală) 

➢ 1 DVR - 16 camere audio-video (holuri, scări, poartă acces elevi, profesori) 
➢ 1 DVR  - 18 camere audio-video (săli de clasă) 

2. CORP B (clădire școală) 
➢ 1 DVR - 12 camere video (holuri, scări, laborator informatica, legislatie rutiera) 
3. CORP D (cămin elevi) 

 
 

➢ 1 DVR cu 16 camere video (12 camere holuri, scări parter și 4 camere exterioare) 

➢ 1 DVR cu 14 camere video (8 camere holuri, scări etaj 1 si 6 camere exterioare) 
➢ 1 DVR cu 16 camere video (holuri, scări etaj 2 și 3) 
4. CORP E (cămin elevi) 

➢ 1 DVR cu 16 camere video (holuri, scări parter, etaj 1, 2, 3 și 4) 
5. CURTE SCOALĂ  
➢ 1 DVR cu 8 camere video exterioare curte școală. 

 

 

2.7. ACTIVITATEA SECRETARIATULUI 

În anul școlar 2019-2020, în cadrul compartimentului secretariat și-au  desfășurat 

activitatea secretarul șef Stoica Eugenia, secretar Babac Mihaela și informatician 

Rădoi Constantin. 

Activitatea acestui compartiment, concretizată într-un volum foarte mare de 

muncă, s-a desfășurat cu eficiență și responsabilitate și a implicat un complex de 

activităţi grupate astfel: 

 a. activități specifice de secretariat; 

 b. activități ce duc la ȋndeplinire atribuțiile prevăzute ȋn fișa postului; 

 c. activități pe care le decid singure: cursuri de perfecționare;  

  

Principalele tipuri de activităţi desfăşurate au fost:  

➢ efectuarea lucrărilor de registratură; 

➢ lucrări de corespondență primite și emisă de instituția școlară;  

➢ organizarea sistemului informațional (primirea, prelucrarea și transmiterea 

informațiilor);  

➢ activități de documentare;  

➢ multiplicarea documentelor 

➢ corespondența/materiale documentare;  

➢ relațiile cu publicul;  

➢ evidența de personal și a necesarului de consumabile;  
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➢ primirea, prelucrarea și transmiterea informațiilor;  

➢ primirea și transmiterea comunicărilor telefonice; 

➢ transmiterea ȋn școală a deciziilor și instrucțiunilor cu caracter de circular;  

➢  completarea și eliberarea de diplome de Bacalaureat pentru candidații 

participanți la sesiunea iunie-iulie, august-septembrie 2019 și iunie-iulie 2020, 

adeverinţe de absolvire a liceului, certificate de competențe profesionale nivelul 4, 

certificate de competențe lingvistice și digitale, certificate de competențe profesionale 

nivelul 3, certificate de absolvire a ciclului inferior al liceului, suplimente EUROPASS 

 

➢  nivelul 3 și 4 pentru candidații participanți la sesiunea iunie-iulie, august-

septembrie 2019 și iunie 2020;  

➢ Deschiderea evidențelor școlare noi, registrelor matricole,operarea mișcării 

elevilor pentru anul școlar 2019-2020  

➢ realizarea bazei de date clasa a 12-a în vederea simulărilor şi examenului de 

Bacalaureat  

➢ întocmirea situaţii solicitate de alte instituții (elevi în plasament, elevi cu CES, 

absebţe elevi, etc) 

➢ transmitere posturi vacante didactic auxiliar și nedidactic 

 În cursul anului școlar 2019-2020, serviciul secretariat a mai desfășurat 

următoarele activități: 

 Furnizarea datelor pentru întocmirea situației statistice sfârșit de an școlar 

2018-2019, inceput de an scolar 2019-2020 și sfârșit de an școlar 2019-2020 

 Completarea și eliberarea foilor matricole urmare solicitărilor pe bază de 

cerere  

 Eliberarea actelor de studii pentru toate nivelele de invațamant restanțierilor și  

 promoției 2019 și promoției 2020 

 Intocmirea si eliberarea de duplicate conform aprobării ISMB  

 Primirea, verificarea cu ceilalți membri a comisiilor a dosarelor de burse 

sociale, de studii, de performanţă, burse profesionale  

 Verificarea zilnică a cataloagelor de note la sfarșitului programului de lucru si 

securizarea lor  

 Intocmirea lunară a pontajelor pentru cadre didactice si pers.didactic auxiliar  

 Intocmirea de adeverinte pentru angajații care au plecat din unitate pentru 

dovedirea vechimii si drepturilor salariale  

 Actualizarea registrului electronic privind evidența salariaților REVISAL si 

transmiterea la ITM București de cate ori este nevoie,operarea modificarilor salariale  

 Transmiterea  tuturor situațiilor legate de încadrarea personalului didactic an 

școlar 2019- 2020, (situația normelor, situația pe discipline, fișa încadrarii, etc.) 

 Comunicarea  de decizii personalului școlii urmare schimbarilor intervenite, 

decizii de incadrare pe baza repartiției ISMB 

 Completarea contractelor individuale de munca a celor nou veniti in unitate 

precum si finalizarea contractelor celor plecați din unitate 

 Intocmirea de dosare de personal pentru profesorii nou veniți in unitate  

 Depunerea in termen la ISMB a statului de functii, precum si intocmirea de 

situatii privind normarea personalului did., did.aux. si nedidactic  

 Depunerea la I.Ș.MB a fișei încadrării pentru anul școlar 2019-2020 și 2020-

2021 
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 Intocmirea lunara a statelor de plata, a declaratiilor nominale privind CAS-ul, 

șomajul si sănătatea, validarea si depunerea on-line la Ministerul Finanțelor Publice 

respectiv Agentia Nationala de Administrare Fiscală  

 Aplicarea Legii 85/2016 privind diferențele salariale pentru perioada 2008-

2011, identificarea persoanelor în cauză, contactarea lor, întocmirea statelor de plată 

și efectuarea plaților precum și a hotărârilor judecătorești şi a dobânzilor aferente  

 Completarea si eliberarea de adeverinte cu diferite sporuri pentru persoanele 

pensionabile sau pensionate la solicitarea lor prin culegerea datelor din arhiva unitatii 

noastre scolare  

 

 Întocmirea dosarelor de pensionare  

 Completarea si eliberarea de adeverințe de sănătate pentru angajații școlii de 

câte ori este nevoie (medic de familie, spitalizare, Casa de sănătate)  

 Completarea si eliberarea de adeverințe cu venitul net salariaților care solicita 

credit bancar  

 Actualizarea avizierului școlii cu toate documentele care au specific informativ 

 

 

2.8. ACTIVITATEA FINANCIAR-CONTABILǍ 

 

               Contul de executie pentru anul scolar 2019-2020, la data de 

31.08.2020, pentru perioada 01.01.2020-31.08.2020 se prezinta astfel: 

Cheltuieli de personal  - au fost efectuate plati nete  in suma de 3.403.131 lei si 

s-au incadrat 

    in creditele aprobate pe fiecare clasificatie in parte, din care plati vouchere de 

vacanta in suma de 95.700 lei. 

Cheltuieli materiale ( Titlul II- Bunuri și servicii)  -  au fost efectuate plati  in 

suma de 631.151 lei, acestea se regasesc in achizitionarea de materiale (furnituri 

birou, materiale curatenie si intretinere), plata utilitatilor si serviciilor prestate de catre 

diversi furnizori, achizitionare obiecte de inventar. De asemenea au fost achizitionate 

diverse bunuri (covorase dezinfectante, masti faciale, solutii dezinfectante)  si servicii 

( dezinfectie prin nebulizare, etc) necesare pentru prevenirea riscului infectarii cu 

noul coronavirus, in conditiile epidemiologice actuale privind pandemia cu Covid 19. 

     Asistenta sociala  

-ajutoare sociale in natura art.57.02.02 - sportivi-au fost efectuate plati in valoare 

de 57.416 lei. 

-ajutoare sociale in numerar art. 57.02.01 elevi CES - au fost efectuate plati in 

valoare de 9.250 lei. 

  Alte cheltuieli auxiliare- pentru programul “Masa calda gratuita” 

 - alte cheltuieli cu servicii art.20.30.30- au fost efectuate plati in  valoare de 

23.390 lei. 

 -  supliment alimentar – art. 57.02.05- au fost efectuate plati in valoare de 58.494 

lei. 

        Burse sociale -  au fost efectuate plati in valoare de 459.191 lei 

  In aceasi perioada, Inspectoratul scolar al Municipiului Bucuresti  a alocat 

urmatoarele credite : 

  - burse elevi Republica Moldova - au fost efectuate plati in suma de 16.990 lei 
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  -burse profesionale                       - au fost efectuate plati in suma de 143.550 lei 

       Proiectul privind Invatamantul Secundar  - ROSE 

- Salarii - au fost efectuate plati in suma de 36.190 lei; 

- Achizitie pachet 7 laptop-uri – au fost efectuate plati in suma de 30.252 lei 

 

        Venituri si cheltuieli extrabugetare 

 

Colegiul are cantina si camin unde servesc masa si sunt cazati circa 50 de 

persoane: 

Sume incasate ca si contributii elevi masa – 1.652  lei. 

 

 

 

Sume incasate ca si venituri – 51.743 lei, reprezinta regie de camin , venituri din 

inchirieri  

Plati in suma de 18.975 lei, au fost efectuate cheltuieli in vederea desfasurarii in 

bune conditii a procesului de invatamant, achizitionarea de materiale de curatenie, 

materiale electrice si de intretinere cu caracter functional , deconturi , taxe postale –

corespondenta elevi, deconturi transport RATB, tacamuri de unica folosinta pentru 

cantina unitatii si alte materiale sanitare si dezinfectante impotriva Covid 19. 

 

 

2.9. ACTIVITATEA COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV 

 

Acest compartiment şi-a desfăşurat activitatea conform planului managerial, 

personalul administrativ îndrumat de administratorul de patrimoniu încercând 

să rezolve absolut toate problemele legate de buna funcţionare a activităţii 

școlare, perturbată serios din data de 16 martie 2020 ca urmare a debutului 

pandemiei generată de Covid 19. Prin activitatea sa, seviciul administrativ a 

participat activ, atât înainte cât și după  declararea stării de urgență în  

România, la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ în întreg 

ansamblul său. 

         O preocupare permanentă atât a directorului CT Dinicu Golescu, cât și a 

administratorului de patrimoniu, a reprezentat-o în ultimii doi ani autorizarea de 

securitate la incendiu a căminului de băieți, în acest sens fiind inițiate o serie întregă 

de demersuri către Primăria sectorului 1 și către AUIPUPS Sector 1. Proprietarul de 

drept al corpului D  (primăria de sector) a cedat în cele din urmă insistențelor noastre 

și a autorizat, prin AUIPUPS, proiectul propus de școala noastră și anume realizarea 

unui Centru PSI – stație proprie de pompare hidranți interior pompare cu două 

pompe, una activă și alta de rezervă, rezervor de acumulare apă, tablou electric 

independent. Lucrarea propriu-zisă a fost efectuată la finele anului 2019, astfel că 

de acum căminul de băieți poate fi autorizat din punct de vedere al securității la 

incendiu, acesta fiind una dintre cele mai importante realizări cu care școala noastră 

se poate mândri ca a încheiat semestrul I al anului școlar 2019-2020. 

În prima parte a anului școlar 2019 – 2020, prin preocuparea permanentă a 

compartimentului administrativ, susținut îndeaproape de conducerea unității, 

reprezentată de d-na director Mona Rudnic și de către d-na contabil șef Rodica 

Parmac, s-au efectuat următoarele: 
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- A fost achiziționat mobilier (52 de cuiere tip placă) pentru un număr de 26 de 

camere din căminul de elevi, corp D, 10 dulapuri pentru haine și pentru pantofi cu 

care au fost dotate camerele de la etajele 1 și 2 din căminul de fete; 

- S-au achiziționat și montat jaluzele verticale noi în corpul A de școală și în 

camerele locuite (et. 1 și 2) din căminul de fete; 

- A  fost efectuat PRAM pentru toate tablourile electrice și prizele din unitate; 

- Întreg personalul a efectuat analizele de medicina muncii, prevăzute de 

legislația în vigoare; 

- S-a urmărit efectuarea serviciilor de mentenanță la sistemele de detecție 

incendiu, senzori fum, ascensoare marfă (cantină); 

- S-au înlocuit stingătoarele tip P6 ( 40 buc) ce nu mai puteau fi reumplute; 

 

 

 

Administrarea şi păstrarea în condiții cât mai bune a bunurilor mobile şi 

imobile ale unităţii şcolare a reprezentat o altă preocupare permanentă a 

managerului de patrimoniu, declanșarea pandemiei prioritizând achiziția de 

materiale dezinfectante, de măști, achiziționarea de diverse servicii de 

nebulizare, achizitionarea unor aparate de măsurare a temperaturii corporale, 

etc.   

Alte activități desfășurate pe parcursul anului școlar 2019-2020 de 

compartimentul administrativ, coordonate sau realizate  de administratorul de 

patrimoniu, sunt: 

- Achiziţionarea şi recepţionarea materialelor necesare întreţinerii, curăţeniei 

sau reparării unor bunuri ale unităţii şcolare; 

- Planificarea, organizarea și distribuirea materialelor și a accesoriilor necesare 

desfășurării activității personalului administrativ din cadrul CT Dinicu Golescu;  

- Pregătirea zilnică a spațiilor în vederea desfășurării în condiții optime a 

procesului instructiv-educativ, referindu-ne aici și la partea de cazare și masă a 

elevilor; 

- S-a verificat și pus în funcțiune instalația de încălzire; 

- Pentru asigurarea iluminatului corespunzător, în sălile de clasă ( acolo unde a 

fost necesar), precum și în absolut toate camerele de cămin au fost montate corpuri 

noi de neon ; 

- S-au achiziționat materiale de curățenie și dezinfecție, necesare la efectuarea 

curățeniei zilnice (în clădirile unde nu acționează firma de curățenie), pentru spălarea 

și dezinfecția lenjeriei de pat și a echipamentului sportiv; 

- S-a urmărit în permanență efectuarea periodică a curățeniei în bucătărie, sala 

de mese și camere anexe, precum și spălarea și dezinfecția veselei, a utilajelor din 

dotare; 

- S-au întocmit grafice lunare pentru serviciul de pază, cu paza proprie; 

S-au întocmit lunar, pontajele pentru personalul nedidactic; 

- Personalul de la bucătărie, în colaborare cu cabinetul medical, a urmărit 

pregătirea hranei în conformitate cu normele în vigoare; 

- Saptămânal s-a întocmit registrul de meniuri; 

- Zilnic s-au întocmit listele de alimente și s-au eliberat alimentele în vederea 

pregătirii hranei elevilor; 
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- S-au întocmit bonuri de consum pentru eliberarea de materiale necesare 

efectuării curățeniei; 

- Organizarea și controlul activității serviciului de pază în scopul asigurării 

integrității bunurilor ce aparțin instituției: 

- Primirea alimentelor cu care se aprovizionează cantina unității, verificarea 

cantităților indicate în documentele ce le însoțesc și controlul, pe  cât este posibil, a 

calității acestora. De asemenea, de compartimentul adminsitrativ ține în mod direct 

depozitarea lor în bune condițiuni pentru a se evita degradarea, respectându-se 

totodată și normele de protectia muncii si PSI ; 

- Întocmirea recepțiilor și a bonurilor de consum pentru toate materialele 

cumpărate și predarea recepțiilor la biroul contabilitate, pentru efectuarea plăților; 

- Menținerea curăţeniei în instituția de învățământ ( săli de clasă, grupuri   

sanitare,holuri , cămine, etc . 

- Remedierea defecțiunilor ce puteau conduce la accidente de muncă . 

 

 

- Înregistrarea și mișcarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar, precum și 

casarea acestora cu toate acțiunile conexe (dezmembrare, valorificare,etc.) 

- Elaborarea si supunerea spre aprobare a comenzilor de cumpărare; 

- Menţinerea la zi a evidenţei întregului patrimoniu instituţional. 

- Achiziţionarea resurselor noi şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii 

specifice institutiei de învățământ. 

- Realizarea şi menţinerea contactul cu furnizorii de resurse şi utilităţi ; 

- Întocmirea si ținerea la zi a evidentei computerizate a valorilor materiale (  

bonuri de consum, bonuri de transfer si bonuri de miscare a mijloacelor fixe  

- Degajarea şi curăţarea unor spaţii ale unităţii; 

- Elaborarea şi completarea (după caz ) a unor documente necesare cerute de 

forurile superioare ; 

- Întocmirea graficului (lunar) pentru personalul de îngrijire și agenții de pază ; 

- Întocmirea Planului anual al achizițiilor publice pe zona administrativă ; 

- Întocmirea programării concediilor de odihnă pentru personalul nedidactic ; 

- Rezolvarea tuturor problemelor ce intervin cu o frecvența aproape  zilnică  și 

revin sectorului administrativ (s-au efectuat remedieri la instalația sanitară, termică, 

la mobilier, ori de câte ori a fost necesar). 

 

2.10. ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

 

În anul școlar 2019-2020, la bibliotecă, doamna bibliotecar Tusluc Iulia  a  

desfășurat activități care au avut ca scop: 

- Dezvoltarea echilibrată a colecțiilor bibliotecii prin achiziții, ținând cont de 

următoarele principii:diversitate, actualitate și modernizare informațională: 

abonament  la revista Tribuna Învățământului, comenzi de cărți la editura Librex 

Media Internațional,  librărie.net,  comenzi de manuale la editurile  Art Educațional, 

Carminis, C.D. Press, comenzi de atlase geografice la editura Corint, donații de la 

persoane fizice și inspectorat; 

http://ad2.arbocontext.ro/please/redirect/364/1/1/32/%21hash=2442685340;h4r=2176997442;p4r=305438328;uwi=800;uhe=600;uce=1;param=2025/33216_5?
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- Dezvoltarea anuală a colecției bibliotecii, astfel încât să asigure un fond de carte 

de cel puțin două exemplare/elev, iar rata de înnoire a colecțiilor să se apropie de 20 

de ani 

- La începutul fiecărui an școlar se fac elevilor de clasa a IX-a, liceu și școală 

profesională și cadrelor didactice nou venite, fișe de bibliotecă, înscrierea find 

gratuită; 

- Actualizarea și revizuirea continuă a sistemului de cataloage al bibliotecii, 

operarea la timp a intrărilor, ieșirilor, și situațiilor recapitulative în Registrul de 

mișcare al bibliotecii, înregistrarea volumelor în Registrul de intrare; 

- Analiza nevoilor potențiale ale diferitelor categorii de public și a propunerilor 

venite de la utilizatori prin dialog cu aceștia; 

- Întocmirea listelor cu noile achiziții de carte în colaborare cu catedra tehnică, de 

limba română, chimie- fizică, socio-umane, limbi străine, matematică, educație fizică; 

- Asigurarea respectării termenelor de împrumut, și dupa caz, sancționarea 

restanțierilor conform  regulamentelor de bibliotecă; 

- Înregistrarea publicațiilor, completarea curentă a lor, așezarea și organizarea 

acestora la raft; 

 

- Verificarea fișelor de cititori, anunțarea celor cu datorii,  

- Eliberarea fișelor de lichidare pentru elevii care au terminat liceul; 

- Analiza stării fizice și a vârstei documentelor de bibliotecă pentru eliminarea 

cărților uzate; 

- Permiterea accesului cadrelor didactice la internet, imprimantă, xerox; 

- Dezvoltarea activității de marketing și promovare a bibliotecii, pentru creșterea 

numărului de utilizatori, a numărului de vizite și a circulației documentelor de 

bibliotecă; 

- La începutul anului școlar elevii claselor a IX-a au fost aduși în bibliotecă și 

familiarizați cu cartea la raft, cu registrele de intrare, cu fișele, cu activitatea la 

bibliotecă; 

- Cumpărarea de cărți pentru buna desfășurare a activității didactice; 

- Înregistrarea cărților din bibliotecă pe calculator; 

- Revizuirea și actualizarea sistemului de informare al bibliotecii referitor la servicii 

și resurse:afișarea programului la vedere, a regulamentului de organizare și 

funcționare al bibliotecii, a planului de activitate, a planului managerial, a 

instrucțiunilor pentru utilizarea cataloagelor, a normelor P.S.I.; 

- Participarea la toate activitățile metodice:la simpozioane, la ședințe; 

- Implicarea în buna desfășurare a concursului regional  „Mișcare și armonie-

Însușiri ale materiei vii”, desfășurat la Colegiul Tehnic Dinicu Golescu – în data de 

30.10.2019; 

- Realizarea planificării calendaristice a activității bibliotecii în concordanță cu 

structura anului școlar; 

- Realizarea statisticilor  circulației documentelor împrumutate și a utilizatorilor; 

- Realizarea corectă și legală a catalogării, clasificării, depozitării, împrumutului; 

- Realizarea activităților la bibliotecă cu elevii, organizarea  de sesiuni de referate, 

comemorări ale scriitorilor: Mihail Sadoveanu, Vasile Voiculescu, “Obiceiuri și tradiții 

din Moldova, cu ocazia Crăciunului.”, etc. 

- Participarea la consfătuirea anuală a bibliotecarilor școlari, desfășurată  la 

Colegiul Național Matei Basarab  - în data de 10.10. 2019; 
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- Participarea sesiunea metodică a bibliotecarilor școlari „Pragmatica formării 

continue în economia cunoașterii.Profilul competențelor profesionale.”, desfășurată  

la Biblioteca Centrală Universitară  - în data de 28.11. 2019; 

- Participarea la activitatea  metodică „ Cartea, metode și tehnici de stimularea 

lecturii” - desfășurată la  liceul Nicolae Iorga – în data  de  29.11.2019; 

-Ridicarea manualelor de la liceul Nenițescu și distribuirea acestora la clase; 

- Întocmirea tabelelor pentru primirea  si predarea manualelor și distribuirea 

acestora către elevi 

- Predarea manualelor către diriginți la începutul anului școlar și recuperarea 

acestora  la sfârșitul anului școlar. 

- Intocmirea  dosarului justificativ cu manualele nerecuperate de la elevi în anul 

școlar anterior; 

- Asigurarea unei bune colaborări și comunicări cu cadrele didactice, cu elevii, cu 

personalul didactic auxiliar, cu directorii; 

- Implicarea împreună cu șeful comisiei pentru orar, la realizarea orarului pe clase, 

a schemei orare pentru anul 2019-2020; 

- Multiplicarea la xerox a documentelor necesare pentru școală, cât și pentru 

cadrele didactice și elevi; 

 

 

- Căutarea, descărcarea de pe internet și imprimarea programelor școlare, a 

admiterii, a bacalaureatului, a planurilor de învățământ, a ordinelor și legilor necesare 

instituției; 

- Întocmirea necesarului de cărți și manuale pentru anul 2020; 

- Realizarea unui Comitet de sprijin pentru bibliotecă; 

- trimiterea  ofertei educaționale pentru anul școlar 2020-2021și a pliantului, 

  pe facebook - ul școlilor din sectorul  1, al  școlii nr. 32, școlilor din Ialomița, din     

  Periș; 

- Inscrierea la liceu,  la învățământul dual, la rugby, la școala postliceală a elevilor 

de  clasa a IX-a; 

- Realizarea comenzii de manuale pentru clasele IX-XII, pentru anul școlar 2020-

2021 pe platformă, în colaborare cu toți șefii de catedre; 

- Predarea carnetelor  și legitimațiilor de elev pentru clasele a IX-a; 

- Participarea la inventarierea bibliotecii și redactarea listelor cu propunerile de 

casare. 

 

 

2.11. ACTIVITATEA DIN INTERNATE 

 

În anul școlar 2019-2020, au fost desfășurate următoarele activități: 

-  cazarea elevilor în cămin atât la începutul cât și pe parcursul anului școlar. 

-  supravegherea elevilor în doua schimburi, inclusiv in weekend-uri și sărbători 

legale, între orele 08:00 – 20:00 și 20:00 – 08:00.  

- trezirea elevilor interni și trimiterea acestora la cursuri. 

- verificarea curățeniei din camere. 

- efectuarea prezenței elevilor interni la ora 20:30 pentru a-i depista pe cei lipsă. 

Aceștia sunt trecuți in Registrul Procese Verbale. 
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- întocmirea biletelor de voie pentru elevii interni și foi pentru cei care au avut 

antrenament după ce în prealabil am verificat curațenia din camere. 

- există catalog unde se ține evidenţa biletelor de voie acordate. 

- întocmirea zilnică a proceselor verbale de predare-primire între schimburi prin 

semnătură;  

- supravegherea in permanență a elevilor care s-au îmbolnăvit și au fost trimiși la 

cabinetul medical; 

- s-a solicitat Ambulanța la cazurile care necesită intervenții de specialitate. 

- s-a verificat căminul în pauze pentru a evita lipsa elevilor interni de la cursuri. 

- au fost  luate măsuri pentru respectarea Regulamentului de ordine interioară şi a 

Regulamentului cantinei şi căminului. 

- supravegherea zilnică a elevilor la programului de masă în cantină. 

- verificarea modului în care elevii respectă programul de internat şi orele de 

odihnă. 

- supravegherea modului în care elevii, respectă normele de conduită civilizată. 

- asigurarea liniștii în cămin împreună cu serviciul de pază. 

- prelucrarea elevilor cu privire la Regulamentul de Organizare și Funcționare a 

Internatului. 

- colaborarea și comunicarea cu colegii, cadrele didactice și părinții elevilor.  

- informarea directorului şcolii, a diriginţilor și a părinţilor asupra activităţilor şi 

comportării elevilor. 

- asigurarea  comunicării constante cu diriginții și antrenorii elevilor din cămin în 

găsirea unor soluții pentru optimizarea comportamentului acestora. 

- asigurarea unei bune  colaborări cu polițistul de proximitate. 

- informarea  elevilor cu privire la normele PSI și de igienă. 

- întocmirea  referatelor în cazul degradărilor de către elevi a bunurilor din cămin. 

- Comunicarea permanentă cu  administratorul de patrimoniu și cu directorul 

școlii privind orice defecţiune la instalaţiile sanitare, electrice şi alte defecţiuni 

sesizate. 

- A fost informată conducerea unităţii și administratorul asupra folosirii ilegale a 

surselor electrice de încălzit. 

- asigurarea  unei  bune colaborări cu firmele care asigură mentenanța pentru 

centrală, senzorii de incendiu și camerele de supraveghere. 

- întocmirea tabelelor cu elevi pentru obținerea vizei de flotant. 

- s-a ținut legătura permanentă cu serviciul contabilitate, predând liste cu elevii și 

adulții cazați în cămin. 

- colaborarea cu contabilul și contabilul șef pentru a se evita restanțele la cazare 

ale elevilor. 

- participarea la şedinţele consiliului profesoral atunci când au fost discutate 

problem referitoare la cămin. 

- au fost identificate, solicitate şi recepţionate necesarul de materiale consumabile 

pentru internat. 

- în perioada martie-mai 2020 activitatea s-a concretizat prin comunicarea 

permanentă cu diriginții claselor, cu elevii și părinții acestora, privind starea de 

sănătate, au fost revizuite, în colaborare cu conducerea școlii, regulametul de ordine 

interioară al căminului, conform legislației actualizate, au fost făcute propuneri pentru 

întocmirea procedurii de desfășurare a activității în cămin, în condițiile prevenirii 

îmbolnăvii cu virusul SarS-CoV2. 



 45 

- în perioada iunie-iulie 2020 pedagogii și supraveghetorii de noapte au actualizat 

baza de date cu elevii care vor locui în camin în anul școlar 2020-2021, au 

desfășurat activități de pregătire a căminului în vederea deschiderii noului an școlar, 

au sprijinit buna desfășurare a serviciului secretariat, prin implicarea în întocmirea 

unor situații statistice. 

- a existat o foarte bună colaborare a pedagogilor și supraveghetorilor de noapte 

cu directorul școlii, privind rezolvarea operative a tuturor problemelor apărute. 

 

 

2.12. ACTIVITATEA  IN DOMENIUL  SITUATIILOR DE URGENTA 

(APĂRAREA ÎMPOTRIVA INCEDIILOR/PROTECŢIA CIVILĂ), 

RESPECTIV DOMENIUL SECURITĂŢII SI SĂNĂTĂŢII IN MUNCĂ 

 

Comisia şi-a stabilit programele de activităţi specifice pentru sănătate şi securitate 
în muncă şi pentru situaţii de urgenţă. Au fost realizate instruirile specifice şi s-au 
completat carnetele de instructaj pentru sănătate şi securitate în muncă şi cele 
pentru instruirea privind situaţiile de urgenţă.  

În luna septembrie 2019 s-a realizat controlul medical specific potrivit legii de către 
medicul de medicina muncii precum şi controlul psihologic anual. S-au reînnoit 
materialele afişate în şcoală, au fost verificate şi reafişate indicatoarele cu mijloacele 
de orientare în şcoală şi instrucțiunile de lucru acolo unde a fost cazul. 

 
I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

În perioada septembrie 2019 – martie 2020, unitatea noastră de învaţământ  

împreuna cu reprezentanții serviciului de consultanță în domeniul situațiilor de 

urgență respectiv domeniul securităţii şi sănătaţii în muncă, CORPORATION 

SITUAȚII DE URGENȚĂ  şi-a desfășurat activitatea conform graficului întocmit și a 

urmărit atingerea obiectivelor propuse. Din fericire nu au avut loc incidente în cadrul 

unităţii.  

Apărarea împotriva incendiilor a constituit o preocupare permanentă a școlii 

noastre, sens în care am acţionat pentru: 

- implementarea noilor prevederi legale; 

- îndeplinirea măsurilor stabilite în urma controalelor interne ; 

- analizarea concluziilor rezultate din activitatea de instruire şi pregătire a 

personalului; 

- asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare 

împotriva incendiilor; 

- stabilirea de măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii. 

 

II. Lista activităţilor desfășurate . 

1. Au fost desfășurate  2 exerciții de evacuare (septembrie/noiembrie) cu întregul 

personal si elevi, conform unor scenarii concepute de către conducătorul instituţiei de 

învaţământ, responsabilul pentru situații de urgență și serviciul de consultanță în 

domeniul situațiilor de urgență. Exerciţiile practic-aplicative au avut ca scop formarea 

deprinderilor privind cunoaşterea şi capacitatea de punere în aplicare a sarcinilor ce 

revin personalului de la locul de muncă în caz de incendiu sau situații de urgență, 

punându-se accent pe evacurea personalului şi al elevilor.  

2. Instructajul periodic sa efectuat in luna septembrie cu tot personalul angajat si 



 46 

in luna decembrie cu personalul nedidactic de către conducătorul locului de muncă 

cu asistență tehnică din partea reprezentanților serviciului de consultanță în domeniul 

situațiilor de urgență, Corporation Situații de Urgență, potrivit graficului şi tematicii 

anuale de instruire aprobate de către conducerea  instituţiei de învaţământ. 

3. S-a efectuat instructajul introductiv general pentru personalul nou angajat; 

 

 

3.EFICACITATE EDUCAŢIONALĂ 

3.1. MANAGEMENTUL PROCESULUI DE PREDARE – ÎNVĂȚARE – 

EVALUARE 

 

În perioada analizată întregul proces educaţional a fost susţinut de către cadre 

didactice calificate, majoritatea având gradul didactic II sau I. Şcoala dispune de 

spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor educative - cursuri teoretice şi 

practice. 

În perioada 11 martie 2020-26 iunie 2020, activitatea didactică s-a desfășurat on-

line fie pe platforma G Suite For Education (Google Classroom), sau prin intermediul 

whattsApp, email, Zoom. 

 

CURRICULUM:  

Curriculum-ul folosit în școală este în confomitate cu curriculumul național în 

vigoare stabilit prin ordine de ministru. 

Proiectarea didactică:  

- există documente de proiectare didactică la nivelul tuturor catedrelor pentru anul 

școlar 2019-2020;  

- există concordanţă între conţinuturi –obiective –activităţi de învăţare –evaluare;  

Recomandări:  

-  personalizare creativă a parcursurilor didactice (în general); 

 - reconsiderarea metodelor active-participative și utilizarea lor mai pregnant în 

activitatea didactică. Metodele activ-participative sunt un factor important în crearea 

de condiţii optime pentru un învăţământ de calitate, care să dezvolte deprinderi şi 

aptitudini necesare unui bun dialog elev-elev, elev-profesor. În ultima perioadă, 

aceste instrumente de lucru sunt indispensabile, pentru că valorifică nu numai 

competenţele cognitive ale învăţării, ci şi pe cele psihice şi afective. Metodele activ-

participative pot contribui la creşterea performanţei şcolare, pot fi chiar îmbunătăţite 

ca aplicaţie directă la clasă în condiţiile unui mediu de lucru atractiv şi relaxant pentru 

elevi: învăţarea prin descoperire, problematizarea, mozaicul, brainstormingul, 

metoda Philips 6/6, posterul, chiorchinele în formare, cubul, jocul, diagrama Venn. 

Noile generații de elevi sunt caracterizate prin spontaneitate, personalitate și o foarte 

mare încredere de sine, sunt foarte informaţi, au o serie de achiziţii, iar sursa nu este 

neapărat școala. Metodele activ-participative sunt cele care îl au în centrul procesului 

instructiv-educativ pe elev, oferindu-i posibilitatea de a descoperi singur ceea ce 

trebuie să înveţe prin participarea la realizarea lecţiei. 

Respectarea curriculumului:  

- la toate catedrele s-a respectat curriculumul, în conformitate cu programele 

şcolare și planificările calendaristice;  

Evaluarea rezultatelor învăţării:  
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Măsurarea şi aprecierea rezultatelor şcolare s-a realizat:  

- prin raportare la competenţe, conţinuturile, metodele şi mijloacele de învăţare 

folosite;   

- prin evaluare iniţială, continuă şi finală - utilizând atât instrumentele de evaluare 

tradiţionale (probe scrise, probe orale, probe practice) cât şi cele alternative 

(observarea sistematică a elevului, proiectul, portofoliul, tema de lucru în clasă şi 

acasă, evaluarea cu ajutorul calculatorului).  

În scopul cunoaşterii nivelului comportamental cognitiv iniţial, determinării liniei de 

pornire la începutul programului de instruire şi refacerii sau remedierii unei stări de 

fapt, s-au aplicat testări iniţiale la toate clasele de început de ciclu școlar. 

La toate obiectele de învăţământ s-a urmărit respectarea curricumului obligatoriu 

şi calitatea CDȘ-ului.  

La nivelul catedrelor: 

 - S-au selectat manualele pentru liceu, ciclul inferior, din lista manualelor 

aprobate, în concordanță cu criteriile de evaluare ale acestora și cu specializările 

pentru care au fost propuse;  

- S-au stabilit materiale auxiliare care au fost achiziționate de către școală pentru 

majoritatea elevilor;  

- Fiecare cadru didactic şi-a întocmit planificarea calendaristică orientativă 

respectând cerinţele programelor şcolare în vigoare;  

- S-au utilizat programe de opţional /suporturi de curs / materiale auxiliare 

realizate de profesori. 

La nivelul comisiilor metodice :  

- S-au alcătuit fişiere cu propuneri de subiecte, bareme pentru: lucrări scrise, teste 

de evaluare sumative, modalităţi de evaluare prin experiment, referate, portofolii de 

documente; 

- S-au aplicat teste iniţiale la toate disciplinele pentru clasele a IX-a și pentu 

clasele noi din încadrare;  

- Au fost prezentate rezultatele în cadrul sedinței cu părinții elevilor, s-au stabilit 

concluziile şi măsurile remediale ce se impuneau;  

- Membrii comisiilor au participat la un număr mare activitati organizate de școală, 

de ISMB, de CCD, după cum reiese din rapoartele comisiilor metodice; 

- Pe lângă testele de evaluare curentă a rezultatelor elevilor, testele iniţiale s-au 

aplicat teste sumative, probe pentru selecţia elevilor participanţi la olimpiade şi 

concursuri (olimpiadele pe şcoală);  

- S-a respectat perioada de teze la toate clasele 

- În cadrul proiectului ROSE , Schema de Granturi pentru Licee,  titlul 

subproiectului: Elevi motivați pentru succes școlar, acord de grant nr. 

659/SGL/R II/02.10.2018, cadrele didactice ale școlii au asigurat pregătire 

suplimentară pentru examenul de Bacalaureat, la disciplinele Limba și literatura 

Română / Matematică / Geografie/ Istorie/Biologie. 
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3.1.1 OFERTA CURRICULARĂ 

 

Pentru anul şcolar 2019-2020, consiliul de administraţie al unităţii  a aprobat 

următoarele discipline opţionale și CDL-uri. 

Nr. 
crt. 

Clasa/clasele Disciplina/di
sciplinele 

Titlul opţionalului Propus de 
unitate/ 
aprobat 

prin OMEN 

1 X A Limba 
engleza 

ENGLISH OF INTERNATIONAL 
TOURISM 

Propus de 
unitate 

2 X D Limba 
engleză 

TOURISM AND CATERING – 
INTERNATIONAL CUISINE AND 
WAYS OF DISPLAYING IT 

Propus de 
unitate 

3 IX A - ACTIVITĂȚI DE ORGANIZARE ÎN 
UNITĂȚI DE TURISM ȘI 
ALIMENTAȚIE 

Propus de 
unitate 

4 IX B - ORGANIZAREA ȘI 
PLANIFICAREA PROCESELOR 
DE LĂCĂTUȘERIE 

Propus de 
unitate 

5 IX D - ACTIVITĂȚI DE ORGANIZARE ÎN 
UNITĂȚI DE TURISM ȘI 
ALIMENTAȚIE 

Propus de 
unitate 

6 IX E  ACTIVITĂȚI DE ORGANIZARE ÎN 
UNITĂȚI DE TURISM ȘI 
ALIMENTAȚIE 

Propus de 
unitate 

7 XA - ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII 
UNEI UNITĂȚI TURISTICE 

Propus de 
unitate 

8 XB - APLICAȚII DE BAZĂ ÎN 
MĂSURAREA ȘI ASAMBLAREA 
PRODUSELOR 

Propus de 
unitate 

9 XD - BUSSINES BANQUETING Propus de 
unitate 

10 XIA - POLITICA ȘI MANAGEMENTUL 
AGENȚIEI DE TURISM 

Propus de 
unitate 

11 XIB - CONSTRUCȚIA SISTEMELOR 
MECATRONICE 

Propus de 
unitate 

12 XID - DEZVOLTAREA ȘI 
PERFECȚIONAREA 
ACTIVITĂȚILOR DE SERVIRE ÎN 
RESTAURAȚIE 

Propus de 
unitate 

13 XII A  NORME DE DEZVOLTARE 
DURABILĂ ÎN ACTIVITATEA 
TURISTICĂ 

Propus de 
unitate 

14 XII B  SISTEME MECATRONICE 
ELECTROPNEUMATICE 

Propus de 
unitate 

15 XII D   ORGANIZAREA 
EVENIMENTELOR 

Propus de 
unitate 

16 IXASC PROF - LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ÎN 
TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

Propus de 
unitate 

17 IXBSC PROF- - ORGANIZAREA ȘI 
PLANIFICAREA PROCESELOR 
DE LĂCĂTUȘERIE 

Propus de 
unitate 
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3.1.2 REZULTATELE LA ÎNVĂŢĂTURĂ ŞI EXAMENE 

NAŢIONALE 

 

A1. Situaţia la învăţătură la sfârșitul semestrului I, an școlar 2019-2020 

 

18 IXC 
sc.prof.dual 

 LUCRĂRI DE PREGĂTIRE ÎN 
TURISM ȘI ALIMENTAȚIE 

Propus de 
unitate 

19 IXD 
sc.prof.dual 

 ORGANIZAREA ȘI 
PLANIFICAREA PROCESELOR 
DE LĂCĂTUȘERIE 

Propus de 
unitate 

20 IXE sc.prof.  ORGANIZAREA ȘI 
PLANIFICAREA PROCESELOR 
DE LĂCĂTUȘERIE 

Propus de 
unitate 

21 XASC PROF - APLICAȚII DE BAZĂ ÎN 
MĂSURAREA ȘI ASAMBLAREA 
PRODUSELOR 

Propus de 
unitate 

22 XBsc.prof.dual  ÎNTOCMIREA MENIURILOR ȘI 
SERVIREA ÎN RESTAURAȚIE 

Propus de 
unitate 

23 XIASC PROF - DEPANAREA AUTOMOBILULUI Propus de 
unitate 

24 XII seral - UZAREA MAȘINILOR ȘI 
UTILAJELOR 

Propus de 
unitate 

Clasa Nr. 

total 

elevi 

rămași 

Medii 

între  

5- 

5,99 

Medii 

între  

6- 

6,99 

Medii 

între  

7- 

7,99 

Medii 

între  

8- 

8,99 

Medii 

între  

9- 10 

Corigenţi Situaţie 

neîncheiată 

IXA 31 0 0 8 16 5 0 2 

IXB 32 0 6 10 5 4 4 3 

IXC 25 0 3 12 7 2 1 0 

IXD 29 0 3 9 12 4 0 1 

IXE  30 0 0 13 8 2 4 3 

XA 27 1 3 8 1 0 6 8 

XB  17 0 2 2 4 2 1 6 

XC 23 0 8 5 1 0 1 8 

XD 28 0 1 11 6 6 0 4 

IX FR 27 4 13 0 0 0 0 10 

X FR 25 0 13 2 0 0 0 10 

XIA 23 0 0 6 15 0 0 2 

XIB 19 0 4 10 0 1 0 4 

XIC 26 0 2 6 6 0 5 7 

XID 24 0 0 3 13 7 0 1 

XIIA 24 0 0 7 4 1 8 4 

XIIB 20 0 0 2 1 0 7 10 

XIIC 27 0 1 1 7 0 7 11 

XIID 26 0 1 4 3 3 11 4 

XI FR 23 2 14 0 0 0 0 7 
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A2. Situaţia la învăţătură la sfârșitul semestrului II, an școlar 2019-2020 

 
Clasa Nr. 

total 
elevi 

rămași 

Medii 
între  

5- 
5,99 

Medii 
între  

6- 
6,99 

Medii 
între  

7- 
7,99 

Medii 
între  

8- 
8,99 

Medii 
între  
9- 10 

Corigenţi Situaţie 
neîncheiată 

IXA 28 0 1 15 12 0 0 0 

IXB 31 0 8 7 8 5 0 3 

IXC 25 0 2 5 13 5 0 0 

IXD 29 0 1 10 11 6 0 1 

IXE  27 0 1 12 12 2 0 0 

XA 26 0 6 9 7 3 0 1 

XB  16 0 6 6 2 0 0 2 

XC 23 0 9 9 1 1 0 3 

XD 28 0 0 3 13 11 0 1 

IX FR 27 0 14 8 0 0 0 5 

X FR 25 0 10 11 0 0 0 4 

XIA 23 0 0 4 14 5 0 0 

XIB 19 0 4 7 7 1 0 0 

XIC 26 0 2 10 10 0 0 4 

XID 25 0 0 4 10 11 0 0 

XII FR 18 0 10 6 0 0 0 2 

XIII FR 19 0 13 5 0 0 0 1 

XI A 

seral 

sem II 

- 

- 

- - - - - - 

XII A 

seral 

27 

0 13 0 1 0 0 13 

XIII A 

seral 

15 

1 5 6 1 0 0 2 

IX Ap 

 

31 
0 8 13 3 0 2 5 

IX Bp 25 0 9 7 3 0 1 5 

IX Cd 27 0 9 11 4 0 0 3 

IX Dd 28 0 5 19 4 0 0 0 

IX Ep 22 0 4 9 3 0 0 6 

X Ap 29 25 4 0 0 0 0 0 

X Bd 20 0 1 12 3 3 0 1 

XI A 23 0 10 3 0 0 4 6 

 

Anul I A 

29 
0 4 15 10 0 0 0 

 

Anul I B 

24 
0 0 6 9 9 0 0 

Anul II 

A 

19 
- - - - - - - 

Anul II 

B 

24 
- - - - - - - 

TOTAL 886 33 169 231 150 49 62 149 
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XIIA 24 0 2 4 14 4 0 0 

XIIB 19 0 7 11 1 0 0 0 

XIIC 26 0 1 8 11 6 0 0 

XIID 26 0 0 5 14 7 0 0 

XI FR 23 2 14 0 0 0 0 7 

XII FR 17 0 10 5 1 0 0 1 

XIII FR 19 0 8 11 0 0 0 0 

XI A 
seral 

sem II 
19 0 7 8 1 1 0 2 

XII A 
seral 23 0 6 13 2 0 0 2 

XIII A 
seral 13 0 3 6 3 1 0 0 

IX Ap 
 

30 0 7 16 6 0 0 1 

IX Bp 25 0 12 6 4 0 0 3 

IX Cd 27 0 2 15 8 1 0 1 

IX Dd 28 2 7 13 6 0 0 0 

IX Ep 21 0 9 9 1 0 0 2 

X Ap 29 0 22 6 1 0 0 0 

X Bd 19 0 1 9 5 4 0 0 

XI Ap 23 0 7 6 1 0 6 3 

 
Anul I A 

26 0 2 6 9 6 0 3 

 
Anul I B 

23 0 0 6 8 7 0 2 

Anul II 
A 

19 0 0 0 11 8 0 0 

Anul II 
B 

24 0 0 0 13 11 0 0 

TOTAL 881 4 191 283 240 106 6 51 

 

A3. Situatia statistica privind rezultatele la învățătură la sfarșitul semestrului I al 

anului școlar 2019-2020: 

 

Clasa 

Inscrisi 

la 

inceput 

an 

scolar 

Ramasi 

la 

sfarsitu

l sem I 

Promovati 

Procent 

% 
Corigenți 

 

 

SN Total 

elevi 

5-

6,99 

7-

8,99 

9-

10 

IX 151 147 129 12 100 17 87,75 9 9 

X 99 95 61 15 38 8 64,21 8 26 

XI 93 92 73 6 59 8 79,34 5 14 

XII 99 97 35 2 29 4 36,08 33 29 

LICEU-ZI 442 431 298 35 226 37 69,14 55 78 

IX sc. prof. 132 133 111 35 76 0 83,45 3 19 

X sc. prof. 49 49 48 30 15 3 97,95 0 1 

XI sc. prof. 23 23 13 10 3 0 56,52 4 6 
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SCOALA 

PROFESIO

NALA 

204 205 172 75 94 3 83,90 7 26 

IX FR 27 27 17 17 0 0 62,96 0 10 

X FR 25 25 15 13 2 0 60 0 10 

XI FR 27 23 16 16 0 0 69,56 0 7 

XII FR 19 18 16 10 6 0 88,88 0 2 

XIII FR 19 19 18 13 5 0 94,73 0 1 

FRECVENT

A REDUSA 
117 112 82 69 13 0 73,21 0 30 

XI-seral sem 

II 
- - - - - - - - - 

XII seral 28 27 14 13 1 0 51,85 0 13 

XIII seral 16 15 13 6 7 0 86,66 0 2 

LICEU 

SERAL 
44 42 27 19 8 0 64,28 0 15 

ANUL I-

postliceala 
57 53 53 4 40 9 100 0 0 

ANUL II-

postliceala 
43 43 - - - - - - - 

SCOALA 

POSTLICE

ALA 

100 96 - - - - - - - 

TOTAL 907 886 632 202 381 49 71,33 62 149 
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A4. Situatia statistica privind rezultatele la învățătură la sfarșitul semestrului II   al 
anului școlar 2019-2020: 

 

Clasa 

Inscrisi 
la 

inceput 
an 

scolar 

Ramasi 
la 

sfarsitu
l sem II 

Promovati 

Procent 
% 

Corigenți 

 
 

SN Total 
elevi 

5-
6,99 

7-
8,99 

9-
10 

IX 151 140 136 13 105 18 97.14% 0 4 

X 99 93 86 21 50 15 92.47% 0 7 

XI 93 93 89 6 66 17 95.69% 0 4 

XII 99 95 95 10 68 17 100% 0 0 

LICEU-
ZI 

442 421 406 50 289 67 96.43% 0 15 

IX sc. 
prof. 

132 131 124 39 84 1 94.65% 0 7 

13

6

1

7

0 0
0

2

4

6

8

10

12

14

XI-seral XII-seral XIII-seral
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liceu-seral
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9-10.00
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X sc. 
prof. 

49 48 48 23 21 4 100% 0 0 

XI sc. 
prof. 

23 23 14 7 7 0 60.86% 6 3 

SCOA
LA 

PROF
ESION
ALA 

204 202 186 69 112 5 92,07% 6 10 

IX FR 27 27 22 14 8 0 81,48% 0 5 

X FR 25 25 21 10 11 0 84% 0 4 

XI FR 27 23 16 16 0 0 69.56% 0 7 

XII FR 19 17 16 15 1 0 94,11% 0 1 

XIII FR 19 19 19 8 11 0 100% 0 0 

FREC
VENT

A 
REDU

SA 

117 111 94 63 31 0 84,68% 0 17 

XI-
seral 

sem II 
21 19 17 7 9 1 89,47% 0 2 

XII 
seral 

28 23 21 6 15 0 91,30% 0 2 

XIII 
seral 

16 13 13 3 9 1 100% 0 0 

LICEU 
SERA

L 
65 55 51 16 33 2 92,72% 0 4 

ANUL 
I-

postlic
eala 

57 49 44 2 29 13 89,79% 0 5 

ANUL 
II-

postlic
eala 

43 43 43 0 24 19 100% 0 0 

SCOA
LA 

POST
LICEA

LA 

100 92 87 2 53 32 94,56% 0 5 

TOTAL 928 881 824 200 518 106 93,53% 6 51 
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   A5. Situaţia finală la învăţătură  după susținerea situațiilor neincheiate si a 
corigențelor 

 
 

Număr clase 

Nr. 
total 
elevi 

înscriși 
la 

început 
de an 
școlar 

V
e
n
iț
i 
 

P
le

c
a
ți
 (

tr
a
n
s
fe

r+
 

re
tr

a
ș
i)
 

E
x
m

a
tr

ic
u
la

ți
 

P
ro

c
e
n
t 
a
b
a
n
d
o
n
 

%
(d

/a
) 

R
ă
m

a
ș
i 

P
ro

m
o
v
a
ti
 

P
ro

c
e
n
t 

p
ro

m
o
v
a
b
ili

ta
te

 %
(g

/f
) 

M
e
d
ii 

în
tr

e
 5

- 
5
,9

9
 

M
e
d
ii 

în
tr

e
 6

- 
6
,9

9
 

M
e
d
ii 

în
tr

e
 7

- 
7
,9

9
 

M
e
d
ii 

în
tr

e
 8

- 
8
,9

9
 

M
e
d
ii 

în
tr

e
 9

-1
0
 

C
o

ri
g

e
n

ţi
 

S
it

u
a
ţi

e
 n

e
în

c
h

e
ia

tă
 

R
e
p

e
te

n
ți

 

a b c d e f g h i j k l m n o p 

IXA 1 31 0 3 0 0.00% 28 28 100.00% 0 1 15 12 0 0 0 0 

IXB 1 32 1 2 0 0.00% 31 29 93.55% 0 9 7 8 5 0 0 2 

IXC 1 28 0 3 0 0.00% 25 25 100.00% 0 2 5 13 5 0 0 0 

IXD 1 30 2 3 0 0.00% 29 28 96.55% 0 1 10 11 6 0 0 1 

IXE 1 30 0 3 0 0.00% 27 27 100.00% 0 1 12 12 2 0 0 0 

total cls IX 5 151 3 14 0 0.00% 140 137 97.86% 0 14 49 56 18 0 0 3 

XA 1 29 0 3 0 0.00% 26 25 96.15% 0 6 9 7 3 0 0 1 

XB  1 18 0 2 0 0.00% 16 14 87.50% 0 6 6 2 0 0 0 2 

XC 1 23 0 0 0 0.00% 23 22 95.65% 2 9 9 1 1 0 0 1 

XD 1 29 0 1 0 0.00% 28 27 96.43% 0 0 3 13 11 0 0 1 

total cls X 4 99 0 6 0 0.00% 93 88 94.62% 2 21 27 23 15 0 0 5 

total cls IX-X 9 250 3 20 0 0.00% 233 225 96.57% 2 35 76 79 33 0 0 8 

XIA 1 23 0 0 0 0.00% 23 23 100.00% 0 0 4 14 5 0 0 0 

XIB 1 20 0 0 1 5.00% 19 19 100.00% 0 4 7 7 1 0 0 0 

XIC 1 26 0 0 0 0.00% 26 26 100.00% 0 6 10 10 0 0 0 0 

XID 1 24 1 0 0 0.00% 25 25 100.00% 0 0 4 10 11 0 0 0 

total cls XI 4 93 1 0 1 1.08% 93 93 100.00% 0 10 25 41 17 0 0 0 

XIIA 1 24 0 0 0 0.00% 24 24 100.00% 0 2 4 14 4 0 0 0 

XIIB 1 20 0 1 0 0.00% 19 19 100.00% 0 7 11 1 0 0 0 0 

XIIC 1 28 0 2 0 0.00% 26 26 100.00% 0 1 8 11 6 0 0 0 

XIID 1 27 0 1 0 0.00% 26 26 100.00% 0 0 5 14 7 0 0 0 

total cls XII 4 99 0 4 0 0.00% 95 95 100.00% 0 10 28 40 17 0 0 0 

total cls XI-XII 8 192 1 4 1 0.52% 166 166 100.00% 0 20 53 81 34 0 0 0 

TOTAL LICEU ZI 17 442 4 24 1 0.23% 421 413 98.10% 2 55 129 160 67 0 0 8 

IX FR 1 27 0 0 0 0.00% 27 22 81.48% 0 14 8 0 0 0 0 5 

X FR 1 25 0 0 0 0.00% 25 22 88.00% 0 11 11 0 0 0 0 3 

XI FR 1 27 0 0 4 14.81% 23 21 91.30% 7 14 0 0 0 0 0 2 

XII FR 1 19 0 0 2 10.53% 17 17 100.00% 0 10 6 1 0 0 0 0 

XIII FR 1 19 0 0 0 0.00% 19 19 100.00% 0 8 11 0 0 0 0 0 

total FR 5 117 0 0 6 5.13% 111 101 90.99% 7 57 36 1 0 0 0 10 

XI A seral sem II 1 21 0 2 0 0 19 17 0 0 7 8 1 1 0 0 2 

XII A seral 1 28 0 1 4 14.29% 23 23 100.00% 0 8 13 2 0 0 0 0 

XIII A seral 1 16 0 1 2 12.50% 13 13 100.00% 0 3 6 3 1 0 0 0 

TOTAL SERAL 3 65 0 4 6 9.23% 55 53 96.36% 0 18 27 6 2 0 0 2 

IXA PROF 1 30 1 1 0 0.00% 30 29 96.67% 0 7 16 6 0 0 0 1 

IXB PROF 1 25 1 1 0 0.00% 25 23 92.00% 0 12 7 4 0 0 0 2 
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IXC dual 1 28 0 1 0 0.00% 27 26 96.30% 0 2 15 8 1 0 0 1 

IXD dual 1 29 1 2 0 0.00% 28 28 100.00% 2 7 13 6 0 0 0 0 

IXE dual 1 20 3 2 0 0.00% 21 19 90.48% 0 9 9 1 0 0 0 2 

TOTAL IX PROF 5 132 6 7 0 0.00% 131 125 95.42% 2 37 60 25 1 0 0 6 

XA PROF 1 29 0 0 0 0.00% 29 29 100.00% 0 22 6 1 0 0 0 0 

XB dual 1 20 0 1 0 0.00% 19 19 100.00% 0 1 9 5 4 0 0 0 

TOTAL X PROF 2 49 0 1 0 0.00% 48 48 100.00% 0 23 15 6 4 0 0 0 

TOTAL XI PROF 1 23 0 0 0 0.00% 23 21 91.30% 0 14 6 1 0 0 0 2 

TOTAL 
PROFESIONALA 

8 204 6 8 0 0.00% 202 194 96.04% 2 74 81 32 5 0 0 8 

ANUL IA 1 29 0 0 3 10.34% 26 23 88.46% 0 2 6 9 6 0 0 3 

ANUL IB 1 28 0 2 3 10.71% 23 22 95.65% 0 0 7 8 7 0 0 1 

TOTAL ANUL I 2 57 0 2 6 10.53% 49 45 91.84% 0 2 13 17 13 0 0 4 

ANUL IIA 1 19 0 0 0 0.00% 19 19 100.00% 0 0 0 11 8 0 0 0 

ANUL IIB 1 24 0 0 0 0.00% 24 24 100.00% 0 0 0 13 11 0 0 0 

TOTAL ANUL II 2 43 0 0 0 0.00% 43 43 100.00% 0 0 0 24 19 0 0 0 

TOTAL 
POSTLICEALA 

4 100 0 2 6 6.00% 92 88 95.65% 0 2 13 41 32 0 0 4 

TOTAL GENERAL 37 928 10 38 19 2.05% 881 849 96.37% 11 206 286 240 106 0 0 32 

 
 
 

 

REZULTATE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020 
 
 

SITUAȚIA PARTICIPĂRII ȘI PROMOVABILITĂȚII 
LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 

2020 
 

 

- situația înscrierii candidaților din unitatea noastră școlară, la examenul de 

bacalaureat 2020, sesiunea iunie – iulie: 

Total candidați înscriși  

din care: 

Serie curentă Serie anterioară 

128 82 46 

 

- situația înscrierii candidaților din unitatea noastră școlară, la examenul de 
bacalaureat 2020, sesiunea august – septembrie: 

 

Total candidați înscriși  

din care: 

Serie curentă Serie anterioară 

68 45 23 
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- promovabilitate pe clase 
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PROMOVABILITATE EXAMEN BACALAUREAT 2020

Absolvenți Înscriși Promovați

CLASA 
Număr 

absolvenți 
2020 

Număr elevi 
înscriși la 

bacalaureat 

Număr elevi care au 
promovat examenul 

de bacalaureat 

Procent 
promovabilitate 

XII A 24 23 10 43,47% 

XII B 19 9 0 0 

XII C 26 20 14 70% 

XII D 27 26 16 61,53% 

XIII SERAL 13 3 0 0 

XIII FR 19 5 0 0 

TOTAL XII-XIII 
(SERIE 

CURENTĂ) 
128 

86 40 46,51% 

SERII 
ANTERIOARE 

- 52 17 32,69% 

TOTAL GENERAL 138 57 41,30% 
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REUȘIȚI PE MEDII LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2020 

 

Clasa 
Medii între 

6- 6,99 

Medii între 

7- 7,99 

Medii între 

8- 8,99 

Medii între 

9- 10 

XII A 9 1 0 0 

XII B 0 0 0 0 

XII C 7 5 2 0 

XII D 9 4 3 0 

XIII SERAL 0 0 0 0 

XIII FR 0 0 0 0 

SERIE 

CURENTĂ 
25 10 5 0 

SERIE 

ANTERIOARĂ 
16 1 0 0 

TOTAL 

GENERAL 
41 11 5 0 
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SITUAȚIA STATISTICĂ – EXAMEN DE CERTIFICARE CALIFICĂRII PROFESIONALE, NIVEL 5, A ABSOLVENȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

POSTLICEAL 

SESIUNEA  IANUARIE-FEBRUARIE  2020 
 

                         

Domeniul 
Calificarea 

profesională 

Număr candidați Promovabilitate 

Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi % 

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural 

f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b f b 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Electronică 

și 

automatizări 

Tehnician 

electronist 

echipamente 

de 

automatizare 

29 13 1 0 29 12 1 0 0 1 0 0 29 12 1 0 0 0 0 0 100% 100% 100% 100% 

TOTAL 

DOMENIU 
  29 13 1 0 29 12 1 0 0 1 0 0 29 12 1 0 0 0 0 0 100% 100% 100% 100% 

TOTAL GENERAL 29 13 1 0 29 12 1 0 0 1 0 0 29 12 1 0 0 0 0 0 100% 100% 100% 100% 

 

1. Situația statistică privind rezultatele examenului pentru certificarea competentelor profesionale, corespunzator nivelului 4 de calificare 2019: 

Specializarea 

Numar candidati Promovabilitate 

% Înscrişi Prezenţi Absenţi Promovaţi Respinşi 

urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural urban rural 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 
INSTRUCTOR 

SPORTIV  
21 2 21 2 0 0 17 2 4 0 73,90% 8,70% 

23 23 0 19 4 82,60% 
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Rezultatele examenului de certificare a calificarii profesionale 

 pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani SESIUNE IUNIE-IULIE 2020 
 

                      

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

invatamant 

Calificarea 

profesionala 

Numarul candidatilor 

Inscrisi Prezenti Admisi Respinsi 
Neprezen

tati 

Elimina

ti din 

examen 

    

Total 

F
em

in
in

 

din care cu calificativ       

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

Excelent Foarte bine Bine Satisfacator 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

1 

COLEGIUL 

TEHNIC DINICU 

GOLESCU 

MECANIC 

AUTO 
14 1 14 1 14 1 5 0 4 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

  
TOTAL GENERAL CENTRU DE 

EXAMEN 
14 1 14 1 14 1 5 0 4 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 64 

 

 

 

 

Rezultatele examenului de certificare a calificarii profesionale 

 pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani AUGUST SEPTEBRIE  2020 
 

                      

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

invatamant 

Calificarea 

profesionala 

Numarul candidatilor 

Inscrisi Prezenti Admisi Respinsi 
Neprez

entati 

Elimin

ati din 

exame
n 

    Total F e m i n i n
 

din care cu calificativ       

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

  

Excelent Foarte bine Bine Satisfacator 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

T
o

ta
l 

F
em

in
in

 

1 

COLEGIUL 

TEHNIC DINICU 

GOLESCU 

MECANIC 

AUTO 
5 0 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 

  
TOTAL GENERAL CENTRU DE 

EXAMEN 
5 0 5 0 3 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 
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Rezultatele examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică - NIVEL 4   

SESIUNEA  IUNIE 2020                  

                       

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ 

Calificarea 

profesională 

Numărul candidatilor 

Înscriși Prezenți 

Admiși RESPINȘ

I 

Neprezent

aţi 

Eliminaţi 

din 
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in

 

T
O

T
A

L
 

F
e
m

in
in

 

T
O
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A
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F
e
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1 

COLEGIUL 

TEHNIC 

”DINICU 

GOLESCU” 

TEHNICIAN 

MECATRONIST 
19 8 19 8 19 8 5 3 10 4 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

COLEGIUL 

TEHNIC 

”DINICU 

GOLESCU” 

TEHNICIAN 

MECANIC 

PENTRU 

ÎNTREȚINERE ȘI 

REPARAȚII 

13 2 13 2 13 2 0 0 13 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

COLEGIUL 

TEHNIC 
”DINICU 

GOLESCU” 

ORGANIZATOR 
BANQUETING 

9 4 9 4 9 4 6 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 

COLEGIUL 

TEHNIC 

”DINICU 

GOLESCU” 

TEHNICIAN ÎN 

TURIMA 
21 12 21 12 21 12 0 0 0 0 11 7 10 5 0 0 0 0 0 0 

TOTAL GENERAL CENTRU DE 

EXAMEN 
62 26 62 26 62 26 11 7 26 6 15 8 10 5 0 0 0 0 0 0 
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3.1.3. FRECVENȚA ELEVILOR 

Situaţia frecvenţei în anul şcolar 2019– 2020, semestrul I 

Nr. 
crt. 

Clasa Diriginte 
Absențe 
motivate 

Absențe 
nemotivate 

Total 
absențe 

1 IX A 
BUSUIOCEANU 
GEORGIANA 

639 100 739 

2 IX B TODEA GEORGETA 725 941 1666 

3 IX C TĂTARU DIANA 167 34 201 

4 IX D MÎNDRULEANU LIVIU 518 291 809 

5 IX E  PĂLICĂ GEORGETA 966 378 1344 

6 X A ȚENEA LILIANA 1581 746 2327 

7 X B TAMAȘ LIANA 565 560 1125 

8 X C NAE OFELIA 594 462 1056 

9 X D UȘURELU DOINA 366 555 921 

10 XI A DOBRE MARINELA 410 169 579 

11 XI B COVIC LIVIA 913 255 1168 

12 XI C BORZ ANDREI 498 181 679 

13 XI D DANA COSMIN 820 81 901 

14 XII A CĂPĂLĂU MARIA 1084 110 1194 

15 XII B IVAN ANA MARIA 1262 328 1590 

16 XII C UDROIU VASILE 570 432 1002 

17 XII D MUNTEANU ANA MARIA 1048 175 1223 

TOTAL LICEU ZI 12726 5798 18524 

18 IX A prof FEȚANU BOGDAN 788 655 1443 

19 IX B prof RAMBELA MIHAELA 999 234 1233 

20 IX C dual GEAMĂNU IOANA 452 317 769 

21 IX D dual PĂTRAȘCU STAN 336 86 422 

22 IX E dual IVAN AURELIAN 897 145 1042 

23 X A prof ZĂINESCU MARIUS 363 435 798 

24 X B dual MINULESCU MARIA 425 434 859 

25 XI A prof PAȘCA ROXANA 345 250 595 

TOTAL PROFESIONALĂ 4605 2556 7161 

26 
XI A seral sem 
II 

  - - - 

27 XII A seral TIPURIȚĂ CAMELIA 165 323 488 

28 XIII A seral TĂNASE CLAUDIA 120 113 233 

TOTAL SERAL 285 436 721 

29 IX F.R. NĂSTASE IOAN GHEORGHE 5 179 184 

30 X F.R. BARBU ELENA  20 156 176 

31 XI F.R. MIHALACHE GEORGE 39 203 242 

32 XII F.R SĂLCEANU SIMONA 35 74 109 

33 XIII F.R IVAN AURELIAN 8 0 8 

TOTAL FR 107 612 719 

34 I A PL PIELEANU FLORIN 273 516 789 

35 I B PL TUDOSĂ EMANUEL 77 335 412 

36 II A PL CÂRSTEA CĂTĂLIN - - - 

37 II B PL TUDOSĂ EMANUEL - - - 

TOTAL POSTLICEALĂ 350 851 1201 

TOTAL GENERAL 18073 10253 28326 

 



 67 

 

 
 
 
 

Situația absențelor pe ani de studiu, pentru semestrul I 
al anului școlar 2019-2020: 

 

Nr. 
crt. 

Clasa 
Motivate Nemotivat

e 
TOTAL 

Absente 

1.  TOTAL liceal zi 12726 5798 18524 

2.  TOTAL  
profesional zi 

4605 2556 7161 

3.  TOTAL seral  285 436 721 

4.  TOTAL  
frecventa redusa 

107 612 719 

5.  TOTAL postliceal 350 851 1201 

6.  TOTAL GENERAL 18073 10253 28326 

 

 

Situația absențelor pe ani de studiu, pentru  
anul școlar 2019-2020, anual 

 
Nr. 
crt. 

Clasa 
Motivate Nemotivat

e 
Total 

Absente 

1.  TOTAL liceal zi 22223 8729 30952 

2.  TOTAL  
profesional zi 

8294 4972 13266 

3.  TOTAL seral  173 384 557 

4.  TOTAL  
frecventa redusa 

226 1096 1322 

5.  TOTAL postliceal 

451 982 1433 

6.  TOTAL GENERAL 31367 16163 47530 

 

Comisia privind monitorizarea frecvenţei elevilor s-a constituit în baza deciziei nr. 

36/09.09.2019 

În cadrul Consiliilor Profesorale din semestrul I și semestrul al II-lea al anului 

școlar 2019-2020, a fost analizată situația frecvenței elevilor și există rapoarte ale 

Comisiei privind notarea ritmocă și frecvența elevilor. 

Măsuri întreprinse pentru reducerea absenteismului si prevenirea 

abandonului școlar: 

➢ Comisia de monitorizare a frecvenței elevilor a informat periodic CP si CA 

asupra situației existente. 
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➢ S-a monitorizat permanent prezența elevilor la cursuri de către profesorii 

diriginți si au fost aplicate sancțiuni in conformitate cu prevederile ROFUIP 

si RI 

➢ diriginții claselor au ținut in permanență legătura cu parinții elevilor, iar 

sancțiunile au fost comunicate acestora la sedințele cu părinții, la orele de 

➢  consultații individuale sau unde a fost cazul prin corespondență scrisă cu 

confirmare de primire. 

➢ au fost trimise de către diriginți adrese scrise și s-a purtat corespondență cu 

Direcțiile Generale de Asistență Socială și de Protecție a Copilului de pe 

raza domiciliilor elevilor aflași în situație de abandon școlar; 

➢ la nivelul școlii de derulează proiecte educaționale având ca obiectiv 

reducerea absenteismului  

• ”La școală e mai bine decât pe stradă”, având ca obiectiv stimularea 

interesului elevilor pentru şcoală şi educaţie, proiect aflat la ediția a VI-a 

• ”Masă caldă gratuită”, proiect prin care Primăria Sector 1, conform HCL 

197/ 09.07.2019, finanțează masa de prânz a elevilor, grupul țintă al 

proiectului fiind selectat pe baza criteriilor specifice aprobate în Consiliul de 

Administrație al instituției. 

 

3.1.4. MIȘCAREA ȘI STAREA DISCIPLINARĂ A ELEVILOR 

 

Situația statistică privind miscarea și starea disciplinară a elevilor în semestrul I 

al anului școlar 2019-2020: 

Clasa Înscriși 
la 

început 
an 

școlar 

Rămași 
la sfârșitul 

sem I 

Veniți Retrași Exmatriculați Elevi cu note 
scăzute la 

purtare 

intre 
9,99-7 

sub 
7 

IXA 31 31 0 0 0 1 0 

IXB 32 32 0 0 0 1 4 

IXC 28 25 0 3 0 2 0 

IXD 30 29 1 2 0 2 1 

IX E 30 30 0 0 0 3 3 

XA 29 27 0 2 0 3 4 

XB  18 17 0 1 0 2 5 

XC 23 23 0 0 0 1 2 

XD 29 28 0 1 0 4 3 

IX FR 27 27 0 0 0 3 6 

X FR 25 25 0 0 0 2 3 

XIA 23 23 0 0 0 4 1 

XIB 20 19 0 0 1 5 2 

XIC 26 26 0 0 0 0 0 

XID 24 24 0 0 0 2 0 

XIIA 24 24 0 0 0 0 0 

XIIB 20 20 0 0 0 3 3 

XIIC 28 27 0 1 0 2 0 
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XIID 27 26 0 1 0 3 0 

XI FR 27 23 0 0 4 2 4 

XII FR 19 18 0 0 1 3 2 

XIII FR 19 19 0 0 0 0 0 

XI A 
seral 

sem II 

28 - - - - - - 

XII A 
seral 

28 27 0 1 0 13 0 

XIII A 
seral 

16 15 0 1 0 1 2 

IX Ap 30 31 1 0 0 4 2 

IX Bp 25 25 1 1 0 6 1 

IX Cd 28 27 0 1 0 2 1 

IX Dd 29 28 1 2 0 0 0 

IX Ep 20 22 3 1 0 3 2 

X Ap 29 29 0 0 0 2 0 

X Bd 20 20 0 0 0 1 2 

XI Ap 23 23 0 0 0 3 1 

Anul I A 29 29 0 0 0 15 0 

Anul I B 28 24 0 1 3 1 0 

Anul II 
A 

19 19 0 0 0 - - 

Anul II 
B 

24 24 0 0 0 - - 

TOTAL 935 886 7 19 9 99 54 

 

 
Situația statistică privind miscarea și starea disciplinară a elevilor la sfarsitul  

anului școlar 2019-2020: 

 
 

Clasa Înscriși 
la 

început 
an 

școlar 

Rămași 
la sfârșitul 

anului scolar 

Veniți Retrași Exmatriculați Elevi cu note 
scăzute la 

purtare 

intre 
9,99-7 

sub 
7 

IXA 31 28 0 3 0 1 0 

IXB 32 31 1 2 0 1 4 

IXC 28 25 0 3 0 2 0 

IXD 30 29 2 3 0 2 1 

IX E 30 27 0 3 0 3 3 

XA 29 26 0 3 0 3 4 

XB  18 16 0 2 0 2 5 

XC 23 23 0 0 0 1 2 

XD 29 28 0 1 0 4 3 

IX FR 27 27 0 0 0 3 6 

X FR 25 25 0 0 0 2 3 
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XIA 23 23 0 0 0 4 1 

XIB 20 19 0 0 1 5 2 

XIC 26 26 0 0 0 0 0 

XID 24 25 1 0 0 2 0 

XIIA 24 24 0 0 0 0 0 

 
 

 
 

     

XIIB 20 19 0 1 0 3 3 

XIIC 28 26 0 2 0 2 0 

XIID 27 26 0 1 0 3 0 

XI FR 27 23 0 0 4 2 4 

XII FR 19 17 0 0 2 3 2 

XIII FR 19 19 0 0 0 0 0 

XI A 
seral 

sem II 

21 
19 0 2 0 

- - 

XII A 
seral 

28 
23 0 1 4 

13 0 

XIII A 
seral 

16 
13 0 1 2 

1 2 

IX Ap 30 30 1 1 0 4 2 

IX Bp 25 25 1 1 0 6 1 

IX Cd 28 27 0 1 0 2 1 

IX Dd 29 28 1 2 0 0 0 

IX Ep 20 21 3 2 2 3 2 

X Ap 29 29 0 0 0 2 0 

X Bd 20 19 0 1 0 1 2 

XI Ap 23 23 0 0 0 3 1 

Anul I A 29 26 0 0 3 15 0 

Anul I B 28 23 0 2 3 1 0 

Anul II 
A 

19 
19 0 0 0 

- - 

Anul II 
B 

24 
24 0 0 0 

- - 

TOTAL 928 881 10 38 19 99 54 

 

 

 
3.1.5. CONCLUZII PRIVIND SITUAŢIA PROMOVABILITĂŢII 

an scolar 2019-2020 

 

În urma analizei rezultatelor obținute, a cifrelor de promovabilitate și a mediilor 

generale pe clase, se constată urmatoarele:  

- dintre cei 928 elevi înscriși la început de an școlar, 38 elevi au plecat din unitate, 

19 elevi au fost exmatriculați, 10 elevi au venit prin transfer. 

- dintre cei 881 elevi rămași in unitate, au promovat 824 elevi, au rămas corigenți 

6 elevi, 51 elevi au avut situația școlară neîncheiată. Dupa sustinerea examenelor 

de situatie neîncheiată si corigențe un numar de 32 elevi au rămas repetenți. 
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- promovabilitate la sfârșitul semestrului II a fost 93,53 %;  

- mediile generale pe nivele de învățământ au drept mediană intervalul de note: 

               - Invățământ liceal-zi                  7-8,99 

               - Invățământ profesional             6-7,99 

               - Invățământ liceal-seral             6-7,99 

               - Invățământ frecvență-redusă    6-7,99 

               - Invățământ postliceal                8-10 

 

   

Măsuri 

 

• Derularea activităților remediale, a activităților de consiliere psihologică și 

consiliere în carieră ( sesiuni individuale și de grup ) din cadrul Proiectului privind 

Învățământul Secundar (ROSE),  Schema de Granturi pentru Licee, beneficiar: 

Colegiul Tehnic “DINICU GOLESCU”, titlul subproiectului: Elevi motivați pentru 

succes școlar, acord de grant nr. 659/SGL/R II/02.10.2018.Acest proiect se 

derulează pe parcursul a 4 ani , începând cu luna noiembrie 2018. 

• Identificarea timpurie a elevilor cu dificultăți de învățare și adaptare la mediul 

școlar. 

• mai bună relaționare cu mediul familial. 

• suplimentarea orelor de consultații la disciplinele cu grad ridicat de dificultate. 

• relaționare corespunzătoare școală-familie-consilier psihopedagog. 

 

3.1.6. PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE 

CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

 

În vederea reducerii fenomenului delicvenţei juvenile şi cunoaşterii in timp util a 

situaţiilor de potenţial risc pentru siguranţa in şcoala şi în afara ei, unitatea noastră 

a apelat frecvent la reprezentanţii secţiei 4 ( Poliţia de Proximitate). Impreuna cu 

reprezentantii sectiei 4 Politie s-au desfasurat  activitati preventiv-informativ-

educative, la diferite clase , cu tematica diversa.  

La nivelul comisiei au fost revizuite şi aprobate în CA Planul operaţional de 

reducere a violenţei în mediul şcolar, regulamentul și atribuțiile membrilor, proceduri 

şi strategii de lucru pentru prevenirea şi reducerea violenţei (consilier şcolar Mușat 

Simona). Când au fost convocaţi, membrii comisiei s-au întâlnit ori de câte ori au 

fost solicitaţi. Fiecare întâlnire a comisiei este consemnată în registrul de procese 

verbale. Sunt îndeplinite obiectivele incluse în Regulamentulde ordine interioară și 

Planul operativ privind siguranța în unitate. 

Comisia desfășoară activități de informare, prevenire și combatere a violenței. 

Familiile elevilor care săvârșesc abateri nu întotdeauna colaborează cu comisia.  

Pentru îmbunătățirea situației privind eliminarea violenței în semestrul al II-lea a 

fost propusă o  mai promptă sesizare a abaterilor, implicarea diriginților în 

monitorizarea elevilor, comunicarea imediată a propunerilor de sancționare, precum 

și derularea unui număr mai mare de activități de prevenire, în colaborare cu Poliţia 

de Proximitate și ONG-uri . 
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3.2. MANAGEMENTUL PERFORMANȚEI OLIMPIADE, 

CONCURSURI 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului/ 

proiectului 

Faza  Premiul obținut Elevii 

1. Concurs  tematic –

„Mișcare și evoluție” 

desfășurat pe 30 

Octombrie 2019, în 

cadrul Proiectului 

regional Mișcare și 

armonie - însușiri 

ale materiei vii - 

CTDG 

regională PREMIUL I  

secțiunea cultural-

artistică  

GRUP EQUILIBRUM 

CTDG - coordonat de prof. 

Minulescu Maria 

PREMIUL III  

secțiunea cultural-

artistică  

Dumitru Cătălina, Lungu 

Ștefania (9A) – coordonator,  

prof.              Renea 

Luminița 

Premiul I  

secțiunea lucrări elevi  

Hanciu Mihai (10B),  

coordonator, prof. Rudnic 

Mona-Aliss 

Premiul II  secțiunea 

lucrări elevi  

Dobre Alexandru, Vîleanu 

Adrian, Tudose Vlad (10A), 

coordonator, prof Țenea 

Liliana 

MENȚIUNE  Avram Cristina, Vlăsceanu 

Laura (9A), coordonator, 

prof. Geantă Iuliana 

MENȚIUNE Neagu Alexandru,Toncea 

Rareș, Ghebu Rareș (9C), 

coordonator, prof. Tătaru 

Diana 

2. Festivalul concurs 

„Gutuia din 

fereastră” -, 

organizat de Școala 

gimnazială Alexandru 

Costescu 

regională DIPLOMĂ DE 

MERIT 

Lungu Ștefania (9A) 

Orzaru Bianca (9A) 

Dumitru Cătălina (9A), 

coordonate de prof. 

Minulescu Maria 

3. Concursul 

„RoboTech”, 

organizat de CTDG 

în 20 noiembrie 

municipală PREMIUL I  Penu Andrei - clasa IX D 

Arion Rareș - clasa IX B 

Bebereche Ionuț - clasa IX 

B, coordonați de prof, 

Tudosă Emanuel 

4. Târgul Național al 

Firmelor de 

Exercițiu 

„Kretzulescu – 

tradiție și 

contemporaneitate”, 

ediția a X-a, organizat 

de Școala Superioară 

Comercială  „Nicolae 

Kretzulescu”, în 6 

decembrie 2019 

națională MENȚIUNE la 

secțiunea „Cele mai 

bune materiale 

promoționale” 

MENȚIUNE la 

secțiunea „Cel mai bun 

stand” 

elevii clasei a XI-a A 

 

 

 

 

 

elevii clasei a XI-a A 

 

coordonator, profesor 

Busuioceanu Georgiana 

5.  „Olimpiada 

Națională a 

națională PREMIUL III 

Fotbal – fete 

elevii școlii 

coordonator, profesor Dana 
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Sportului Școlar” 

octombrie – 

noiembrie 2019 

Handbal - fete Cosmin 

DIPLOMĂ de 

participare 

Fotbal – băieți 

Cros – fete 

Tenis de masă – fete  

Tenis de masă – băieți 

elevii școlii 

coordonator, profesor Dana 

Cosmin 

6. Cupa M.E.C.  

ianuarie 2020 

națională DIPLOMĂ de 

participare  

handbal fete 

elevii școlii 

coordonator, profesor Dana 

Cosmin 

7. Proiectul „Club 

european” 

„Obiceiuri și tradiții 

europene de Crăciun” 

17.12.2019, 

ColegiulTehnic 

„Mihai Bravu” 

municipală DIPLOMĂ de 

participare  

 

Stan Simona (10D),  

Urucu Adriana (10D) și 

Moldovan Cristina (10D) 

coordonatori, prof. Ușurelu 

Doina și Tătaru Diana 

8. Proiectul „Club 

european” 

„Anul 1989 în istoria 

Uniunii Europene” 

17.12.2019, Colegiul 

Tehnic „Carol I”, 

municipală DIPLOMĂ de 

participare  

 

Din Georgia (10D),  

Bădiță Ramona (10D) și 

Iancu Georgiana (10D) 

coordonatori, prof. Ușurelu 

Doina și Tătaru Diana 

9.  Concursul NASA -
 Scientist for a Day! 

națională Finaliști, DIPLOMĂ 

de participare  

 

Badita Ramona si 
Moldovan Cristina, 
profesor coordonator 
Țenea Liliana 

10. Concursul NASA -

 Scientist for a Day! 

  

 

națională Finaliști, DIPLOMĂ 

de participare  

 

Alexandru Gheorghe 

Popa și Maria Alexandra 

Popa, professor 

coordinator Căpălău 

Maria 

 

 

 

 

3.3. SITUAŢIA BENEFICIARILOR DE BURSE 

 

I. BURSE DE PERFORMANȚĂ, BURSE DE MERIT, BURSE DE STUDIU ȘI 

BURSE DE AJUTOR SOCIAL 

            Conform Hotărârii Consiliului Local Sector 1 nr.355/28.11.2019 respectiv 

Procesului verbal nr. 8463/10.12.2019 al comisiei pentru acordarea burselor școlare 

de la Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, au fost acordate următoarele categorii de 

burse, după cum urmează: 

 

 

SEMESTRUL I 

- 3 burse de performanță în cuantum de 600 lei/lună; 
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- 77 burse de merit : - cu rezultate bune la învățătură 65 beneficiari din care, 

(cu medii între 8,50 și 9,49) în cuantum de 300 lei/lună si 11 beneficiari (cu medii 

între 9,50 si 10) în cuantum de 400 lei/lună; 

 

                                  -competiții sportive 1 beneficiar. 

- 19 burse de studiu în cuantum de 300 lei/lună; 

- 89 burse de ajutor social în cuantum de 300 lei/lună  

 

            Conform Hotărârilor Consiliului Local Sector 1 nr.1264/26.06.2020, 

1284/02.07.2020 si 1339/08.07.2020 respectiv Procesului verbal nr. 646/29.01.2020 

al comisiei pentru acordarea burselor școlare de la Colegiul Tehnic Dinicu Golescu, 

au fost acordate următoarele categorii de burse, după cum urmează: 

 

SEMESTRUL II 

- 3 burse de performanță în cuantum de 600 lei/lună; 

- 106 burse de merit : - cu rezultate bune la învățătură 92 beneficiari (cu medii 

între 8,50 și 9,49) în cuantum de 300 lei/lună si 14 beneficiari (cu medii între 9,50 si 

10) în cuantum de 400 lei/lună; 

                                   - competiții sportive 1 beneficiar. 

- 37 burse de studiu în cuantum de 300 lei/lună; 

- 92 burse de ajutor social în cuantum de 300 lei/lună  

     Bursele se acordă pe perioada cursurilor școlare, inclusiv pe timpul pregătirii 

susținerii examenului de bacalaureat, examenului de certificare a calificării 

profesionale și pe perioada pregătirii practice. 

     Bursele de ajutor social se acordă și pe perioada vacanțelor școlare elevilor 

care au promovat anul școlar sau celor care la sfârșitul anului școlar sunt corigenți la 

o singură disciplină de învățământ și au media anuală 10 la purtare.Elevilor declarați 

repetenți din motive medicale, dovedite prin documente medicale. 

 

II. BURSE PROFESIONALE 

     La învățământul profesional și dual în anul școlar 2019-2020, au fost acordate 

burse profesionale in cuantum de 200 de lei / lună (pe perioada cursurilor școlare si 

în timpul pregătirii practice) după cum urmează: 

- septembrie 2019 = 193 beneficiari; 

- octombrie 2019  = 192 beneficiari; 

- noiembrie 2019  = 187 beneficiari; 

- decembrie 2019  = 182 beneficiari; 

- ianuarie 2020      = 182 beneficiari; 

- februarie 2020    =  181 beneficiari; 

- martie 2020         = 175 beneficiari; 

- aprilie 2020         = 187 beneficiari; 

- mai 2020             = 187 beneficiari; 

- iunie 2020           = 186 beneficiari; 

 

 

III. BANI DE LICEU 

      Sprijinul financiar prevăzut în cadrul programului național de protecție socială 

“Bani de liceu” nu a fost solicitat de către elevi în anul școlar 2019-2020.  
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IV. BURSIERI AI STATULUI ROMÂN 

     Bursele pentru elevii din Republica Moldova care studiază în unitatea noastră 

școlară in anul școlar 2019-2020, au fost acordate unui număr de 12 beneficiari in 

luna septembrie 2019, respectiv 11 beneficiari octombrie,noiembrie,decembrie 

2019 și 10 beneficiari in perioada ianuarie – iunie 2020. Cuantumul bursei este 

echivalentul in lei al sumei de 65 de euro / lună și se actualizează în fiecare an, 

trimestrial la cursul de schimb al monedei euro comunicat de Banca Națională a 

României pentru ultima zi a lunii precedente. Bursa se acordă pe parcursul anului 

academic, inclusiv în vacanțele de iarnă și primăvară și beneficiază de cazare în 

internatul unității noastre școlare. 

 

V. ELEVI CU CERINȚE EDUCAȚIONALE SPECIALE 

           Elevii cu cerințe educaționale speciale beneficiază de o măsură de 

protecție socială în baza “Certificatului de orientare școlară și profesională” eliberat 

de Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională. 

- sumele aferente perioadei septembrie-decembrie 2019, plătite celor 10 

beneficiari conform deciziei Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și 

Unităților Sanitar Publice Sector 1 nr.3098/03.04.2019, s-au stabilit în funcție de 

numărul de zile de școlarizare și prezență școlară. 

- sumele aferente perioadei ianuarie-martie 2020, plătite celor 10 beneficiari 

conform deciziei Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitar Publice Sector 1 nr.1987/14.02.2020, s-au stabilit în funcție de numărul de 

zile de școlarizare și prezență școlară. 

- sumele aferente perioadei martie-iunie 2020, plătite celor 10 beneficiari 

conform deciziei Administrației Unităților de Învățământ Preuniversitar și Unităților 

Sanitar Publice Sector 1 nr.4537/20.08.2020, s-au stabilit în funcție de numărul de 

zile de școlarizare și prezență școlară. 

 

 

3.4. MANAGEMENTUL CARIEREI 

 

ACTIVITATEA METODICĂ DE FORMARE CONTINUĂ ȘI DEZVOLTARE 

PROFESIONALĂ A PERSONALULUI DIDACTIC 

 

3.4.1 Formarea continuă a personalului didactic  

În anul școlar 2019-2020, Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în 

carieră, numită prin d e c i z i a nr. 74/09.09.2019, are în componența sa următoarele 

cadre didactice: 

1. Nae Ofelia  – responsabil 

2. Tămaș Liana  – membru 

3. Pălică Georgeta  – membru 

 

Documentele care au stat la baza realizării documentelor de planificare şi 

proiectare a activităţii au fost planul managerial al directorului şi Planul de Acțiune al 

Școlii 2018-2023. Comisia şi-a realizat în prima şedinţă planul managerial, programul 

de activităţi, raportul de activitate pentru anul şcolar anterior.  
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S-au aplicat chestionare privind necesarul privind formarea profesională a cadrelor 

didactice pentru acest an şcolar.  

Au fost actualizate fişele privind formarea continuă şi lista cu numărul de credite 

profesionale pe ultimii cinci ani ale cadrelor didactice din şcoală. În baza actualizării 

listei cu numărul de credite pe ultimii cinci ani, comisia a făcut propunerile privind 

participarea la cursuri de formare finanţate din bugetul şcolii pentru cadrelele 

didactice.  

S-a realizat centralizarea cu cadrele didactice înscrise la suţinerea de grade 

didactice.  

Comisia are în format letric şi digital baza legislativă necesară privind formarea şi 

evoluţia în carieră. Comisia și-a desfășurat activitățile în baza următorului cadru 

normativ: 

• Legea Educației Naționale  nr. 1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare; 

• Metodologia formării continue a personalului didactic, de conducere, de 

îndrumare și de control aprobată prin OMECTS nr. 5561/2011 cu modificările și 

completările ulterioare; 

• Metodologia de acreditare a și evaluare periodică a furnizorilor  de programe 

de formare continuă și a programelor  oferite de aceștia aprobată prin OMECTS nr. 

5564/2011 modificată și completată prin OMECTS nr. 3130/ 2013 și OMECS nr. 

5442/08.10.2015; 

• OMEN nr. 3307/2013 privind aprobarea modelului “Atestatului de formare 

continuă a personalului didactic” și a modelului ”Fișei competențelor și 

disciplinelor/temelor” 

• Metodologia privind sistemul de acumulare, recunoaștere și echivalare a 

creditelor profesionale transferabile aprobată prin OMECTS nr. 5562/2011; 

• Standarde de formare continuă pentru pentru personalul cu funcții 

manageriale din învățământul preuniversitar aprobate prin OMECTS NR. 3638/ 

2012; 

• Nota nr. 640/20.02.2013 privind aprobarea taxei de acreditare a programelor 

de formare continuă pentru personalul din învățământul preuniversitar; 

• Nota nr. 48/22.02.2013 privind aprobarea procedurii privind echivalarea și 

acordarea de credite profesionale transferabile pentru participarea la activități de 

formare din categoria 4 - Programe speciale; 

• Nota nr. 189/16.05.2013 privind aprobarea modelului de proces verbal care se 

întocmește de către furnizorii de programe de formare continuă acreditate în urma 

evaluării finale a cursanților și a listei documentelor justificative privind desfășurarea 

activității de evaluare finală a acestora; 

• Nota nr. 311/03.06.2014 privind aprobarea modelului documentelor prevăzute 

în art. 35, alin. (1) din OMECTS nr. 5564/2011. 

Obiectivele generale stabilite la nivelul comisiei au fost: 

• Întocmirea și monitorizarea documentelor de proiectare, programare, 

organizare, evaluare, evidenţă și sinteză privind activitatea comisiei; 

• Facilitarea accesului la informație pentru cadrele didactice din școală; 

• Asigurarea participării personalului didactic la activitățile de formare continuă 

organizate la diferite niveluri; 
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• Consilierea cadrelor didactice în domeniul perfecționării 

Aceste obiective au fost îndeplinite prin colaborarea eficientă a membrilor comisiei 

cu personalul din unitatea școlară.  

 Activitatea de perfecționare a personalului angajat al Colegiului Teehnic 

Dinicu Golescu s-a realizat pe parcursul anului școlar 2019 - 2020  prin înscriere la 

grade didactice, participare la cursuri de formare, studiu individual și consilii 

profesorale cu temă, iar în cadrul catedrelor au fost susţinute lecţii deschise şi 

referate cu teme de profil, având caracter interdisciplinar.  

 La clasele a IX-a si a XII-a, cunoştinţele elevilor la limba şi literatura română, 

limba engleză, limba franceză, matematică, istorie și geografie au fost verificate cu 

ajutorul testelor predictive de evaluare, depistându-se astfel lacunele elevilor şi 

nivelul lor de pregătire. 

 În cadrul comisiilor metodice au fost analizate manualele alternative, 

programele, planurile-cadru, s-au efectuat interasistenţe, toate acestea fiind incluse 

în planurile manageriale ale catedrelor.  

În cadrul consiliilor profesorale au fost prezentate noutatile legislative care 

reglementeaza  activitatea de formare continua a personalului didactic: 

 A fost actualizată fișa individuală de formare continuă și baza de date 

privind perfecționarea/formarea continuă 

 Responsabilul comisiei a pus la dispoziția cadrelor didactice materiale 

informative transmise de Inspectoratul Școlar al Municipiului București și oferta de 

formare a Casei Corpului Didactic. În acest sens, la avizierul din sala profesorală a 

fost amenajat un spațiu destinat activității de perfecționare, unde sunt afișate 

periodic, pe măsură ce sunt primite, ofertele cursurilor de formare ale Casei Corpului 

Didactic București sau ale altor furnizori. 

S-au făcut demersurile necesare în vederea reconfirmării statutului de Filială a 

Casei Corpului Didactic București a Colegiului Tehnic Dinicu Golescu. Ca urmare 

a acestor acțiuni, colegiului i s-a reconfirmat acest statut. 

Profesorii din școală au fost informați cu privire la condițiile de înscriere la gradele 

didactice. 

Domnul profesor de educație fizică și sport Dana Cosmin se perfecționează în 

specialitate prin înscrierea la gradul didactic I. 

În acest an școlar, 22 de profesori din unitate au participat la cursul de formare ”O 

școală sigură, fără bullying”. Cursul s-a desfășurat în cadrul colegiului, care are 

statut de filială a Casei Corpului Didactic București – furnizorul acestui program de 

formare. 

S-a realizat echivalarea cu 90 de credite profesionale transferabile a unor activități 

de formare pentru următoarele cadre didactice: Udroiu Vasile, gradul I 2019, 

Busuioceanu Georgiana.  

Profesorii școlii s-au implicat în organizarea și derularea în unitate a 

simpozioanelor municipale, respectiv regionale: Mișcare și armonie - Însușiri ale 

materiei vii, La școală e mai bine decât pe stradă. În acest sens au coordonat 

lucrările elevilor participanți și/sau au participat ei înșiși cu lucrări la aceste 

simpozioane. 

În perioada desfășurării activității didactice în mediul online, profesorii au fost 

consiliați cu privire la utilizarea platformelor educaționale. S-au aplicat chestionare 
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privitoare la necesitățile de formare și le-a fost pusă la dispoziție oferta de cursuri 

privind predarea online. 

 

 

3.5 STRATEGII EDUCAȚIONALE. DEZVOLTARE, COORDONARE 

ȘI COLABORARE PRIN PARTENERIATE 

 

3.5.1 ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE  

I. Activitatea Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare 

şi extraşcolare  

 Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ 

care permite transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor 

dobândute în sistemul de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea 

educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea 

tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului şi al 

asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între 

componenta cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o prioritate absolută şi 

un agent cheie al asigurării coeziunii sociale capabil să contribuie la îmbunătăţirea 

climatului democratic european.  

La începutul anului școlar 2019-2020, Coordonatorul pentru proiecte şi programe 

educative a realizat Planul Managerial al activităţii educative, în alcătuirea căruia 

s-a  ţinut cont de punctele slabe şi de ameninţările identificate prin analiza SWOT. 

Scopul pe care ni l-am propus este: Ridicarea standardelor calitative ale educaţiei 

formale şi non-formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării 

potenţialului elevilor şi a formării lor ca cetăţeni europeni pro-activi. De asemenea, a 

fost realizat Calendarul Activitatilor Educative pentru anul şcolar în curs, unde s-a 

ţinut cont de activităţile cu tradiţie, dar s-au propus activităţi noi, menite sa ajute la 

îndeplinirea obiectivelor propuse.  

Semestrul I  

Elevii noştri, însoţiţi de profesori diriginţi au participat la: 

-Noaptea europeană a cercetătorilor -2019 - septembrie 

-Târgul „GAUDEAMUS - carte școlară” -  noiembrie 

-Bucharest Science festival -  septembrie 

S-au desfășurat proiectele CAER cu tradiție: 

- Concurs tematic –„Mișcare și evoluție” desfășurat pe 30 Octombrie 2019, în 

cadrul Proiectului regional Mișcare și armonie - însușiri ale materiei vii – CTDG, 

unde s-au obținut următoarele premii: PREMIUL I la secțiunea cultural-artistică: 

GRUP EQUILIBRUM CTDG - coordonat de prof. Minulescu Maria; PREMIUL al III-

lea la  sectiunea cultural-artistică:  Dumitru Cătălina, Lungu Ștefania (9A) - 

coordonator prof. Renea Luminița; Premiul I la secțiunea lucrări elevi:  Hanciu Mihai 

(10B),  coordonator prof. Rudnic Mona-Aliss; Premiul al II-lea la  secțiunea lucrări 

elevi:  Dobre Alexandru, Vîleanu Adrian, Tudose Vlad (10A), coordonator prof Țenea 

Liliana; MENȚIUNE: Avram Cristina (9A), Vlăsceanu Laura (9A), coordonator prof. 

Geantă Iuliana; MENȚIUNE: Neagu Alexandru,Toncea Rareș, Ghebu Rareș (9C), 

coordonator prof. Tătaru Diana. 
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- Concursul „RoboTech”, organizat de CTDG în 20 noiembrie, faza municipală, 

la care CTDG a obținut PREMIUL I: Penu Andrei - clasa IX D; Arion Rareș - clasa IX 

B; Bebereche Ionuț - clasa IX B, coordonați de prof. Tudosă Emanuel;  

- Balul Bobocilor, desfășurat în CLUB ONE,  în data de 11 decembrie, la care au 

participat aproximativ 400 de elevi și majoritatea cadrelor didactice. 

 - De Sf. Andrei a avut loc activitatea „Sfinţi şi sărbători”, iar de Crăciun a 

avut loc serbarea „Iată vin colindători!”. 

- Proiect de voluntariat „Voluntar pentru Moș Nicolae”, organizat de elevii 

Colegiului Tehnic „Dinicu Golescu”, coordonați de către profesor Busuioceanu 

Georgiana, în parteneriat cu Institutul de pneumoftiziologie „Marius Nasta” din 

București, str. Lacul Bucura, nr. 40, sector 5, desfășurat în perioada 25-20 

decembrie 2019, la care au participat reprezentanți ai tuturor claselor de elevi, toți 

profesorii diriginți și majoritatea profesorilor școlii; 

- Festivalul concurs „Gutuia din fereastră” -, organizat de Școala gimnazială 

„Alexandru Costescu”, faza regională, unde elevele: Lungu Ștefania (9A), Orzaru 

Bianca (9A) și Dumitru Cătălina (9A), coordonate de prof. Minulescu Maria, au 

obținut DIPLOMĂ DE MERIT; 

- În cadrul proiectului „Clubul european”, în care școala noastră s-a înscris și în 

acest an, elevele: Stan Simona (10D), Urucu Adriana (10D) și Moldovan Cristina 

(10D), au participat la activitatea desfășurată în data de 17.12.2019, în cadrul 

Colegiului Tehnic „Mihai Bravu”, cu titlul „Obiceiuri și tradiții europene de 

Crăciun”. De asemenea, tot în 17.12.2019, elevele Ion Georgia (10D), Bădiță 

Ramona (10D) și Iancu Georgiana (10D), au paricipat la activitatea organizată de 

Colegiul Tehnic „Carol I”, „Anul 1989 în istoria Uniunii Europene”;  

- la Târgul Național al Firmelor de Exercițiu „Kretzulescu – tradiție și 

contemporaneitate”, ediția a X-a, organizat de Școala Superioară Comercială  

„Nicolae Kretzulescu”, în 6 decembrie 2019, elevii clasei a XI-a A au obținut 

MENȚIUNE la secțiunea „Cele mai bune materiale promoționale” și tot MENȚIUNE la 

secțiunea „Cel mai bun stand”. 

- Proiectul „ROSE” se derulează încă din anul școlar trecut în CTDG și continuă 

și în acest an școlar, cu grupe de elevi de la clasa a IX-a până la clasa a XII-a, 

vizând pregătirea suplimentară la materiile pentru bacalureat, fiind coordonat de 

doamna director Rudnic Mona Aliss.  

- În cadrul proiectului EPAS, Școală – Ambasador a Parlamentului European 

s-au desfășurat: activități găzduite la Punctul de informare (sesiuni informare, 

dezbatere, lecție, etc), susținute de ambasadorii seniori pentru ambasadorii junior, cu 

tematică din modulele pedagogice, pe baza manualului EPAS: M1: O SCURTĂ 

ISTORIE A UNIUNII EUROPENE, M2.TU ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ, EFECTE 

ASUPRA VIEȚII TALE; M3. LUAREA DECIZIILOR; M4. EUROPA FĂRĂ 

FRONTIERE; M5.VALORILE EUROPEI M6. VOCEA TA ÎN EUROPA; activități de 

prezentare a materialelor primite de la Biroul de Informare al Parlamentului European 

(BIPE), de către ambasadorii juniori pentru alți elevi ai colegiului; diseminare de 

informații- diseminarea de către ambasadorii juniori de informații relevante legate de 

Uniunea Europeană, în general, și de Parlamentul European, în special, alegerile 

parlamentare, cetățenia europeană, semnificaţia zilei de 9 mai, etc. către colegi de 

liceu, precum și către beneficiari din școli gimnaziale, maratonul claselor etc;  școala 

a realizat, prin ambasadorii seniori și junior, două vizite la alte două școli: Școala 

gimnazială nr.162 și Școala gimnazială nr.163, pentru împărtășirea de informații 
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legate de Uniunea Europeană și instituțiile europene (luni, 25.02.2020, ambasadorii 

juniori ai Colegiului Tehnic DINICU GOLESCU, Stan Simona, Ion Georgia și Neagu 

Gabriel au vizitat elevi ai școlii gimnaziale 163; în cadrul acestei întâlniri s-au 

prezentat materiale despre UE și au avut loc discuții pe această temă;  joi, 27 

februarie 2020, ambasadorii juniori ai Colegiului Tehnic DINICU GOLESCU, 

Cosmina Toma, Alina Cristea, Elena Constantin și Luca Molea Dogaru au vizitat 

elevi ai școlii gimnaziale 162.); activități de promovare- școala a realizat 8 postări pe 

grupul de Facebook dedicat EPAS realizat  de BIPE, postări ce au fost distribuite și 

pe pagina de Facebook a colegiului și pe pagina web a şcolii 

www.colegiuldinicugolescu.ro etc. 

În 5 noiembrie s-au desfășurat alegeri pentru desemnarea vicepreședintelui 

Consiliul Școlar al Elevilor. În urma votării cu urna mobilă, eleva Urucu Adriana, din 

clasa a X-a D, a devenit noul vicepreședinte CȘE. 

De asemenea, școala noastră s-a înscris în acest semestru în proiectele: „Europa 

– casa mea”; „Ora de net”;  „Lectura – poartă către alte orizonturi”, organizat de 

Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”; „Coderdojo Tech Schools”, inițiat de Asociația 

„Școala de valori”; „CIADO – artă contra drog”; proiect cu Jandarmeria Română 

„Sportul cere fani, nu huligani”. 

Au fost depuse și aprobate 

1.  în Calendarul Activităților Educative Municipale proiectele: 

- ”Educație pentru un mediu curat” –festival concurs, înscris la poziția 2, 

domeniul Ecologie și Protecția mediului; 

- ”RoboTech” – concurs înscris la poziția 22, domeniul Tehnic-Științific-

Economic. 

2. în Calendarul Activităților Educative Regionale (aprobat prin ordinul 

OMEC nr.5.597/2019, Anexa 2): 

- ”La școală e mai bine decât pe stradă”, la poziția 422, concurs de 

educație civică: 

- ”Mișcare și armonie însușiri ale materiei vii”, la poziția 460, concurs 

tematic interdisciplinar pentru elevi; 

- ”Un univers într-un atom”, la poziția 455, concurs științific. 

Din 12 martie 2020, România a intrat în stare de alertă, apoi în stare de 

urgență, cursurile au fost suspendate, iar școlile închise, din cauza pandemiei create 

de virusul SARS-COV 2. Majoritatea activităților extrașcolare au fost inițial 

suspendate, iar, ulterior, anulate.  

Proiectul „Rose” a continuat în online, prin crearea de clase virtuale și 

desfășurarea activităților de pregătire pentru examenul de bacalaureat pe platforma 

„G Suite for Education”.  

Proiectului EPAS, Școală – Ambasador a Parlamentului European a continuat 

prin: realizarea, cu ocazia Zilei UE, 9 mai, a unui filmuleț în care ambasadorii-juniori 

prezintă cele mai importante politici UE cu privire la gestionarea crizei provocate la 

nivel european de virusul SARS-COV 2, participarea (pe Zoom) la o întâlnire cu 

europarlamentarul Victor Negrescu (28.04.2020) și la alte trei videoconferințe.  

De asemenea, în cadrul Săptămânii „Școala altfel: Să știi mai multe, să fii mai 

bun” (25-29 mai 2020) s-au realizat activități la distanță, adaptate contextului creat 

de pandemie. Activitatea care a reunit simultan cei mai mulți participanți, „La TineRi 

este puterea!”, desfășurată în 26.05.2020, pe Zoom, a fost organizată de d-na Giba 
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Georgiana (reprezentantă a asociației „The Social Incubator”), cu ajutorul profesorilor 

diriginți ai claselor a XI-a.  

 

II.Dirigenţie/Consiliere şi orientare: 

La începutul anului şcolar 2019-2020, a fost realizat Planul Managerial al Comisiei 

diriginţilor, în alcătuirea căruia s-a ţinut cont de punctele slabe şi ameninţările 

identificate în urma analizei swot. Acestea vizează: 

• absenţa spiritului de echipă cauzată de discrepanţele la nivelul viziunii 

cadrelor didactice aparținând unor generaţii distincte; 

• neimplicarea tuturor cadrelor didactice în activităţi extraşcolare; 

• nerespectarea termenelor în îndeplinirea unor sarcini; 

• inerţia unor cadre didactice, viziunea rutinieră; 

• ignorarea activităţilor extraşcolare în dimensiunea lor diacronică. 

Profesorii diriginţi şi-au întocmit planificările la timp şi în concordanţă cu 

Programele şcolare în vigoare (5287/ 9.10.2006). S-a stabilit graficul şedinţelor cu 

parinţii, al orelor de consiliere şi al consultaţiilor cu părinţii. Consilierul 

psihopedagog asigură consilierea elevilor cu probleme de disciplină şi nu numai, 

răspunzând cu promptitudine ori de câte ori este solicitat. Au fost realizate planuri 

de măsuri privind fenomenul absenteismului și abandonului.  

 

III. Evaluarea stării disciplinare în învăţământ. 

A fost încheiat Parteneriatul de colaborare privind siguranţa publică în incinta şi 

zona adiacentă unităţii de învăţământ, între Şcoală- Poliţie- Autorităţi locale şi 

Comitetul Reprezentativ al Părinţilor. În vederea reducerii fenomenului delicvenţei 

juvenile şi cunoaşterii în timp util a situaţiilor de potenţial risc pentru siguranţa în 

şcoală şi în afara ei, unitatea noastră a apelat frecvent la reprezentanţii secţiei 4 

(Poliţia de Proximitate). Împreună cu reprezentanții secției 4 Poliție s-au desfășurat  

activități preventiv-informativ-educative, la diferite clase, cu tematică diversă: 

articole din Codul Penal, legea 61/1991, combaterea absenteismului, pregătire 

antiinfracțională.  

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Experienţă în domeniul activităţii 

educative şcolare şi extraşcolare; 

• Personal didactic calificat, cu 

competenţe necesare evaluării şi 

valorificării valenţelor activităților 

extrașcolare; 

• Diversitatea programului de 

activităţi educative; 

• Modalităţi alternative de petrecere 

a timpului liber prin activităţi derulate în 

timpul anului şcolar; 

• Existenţa parteneriatului 

educaţional divers;. 

• Activitatea supraîncărcată 

a profesorilor diriginţi de 

problemele administrative, situaţia 

familială a elevilor; 

• În cadrul activităţii formale, 

accentul cade pe transmiterea 

cunoştinţelor şi nu pe caracterul 

educativ al conţinutului; 

• Minimalizarea activităţii 

educative şcolare şi extraşcolare 

de către părinţi; 

• Fonduri inexistente pentru 

desfăşurarea activităţilor 



 82 

• Responsabilizarea Consiului 

Școlar al Elevilor în problemele specifice 

şcolii; 

• Valorificarea voluntariatului şi 

dezvoltarea conştiinţei civice; 

educative şcolare şi extraşcolare; 

 

OPORTUNITǍȚI AMENINȚǍRI 

• Redimensionarea “şcolii” ca o 

comunitate autentică, temporală, 

contextuală, racordată la viaţa publică; 

• Existenţa cadrului legislativ care 

reglementează şi certifică activitatea 

dirigintelui, activitatea educativă şcolară şi 

extraşcolară; 

• Deschiderea activităţii educative 

spre implicare şi responsabilizarea în 

viaţa comunităţii; 

• Valorificarea potenţialului creativ al 

elevilor prin iniţierea de noi proiecte 

educative şi asumarea de roluri; 

• Interesul elevilor de a participa la 

procesul de luare a deciziilor în şcoală; 

• Valorificarea voluntariatului şi 

dezvoltarea conştiinţei civice; 

• Dezavantajul creat de 

programele şcolare încărcate 

care nu permit dezvoltarea 

componentei educative; 

• Oferta negativă a străzii şi 

internetului; 

• Neimplicarea familiei în 

susţinerea activităţii educative din 

şcoală. 

 

IV.Activitatea Cosiliului Elevilor:  

In anul școlar 2019/2020, Consililul școlar al elevilor s-a întrunit lunar. La aceste 

ședințe nu au  fost prezenți toți șefii claselor sau adjuncții acestora, deși, ședințele au 

fost anunțate cu o săptămână înainte. Activitățile extracurriculare din anul scolar 

2019-2020 au fost complexe, s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu 

seriozitate și au implicat un număr mare de elevi, cadre didactice și reprezentanți ai 

comunității locale.  

 

 

3.5.2. PARTENERIATE PENTRU DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ ȘI 

PENTRU FORMARE PROFESIONALĂ 

 

I. PARTENERIATE EDUCAŢIONALE: 

 

În anul școlar 2019-2020, au fost iniţiate şi derulate mai multe  parteneriate în 

scopul implementării de activităţi/proiecte educaţionale la nivel 

local/regional/naţional/international, precum și pentru promovarea ofertei 

educaționale a Colegiului Tehnic Dinicu Golescu. 

În acest scop au fost realizate parteneriate cu școli din alte județe și cu alte 

instituții în cadrul simpozioanelor desfășurate în acest an școlar în cadrul unității 

școlare, proiecte aflate în CAEM și CAER, respectiv Miscare si armonie- insusiri 

ale materiei vii, concursul pentru elevi Robotech, precum și parteneriate 

educaționale încheiate în cadrul altor proiecte.  
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Nr. 

crt. 

Proiect/ activitate Parteneri Nr. înregistrare 

1.  Acord de parteneriat pentru 

educație - Proiectul „La 

școală e mai bine decât pe 

stradă” 

Școala Gimnazială nr. 142,  

Școala Gimnazială nr. 144,  

Școala Gimnazială nr.1 Mogoșoaia,   

Liceul Teoretic „Radu Popescu”,   

Școala Gimnazială Ogrezeni „Aurel 

Soracolu”,   

Școala Gimnazială nr. 1,  

Colegiul Ucecom „Spiru Haret”,   

Școala Gimnazială nr. 99,  

Colegiul Național „Cantemir Vodă”,   

Colegiul Național Emil Racoviță,  

Școala Gimnazială „Eugen Barbu”,  

Centrul de Arta Dramatică „Teatrul 

din Pod”,  

Școala Gimnazială Dragomirești,  

Școala Gimnazială Corbii Mari,  

Școala Gimnazială „Andrei 

Rădulescu” 

6907/02.10.2019 

2.  Acord de parteneriat pentru 

educație - Proiectul „Un 

univers într-un atom” 

Liceul Tehnologic „Dacia”,  

Colegiul Tehnic „V.Harnaj”,  

Colegiul Tehnic de Poştă şi 

Telecomunicaţii „Gh. Airinei",  

Colegiul Naţional de Muzică 

„George Enescu”, 

 Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”,  

Colegiul Tehnic „Nikola Tesla”,  

Şcoala Gimnazială „Constantin 

Brâncuşi”, Sector 6, Bucureşti  

Colegiul Tehnologic „H.Coandă”, 

Sector 1, Colegiul Tehnic „Gigore 

Cerchez”, Sector 5,  Şcoala 

Gimnazială Nr.168, Sector 6  

Şcoala Gimnazială Nr.117, Sector 

6,  

Şcoala Gimnazială Nr.56, Sector 2,  

Liceul Teoretic „Marin Preda”, 

Sector 6, Colegiul Tehnic „Mihai I”, 

Sector 1,  

Şcoala Gimnazială Nr.31, Sector 3,   

Colegiul Tehnic Mecanic „Griviţa”, 

Sector 1, Liceul Teoretic „Ion 

Barbu”, Sector 6, Universitatea de 

Știinţe Agronomice şi Medicină 

Veterinară 

6908/02.10.2019 
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3.  Acord de parteneriat pentru 

educație - Proiectul „Educație 

pentru un mediu curat” 

Colegiul Tehnic  „Carol I”,  

Colegiul Național ,,Matei Basarab’’, 

Colegiul Economic „Viilor”,   

Școala Gimnazială nr.162,   

Colegiul Tehnic ,,Mihai I’’,  

Școala Gimnazială nr. 153,   

Școala Gimnazială „Geo Bogza”,  

Școala Gimnazială „Petre 

Ispirescu”,  

Școala Gimnazială nr. 1 Mogoșoaia 

6909/02.10.2019 

4.  Acord de parteneriat pentru 

educație - Proiectul „Mișcare 

și armonie, însușiri ale 

materiei vii” 

Liceul Tehnologic „Grigore C. 

Moisil” Buzău,  

Colegiul Tehnic „Petru Muşat” 

Suceava, Colegiul Tehnic de Poştă  

şi Telecomunicaţii „Gh. Airinei",  

Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” 

Colegiul Naţional de Muzică 

„George Enescu”,  

Colegiul Naţional „Nichita 

Stănescu” Ploieşti,  

Şcoala Gimnazială Vităneşti,  

Liceul Teoretic „Ion Barbu”,  

Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, 

Colegiul Tehnic „Nikola Tesla”,   

Şcoala Gimnazială Nr.117,  

Şcoala Gimnazială Nr. 56 

7352/ 

23.10.2019 

5.  Parteneriat cultural-artistic Școala Gimnazială „Alexandru 

Costescu” 

7763/08.11.2019 

6.  Protocol de colaborare  

Proiectul „CoderdojoTech 

Schools” 

Asociația „Școala de Valori” 8015/29.11.2019 

7.  Proiect educativ municipal 

cultural –artistic  

„Lectura – poartă către alte 

orizonturi” 

Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”  8280/02.12.2019 

8.  Protocol de parteneriat 

educațional 

Universitatea „Athenaeum” 308/28.01.2020 

9.  Ateliere de dezvoltare 

aplicată a cunoștințelor, în 

cadrul Programului Național 

„Școala Altfel” 

Biblioteca Metropolitană București 

(BMB) 

1300/26.02.2020 

10.  Protocol de parteneriat 

interinstituțional 

„Ținta mea – liceul” 

Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi” 1059/24.02.2020 

11.  Protocol de parteneriat 

interinstituțional 

„Ținta mea – liceul” 

Școala cu clasele I-VIII nr. 153 1060/24.02.2020 
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12.  Protocol de parteneriat 

interinstituțional 

„Ținta mea – liceul” 

Școala cu clasele I-VIII nr. 163 1061/24.02.2020 

13.  Protocol de parteneriat 

interinstituțional 

„Ținta mea – liceul” 

Școala Gimnazială nr. 192 1062/24.02.2020 

14.  Protocol de parteneriat 

interinstituțional 

„Ținta mea – liceul” 

Școala Gimnazială nr. 179 1063/24.02.2020 

15.  Proiect educațional Festival 

concurs național „Sunt 

cetățean european și mă 

implic” 

I. Festivalul concurs național 

„EuroFolklore” 

II. Simpozionul național „Eu 

în Europa. Superlative 

culturale din țările europene” 

Școala Gimnazială „Sfinții Voievozi” 

Asociația „Părinții aproape” 

Palatul Național al Copiilor 

Asociația Culturală „C-tin Gănescu” 

Școala Gimnazială „Alexandru 

Costescu” 

Colegiul Național „Tudor Vianu” 

Asociația „Reninco” 

1376/03.03.2020 

 

 

II. PARTENERIATE CU AGENŢII ECONOMICI la care s-au  derulat stagiile de 

pregătire practică  pentru elevii de la învățămîntul liceal tehnic, învățămîntul 

profesional și dual în anul școlar 2019-2020. 

În anul școlar 2019 – 2020, Colegiul Tehnic DINICU GOLESCU   școlarizează, în 
învățământul profesional de stat și în învățământul profesional dual, anul I, cinci 
clase cu calificări profesionale solicitate de agenți economici, în domeniul 
MECANICĂ și în domeniul TURISM ȘI ALIMENTAȚIE, în anul II două clase, una în 
învățământul profesional de stat, calificarea Mecanic auto și una în învățământul 
profesional dual, cu calificarea chelner (ospătar) vânzător în unitați de alimentație 
publică, la anul III o clasă în învățământul profesional de stat, calificarea Mecanic 
auto, în total 8 clase. 

Învățământ profesional de stat, curs de zi 

56  locuri la calificarea MECANIC AUTO în parteneriat cu Brady Auto Center 

28  locuri la calificarea CHELNER (OSPĂTAR) VÂNZĂTOR ÎN UNITAȚI DE 

ALIMENTAȚIE PUBLICĂ în parteneriat cu Phoenicia Hotel București 

Învățământ profesional dual, curs de zi 

14  locuri la calificarea OPERATOR LA MAȘINI CU COMANDĂ NUMERICĂ în 

parteneriat cu Turbomecanica S.A. 

14  locuri la calificarea MECANIC AUTO în parteneriat cu Brady Auto Center 

28  locuri la calificarea BUCĂTAR în parteneriat cu JW Marriott Bucharest 
Grand Hotel și Radisson Blu București 

 

Avantajele alegerii învățământului profesional 

• Elevii din învăţământul profesional beneficiază de bursă, 200 lei pe lună, timp 

de trei ani, în perioada școlarizării  
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• Asigurarea efectuării  stagiilor de pregătire practică necesare formării elevilor, 

la agentul economic partener  

• Angajarea celor mai buni absolvenți  

• Cazare gratuită în căminul Colegiului Tehnic DINICU GOLESCU, în camere 

de 2 locuri, cu baie proprie, mobilier nou și conexiune la Internet, pentru elevii din 

provincie, pe parcursul clasei a IX-a  

• Pregătire suplimentară la materiile de interes precum, informatică, engleză, 

etc. 

 

Pe lângă aceste avantaje de care beneficiază toți elevii școlarizați la Colegiul 

Tehnic DINICU GOLESCU   în învățământul profesional, fiecare agent economic 

partener oferă avantaje suplimentare specifice calificării.  

AGENȚI ECONOMICI PARTENERI 
 

Nr. 

crt 

Denumire partener 

practică 

nr de 

elevi 

primiţi 

în 

practică 

Date de contact ale 

agentului economic 

Reprezentant 

legal -

persoana de 

contact 

Cadru 

didactic 

responsabil 

1. Sc Turism SA Hotel 

Radisson Blu 

Bucureşti 

33 Calea Victoriei, nr.63-81, 

sector 1, Bucuresti  

Claudia 

Crespo  

0732 221 636 

Ionita Elena 

Bara 

Adriana 

2 Jw Marriott 

Bucharest Grand 

Hotel 

14 Calea 13 Septembrie 90  

Bucure;ti sector 5 

Ana  Maria- 

Nicolau 

0737225489 

Bara 

Adriana 

3 Sc Trotter 

Restaurant Srl 

Restaurant La 

Mama 

30 Splaiul Independentei 319 

Ob1, Intrarea 1, Sema Parc, 

Bucuresti 

Borz Silvana-

0724290480 

Cristescu 

Stefania 

4 SC SPHERA SRL  113 Piata   Charles De Gaull  Cristina Ivan-

0747093394 

Cristescu 

Stefania 

 Bara 

Adriana 

Ionita Elena 

5.  Phoenicia Grand 

Hotel, Bucharest 

28 Str.Alexandru 

Serbanescu,Nr. 87,Sec1 

Bucururesti 

MitranEmilia 

0743 221 170 

Cristescu 

Stefania 

6. TURBOMECANICA 

S.A 

14 Bd. Iuliu Maniu, Nr.244, 

Sector 6, Bucureşti 

email: 

office@turbomecanica.ro, 

telefon: 021.434.07.41, fax 

021.434.09.21 

RADU 

VIEHMANN 

PATRAȘCU 

STAN 

 

7. BRADY AUTO 

CENTER 

69 B-dul Iuliu Maniu, 
Nr.291, Sector 6, 
Bucureşti 
telefon 021.318.76.50, fax 
021.316.87.88, e-mail: 
iliemihai@bradytrade.ro  

MIHAI ILIE PĂTRAȘCU 
STAN 
ZĂINESCU 
MARIUS 
ILIE MIHAI 
 

8. BOSCH SERVICE-

LUCIA 

AUTOMOTIVE 

28 Jud. llfov, Bd  Pipera, nr. 2, 
Voluntari, înregistrată la 
Registrul Comerţului sub 

MIHALCEA 

GEORGE 

ZĂINESCU 
MARIUS 
ILIE MIHAI 
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SRL nr J23/2067/2007, CIF RO 
22188461, cont nr. R070 
RZBR 0000 0600 0943 
4129, deschis la Raiffeisen 
Bank, agenţia Dorobanţi 

9. 

SC AUTONET 

14 București, Calea Giulești 
nr.125, sector 6 
E-mail:service@auto-
net.ro 
Telefon:021.221.9138 
 

CIPRIAN 

TIU 

ZĂINESCU 
M 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificarea Agent economic partener 

MECANIC AUTO     (învățământ profesional 

de stat) 

Brady Trade Auto Center 

  

Brady Trade Auto Center se numără printre cei mai mari dealeri autorizaţi cu o cotă 

de piaţă de peste 10% în reţeaua Škoda Romania, având o experienţă de peste 20 ani 

de activitate în domeniul auto. 

Avantajele alegerii calificării                                                                    MECANIC 

AUTO 

Bursa de studiu pentru elevii cei mai buni, oferită de Brady Auto Center 

Permis auto, categoria B 

Asigurarea efectuării  stagiilor de pregătire practică necesare formării elevilor, în 

service, plătită pe bază de contract individual de muncă cu 800 lei pe lună 

Angajarea celor mai buni absolvenți la Brady Auto Center 
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Calificarea Agent economic partener 

CHELNER (OSPĂTAR) VÂNZĂTOR ÎN 

UNITĂȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

                                   (învățământ profesional 

de stat) 

Phoenicia Hotel București 

 

 

Phoenicia Hotel Bucuresti, hotel de 4 stele, cu o tradiție de peste 20 de ani în domeniul 

hotelier din România 

Avantajele alegerii calificării                                                CHELNER (OSPĂTAR) 

VÂNZĂTOR                   ÎN UNITAȚI DE ALIMENTAȚIE PUBLICĂ 

Asigurarea efectuării  stagiilor de pregătire practică necesare formării elevilor, plătită 

pe bază de contract individual de muncă 

Angajarea celor mai buni absolvenți 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificarea Agent economic partener 

OPERATOR LA MAȘINI CU COMANDĂ 

NUMERICĂ 

                                      (învățământ profesional 

dual) 

S.C. Turbomecanica S.A. 

  

Societatea Turbomecanica S.A. este producător și reparator de motoare și echipamente 

pentru aeronave, furnizor de componente și reparații pentru industria aeronautică cât și 

pentru alte domenii de înalt nivel tehnologic, menținând un standard  ridicat de calitate 

pentru produsele fabricate/reparate. 

Avantajele alegerii calificării          OPERATOR LA MAȘINI CU COMANDĂ 

NUMERICĂ 

Asigurarea efectuării  stagiilor de pregătire practică necesare formării elevilor, în 

Turbomecanica S.A., plătită pe bază de contract individual de muncă cu 800 lei pe lună, 

pentru elevii integraliști si fără absențe nemotivate 

Bursă de studiu în valoare de 300 de lei pe lună pentru elevii cu medie peste 8 la finalul 

clasei a IX-a,  oferită de Turbomecanica SA 

Angajarea celor mai buni absolvenți la Turbomecanica S.A. 

Plata transportului pentru elevii care vin din împrejurimile Bucureștiului 

Plata unui drum pe semestru pentru cei din provincie, asigurată de Turbomecanica S.A. 
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Calificarea Agent economic partener 

BUCĂTAR                    (învățământ profesional 

dual) 

Radisson Blu București  

JW Marriott Bucharest Grand Hotel 

  

Radisson Blu București este cel mai mare hotel de cinci stele din România, cu 424 de camere 

și 4 restaurante. 

JW Marriott Bucharest Grand Hotel este un hotel de cinci stele din București. Are 402 

camere și 6 restaurante și este hotelul cu cea mai mare cifră de afaceri între hotelurile din 

București.  

Avantajele alegerii calificării                                                                                             

BUCĂTAR 

Bursa suplimentară de studii de 400 lei pentru cei mai buni elevi, oferită de agenții economici, 

Echipament de lucru, analize medicale specifice oferite gratis  

Asigurarea efectuării  stagiilor de pregătire practică necesare formării elevilor, platită pe bază 

de contract individual de muncă,  

O masă gratuită pe perioada stagiilor de pregătire practică 

Angajarea celor mai buni absolvenți 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Hotel
https://ro.wikipedia.org/wiki/Bucure%C8%99ti


 91 

 

3.5.3. COLABORAREA  CU PĂRINȚII 

 

La nivel de școală a fost constituit Comitetul Reprezentativ al Părinților respectând 

toate etapele prevăzute de regulamentul pentru părinți. În cadrul adunărilor generale 

de la fiecare clasă s-au constituit comitetele de părinți pe clasă, s-a realizat 

convocarea Comitetului Reprezentativ al Părinților în ședință, au fost alese organele 

de conducere. Potrivit uneia dintre țintele din Planul de Acțiune al Școlii, părinții au 

fost implicați în activitățile desfășurate în școală.  

Colaborarea cu părinții s-a concretizat prin următoarele forme: 

• La sfârșitul semestrului I, semestrului II, precum și la sfârșitul anului școlar 

2019-2020, diriginții au trimis corespondență scrisă privind situația școlară, către 

familiile elevilor; de asemenea, tot prin corespondență scrisă (scrisori cu confirmare 

de primire) s-au adus la cunoștință familiilor sancțiunile aplicate elevilor, în 

conformitate cu prevederile regulamentare, pentru absențele acumulate, precum și 

situația de sfârșit de an școlar. 

• implicarea în activitatea de conducere a școlii prin Consiliul de Administrație 

(asigurarea accesului reprezentantului părinților  ales de CRP la ședintele CA) 

• implicarea în activitatea de asigurare a autoevaluarii institutionale prin CEAC 

• asigurarea accesului părinților la activitatea instructiv-educativă și cea 

extracurriculară 

• proiectarea, organizarea și desfașurarea de activități de consiliere parentală 

• testarea satisfacției familiei față de organizarea și desfășurarea procesului 

instructiv-educativ 

• asigurarea caracterului funcțional și eficient al comitetelor de părinți pe clase 

și a CRP 

• asigurarea transparenței decizionale și a proiectării și folosirii resurselor 

financiare ale școlii 

• transparența execuției bugetare anuale 

• Participarea părinţilor la evenimentele importante organizate în şcoală 

• Sunt organizate săptămânal ore de consultații cu părinții, precum și lectorate 

pe școală. La lectoratele organizate pe școală prezența părinților este una slabă. 

Profesorii diriginți sunt cei care solicită părinții telefonic, pentru discutarea 

problemelor copiilor. 

 

 

3.5.4. RELAȚIA CU COMUNITATEA 

 

-asigurarea transparenței decizionale și financiare  

-implicarea membrilor comunității locale în activitățile extracurriculare ale școlii  

-implicarea în activitatea de conducere a școlii prin Consiliul de Administrație 

(asigurarea accesului la ședințe a celor 2 membri ai Consiliului Local al Sectorului 1 

și unul al primarului)  

-popularizarea activităților școlii prin site-ul școlii www.colegiuldinicugolescu.ro și 

pagina de FB a școlii 

 - încheierea de parteneriate și protocoale cu instituțiile locale. 

http://www.colegiuldinicugolescu.ro/
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4. MANAGEMENTUL COMISIILOR METODICE 

 

4.1. LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

În anul școlar 2019-2020, catedra de Limba și literatura română din cadrul 

Colegiului Tehnic Dinicu Golescu a avut în componența sa  4 membri. 

 Responsabilul catedrei a realizat 3 asistențe la ore și a remarcat faptul că se 

impune accentuarea laturii formative a învățării, stimularea interesului elevilor pentru 

activitate prin organizarea unor lecții atractive, prin corelarea noțiunilor specifice 

teoriei literaturii cu cele deja însușite de elevi la alte discipline de studiu, prin 

realizarea iterdisciplinarității.   

De asemenea, s-au efectuat interasistențe, care s-au dovedit utile pentru 

îmbogățirea schimbului de experiență la catedră,  pentru realizarea unui transfer de 

cunoștințe la nivel interdisciplinar și pentru dezvoltarea unei relații interpersonale  

A existat o preocupare constantă pentru realizarea, achiziționarea și 

recondiționarea materialului didactic. Membrii catedrei utilizează la clasă fișe de 

lucru, fișe de lectură, prezentări Power-Point, volume cu operele scriitorilor studiați, 

împrumutate din biblioteca organizată la catedră prin donațiile membrilor acesteia. În 

sălile de clasă și cabinete există tablouri reprezentând portrete de scriitori sau case 

memoriale.   

Au fost elaborate testele inițiale, s-au aplicat, s-au analizat rezultatele și au fost 

stabilite  măsuri în vederea asigurării succesului școlar (septembrie-octombrie 2019). 

Au fost desfășurate  o serie de activități la biblioteca școlii:  

• „Hai să ne cunoaştem  biblioteca!” – 09.10. 2019, clasele a IX-a liceu zi şi 

profesională; 

• moment aniversar Mihail Sadoveanu  - 04.11. 2019, clasa a X-a C; 

Membrii catedrei au participat cu lucrări proprii sau ca profesori îndrumători pentru 

elevi la simpozioanele organizate în unitate: “La şcoală e mai bine decât pe stradă”, 

”Mișcare și armonie”. De asemenea, au participat la Consfătuirile profesorilor de 

limba și literatura română, la cercurile pedagogice organizate la nivelul sectorului 1 și 

al municipiului București. 

Programul de meditații s-a realizat săptămânal, în cadrul proiectului ROSE – 

”Elevi motivați pentru succesul școlar”, după un orar stabilit în acord cu părinții și cu 

elevii și afișat la catedră. 

Au fost discutate modelele de subiecte propuse de MEN pentru examenul de 

bacalaureat 2020 și au fost efectuate cu elevii în cadrul ședințelor de pregătire 

suplimentară. 

În semestrul al II-lea, odată cu intrarea în starea de urgență, cursurile, dar și orele 

de pregătire suplimentară s-au efectuat online, utilizîndu-se platforma G Suite for 

Education cu aplicația Google Classroom sau aplicația Zoom. Au fost folosite , pe 

lângă materialele proprii (teme, fișe de lucru, prezentări), resurse educaționale 

deschise: youtube, materiale postate pe portalul www.ismb.edu.ro (seturi de 

antrenamente pentru bacalaureat, lecții înregistrate de colegii din alte instituții 

școlare) sau pe www.didactic.ro. S-a păstrat în permanență legătura cu părinții și  

cu elevii prin grupurile de whatsapp ale claselor, unde au fost postate, atunci când 

a fost necesar, teme sau materiale de studiu utile pentru elevi.  

http://www.ismb.edu.ro/
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Toți membrii catedrei au parcurs conținuturile programelor școlare, în conformitate 

cu planificările calendaristice. 

Pofesorii din catedră s-au implicat în buna desfășurare a examenelor naționale, 

realizând echivalarea competențelor de comunicare în limba română a candidaților la 

examenul național de bacalaureat, participând la supravegherea probelor de examen 

și la corectarea lucrărilor. 

 În egală măsură s-au implicat în desfășurarea unor activități extrașcolare și 

extracurriculare: Balul bobocilor, acțiuni de voluntariat, Ziua școlii. 

 Perfecționarea s-a realizat prin participarea la cursuri de formare și prin 

Consiliile profesorale cu temă. 

Profesorii de Limba și literatura română din cadrul Colegiului Tehnic Dinicu 

Golescu dovedesc o bună stăpânire a conținuturilor disciplinelor predate, seriozitate, 

punctualitate și responsabilitate. 

                                                                              

4.2.  LIMBI MODERNE 

In anul scolar 2019 – 2020 comisia metodica “Limbi Moderne” din cadrul 

Colegiului Tehnic Dinicu Golescu cu urmatoarea componenta: 

• d-na profesoara Paşca Roxana – disciplina limba engleza, 

• d-na profesoara Tămaş Liana – disciplina limba engleza, 

• d-na profesoara Tipuriţă Camelia – disciplina limba engleza, 

• d-na profesoara Ivan Ana-Maria – disciplina limba franceza, 

• dl. profesor Ivan Aurelian – disciplina limba franceza, 

a desfasurat urmatoarea activitate:  

CURRICULUM 

In luna septembrie, cadrele didactice au participat la consfatuiri si au intocmit 

planificarile pentru anul scolar 2019-2020.Tot în luna septembrie, cadrele didactice 

au participat la examenul de diferente pentru elevii nou-veniti in scoala : întocmire 

subiecte, bilete, examinare elevi, completare cataloage, borderouri. Membrii comisiei 

metodice au elaborat subiectele pentru testele initiale si au organizat desfasurarea 

acestora. În luna octombrie membrii comisiei metodice au analizat rezultatele 

obtinute la testele initiale si au propus planuri de masuri in vederea remedierii 

situatiei la fiecare clasa si nivel de studiu – luna octombrie. Toate cadrele didactice 

au elaborat instrumente proprii de evaluare (teste predictive, formative si sumative), 

si au evaluat periodic cunostintele elevilor conform indicatorilor de performanta. 

Cadrele didactice au realizat instrumente proprii de predare- invatare (fise de lucru), 

adaptand programa scolara la nevoile elevilor si suplinind astfel manualele. Cadrele 

didactice au selectat si au pregatit suplimentar elevii capabili de performanta. 

 

ACTIVITATI SI CONCURSURI  

1. In luna octombrie catedra de limba engleza, reprezentate de d-nele prof. 

Paşca Roxana, Tămaş Liana, si Tipuriţă Camelia au desfasurat activitati dedicate 

sarbatorii Halloween, accentual punandu-se, bine înteles pe aspectele cultural sip e 

similaritatile intre Halloween si Dia de Los Muertos. 

2. Tot in luna octombrie a avut loc Concursul regional Miscare si Armonie, 

însusiri ale materiei vii cu tema Miscare si evolutie în cadrul Colegiului Tehnic 

Dinicu Golescu. Cadrele didactice din comisie au participat dupa cum urmeaza: 

La sectiunea Elevi : 
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• d-na profesoara Paşca Roxana a îndrumat elevele Cârstea Mihaela, Bunicelu 

Denisa, Lupu Andreea, Ion Roxana si Moraru Ana-Maria din clasa a X-a A în 

activitatea Total physical response and grammar practice ; 

• d-na profesoara Tămaş Liana l-a indrumat pe elevul Ivanescu Ianis din clasa 

a IX-a C care a sustinut lucrarea The evolution of the British Royal House; 

La sectiunea Profesori: 

• d-na profesoara Ivan Ana-Maria a sustinut lucrarea Importanta traditiilor în 

evolutia unui popor; 

•  dl. profesor Ivan Aurelian a sustinut lucrarea Miscarea de revolutie a Terrei 

si miscarea de (contra)revolutie în sport alaturi de dl. profesor Dana Cosmin. 

3. Incepand cu luna noiembrie, catedra de limba franceza a organizat o serie de 

activitati pentru a marca ziua tolerantei (16 noiembrie). Sub titlul Discrimination vs. 

tolerance?, d-na prof. Ivan Ana-Maria si dl prof. Ivan Aurelian au organizat 

activitati de  informare si sensibilizare a elevilor fata de tipuri de discriminare vs. 

toleranta, organizand discutii libere pe tema cuvintelor: discriminare, rasism, 

xenofobie, antisemitism, homofobie, sexism, echitate, toleranta, acceptare, 

incluziune. 

4. În luna decembrie, toate cadrele didactice din comisie, alaturi de clasele la 

care sunt profesori diriginti au participat la activitatea de voluntariat Voluntar pentru 

Mos Craciun. 

5. Sarbatoarea Craciunului a fost marcata prin lectii specifice (in limbile engleza 

si franceza) pe tema traditiilor si obiceiurilor din tarile anglofone si francophone, 

6. In perioada 13-14 decembrie, dl. prof. Ivan Aurelian-Nicu a participat în 

calitate de profesor îndrumator la excursia la Curtea de Arges, organizata de 

Primaria Sector 1, 

7. În luna ianuarie cadrele didactice au participat la examenul de diferente 

pentru elevii nou-veniti in scoală pentru clasa a XI-a Seral semestrul al II-lea : 

întocmire subiecte, bilete, examinare elevi, completare cataloage, borderouri, 

8. In luna februarie, catedra de limbă engleza a desfășurat activități de de 

celebrare a zilei de 14 februarie (concurs de creație), 

9. Tot în luna februarie, catedra de limbă franceză a organizat activități pentru 

marcarea zilei lui Constantin Brâncuși, 

10. În data de 10 martie, d-na prof. Ivan Ana-Maria a participat alături de elevii 

Georgescu Andra (clasa a XI-a A) și Neagu Alexandru (clasa a IX-a C) la Conferința 

Municipală Sharing Good Practices from Erasmus+ Projects desfășurată la Colegiul 

Național Cantemir-Vodă, unde a prezentat activitatea realizată în cadrul proiectului 

Școli Ambasador. 

11. Începând cu luna martie toate cadrele didactice au continuat predarea 

predarea/ evaluarea și comunicarea cu elevii (și părinții) in mediul on-line, folosind la 

inceput platforma Whatsupp iar apoi completand cu platforma Google Classroom si 

chiar Zoom. 

12. În luna iunie a a avut loc echivalarea probei C - Competente Lingvistice 

intr-o limba de circulatie Internationala din cadrul examenului de Bacalaureat la 

care au participat in calitate de profesor evaluator d-na. Ivan Ana-Maria, d-na prof 

Pașca Roxana, d-na prof. Tămaș Liana și dl. Prof. Ivan Aurelian, 
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13. La probele scrise ale examenului de Bacalaureat, au participat ca profesori 

asistenti d-na prof. Ivan Ana-Maria, d-na prof. Pașca Roxana iar dl prof. Ivan 

Aurelian a participat în calitate de profesor evaluator la disciplina geografie, 

14. În luna iulie a avut loc examenul de încheiere a situatiei scolare la care au 

participat d-na. Ivan Ana-Maria, d-na prof Pașca Roxana și dl. Prof. Ivan Aurelian 

care au întocmit subiecte, bilete, completare cataloage, borderouri. 

FORMARE PROFESIONALA 

1. În luna septembrie, d-na prof. Pasca Roxana a participat la Conferinta 

Internationala Anuala pentru profesorii de limba engleza organizata de editura 

Fischer International. 

2. În data de 7 noiembrie, d-na prof. Ivan Ana-Maria a participat la webinarul 

More than just answers organizat de editura Fisher International, 

3. În data de 28 noiembrie, d-na prof. Ivan Ana-Maria a participat la mini 

formarea  La classe inversée – organizată de editura CLE International, 

4. În perioada noiembrie-decembrie, d-nele prof. Paşca Roxana si  Ivan Ana-

Maria au participat la cursul O scoala fara bully-ing. 

5. În data de 12 martie, d-na prof. Ivan Ana-Maria a participat la webinarul A 

Very Good Place to Start: Lessons from Teaching Beginners. 

6. În luna martie, d-na. Ivan Ana-Maria, d-na prof Pașca Roxana, d-na prof. 

Tămaș Liana și dl. Prof. Ivan Aurelian au participat la webinarul Platforme de 

învatare la distanta. Google Classroom si Zoom. 

7. În data de 25 martie, d-na prof. Ivan Ana-Maria a participat la intalnirea 

virtuala Les classes inversées, un phénomène précurseur pour l’école de demain. 

8. În data de 30 aprilie, d-na prof. Ivan Ana-Maria a participat la webinarul 

Formative Assessment in the Young Learner Classroom. 

 

Analiza activitatii: 

 

PUNCTE TARI  

 

• cadre didactice bine pregatite, dispuse 

sa se perfectioneze permanent 

• planificarea riguroasă a materiei, la  

fiecare clasă, prin valorificarea programei de  

specialitate;  

• existenta cabinetelor de profil, 

• o buna colaborare cu biblioteca scolii, 

• relatia profesor-elev a fost corectă si  

principială;  

• disponibilitatea cadrelor didactice de a  

lucra suplimentar atât cu elevii capabili de 

performantă cât si cu cei care au lacune în 

cunostinte; 

PUNCTE SLABE 

 

• manuale care nu corespund 

nivelului elevilor, 

• elevi cu un bagaj anterior de 

cunostinte insuficient, 

• continutul manualelor relativ dificil 

pentru elevi, 

• elevi cu interes scazut in ceea ce 

priveste studiul limbilor straine, 

 

OPORTUNITATI 

 

 

AMENINTARI 
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• o buna motivatie a elevilor capabili de 

performanta, 

• o buna colaborare cu alte scoli din 

oras, 

• organizarea de catre institutiile de 

învatamant superior de cursuri de 

perfectionare 

 

• scaderea populatiei scolare, 

• demotivarea financiară a cadrelor 

didactice; 

• supraîncarcarea fisei postului 

cadrelor didactice 

 

                                      

4.3.MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ 

În anul școlar 2019 – 2020 comisia metodică “Matematică-informatică și TIC” din 

cadrul Colegiului Tehnic Dinicu Golescu cu următoarea componență: 

➢ d-na profesoară Ușurelu Doina – disciplina matematică, 

➢ dl. profesor Mîndruleanu Liviu – disciplina matematică, 

➢ d-na profesoară Mihaela Rambela – disciplina matematică, 

➢ d-na profesoară Barbu Elena – disciplina matematică, 

➢ d-na profesoară Tănase Claudia – disciplina matematică, 

➢ d-na profesoară Dobre Marinela – disciplina informatică-TIC, 

➢ d-na profesoară Sofroniei Ligia – disciplina informatică-TIC, 

a desfășurat următoarea activitate:  

• În luna septembrie, cadrele didactice au participat la consfatuiri și au 

întocmit planificările pentru semestrul I și semestrul II al anului scolar 2019-2020. 

• Tot în luna septembrie, cadrele didactice au participat la examenul de 

diferențe pentru elevii nou-veniți in școală: întocmire subiecte, bilete, examinare 

elevi, completare cataloage, borderouri. 

• Membrii comisiei metodice au elaborat subiectele pentru testele inițiale si au 

organizat desfășurarea acestora - luna octombrie. 

• Membrii comisiei metodice au analizat rezultatele obținute la testele inițiale și 

au propus planuri de măsuri în vederea remedierii situației la fiecare clasă și nivel de 

studiu – luna octombrie. 

 

REZULTATE TEST INIȚIAL 

Clasa 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 Media 

IX A 13 4 6 1 - 1      1,55 

IX B 16 3 5 - 2 - - - - - - 1,41 

IX C 17 3 3 3 - - - - - - - 1,45 

IX D 11 4 2 4 - 1 1 - - - - 1,61 

IX E 10 6 4 3 - - 1 - - - - 1,79 

1 A  17 4 2 3 1 - - - - - - 1,37 

1 B  16 3 2 1 - - - - - - - 1,25 

1 C 15 3 3 3 1 - - - - - - 1,54 

1 D 16 4 3 3 1 - - - - - - 1,51 

1 E 15 4 3 2 2 - - - - - - 1,57 
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XII A 5 1 7 4 1 - 1 - - - - 2,35 

XII B 6 3 1 1 1 - - - - - - 1,52 

XII C 6 - - 1 3 - - - - - - 2,3 

XII D 7 5 5 1 2 - - - - - - 2,6 

XIIIseral 3 2 2 1 1 1 - - - - - 2,2 

XIII FR 1 1 1 - - - - - - - - 1,5 

 

PREZENȚA LA TESTUL INIȚIAL 

Clasa TOTAL ELEVI ELEVI PREZENȚI ELEVI ABSENȚI 

IXA 31 25 6 

IXB 32 26 6 

IXC 28 26 2 

IX D 28 23 5 

IX E 30 24 6 

1 A  31 27 4 

1 B  26 22 4 

1 C 27 25 2 

1 D 30 27 3 

1 E 30 26 4 

XII A 24 19 5 

XII B 20 12 8 

XII C 28 10 18 

XII D 27 20 7 

XIII seral 16 10 6 

XIII FR 19 3 16 

 

 

 

SITUAȚIA  ȘCOLARĂ LA SFÂRȘITUL SEM 1 

MATEMATICĂ 

CLASA   

Promovați 

Corigenți S.N. Profesor 

IX A 31 0 0 MINDRULEANU LIVIU 

IX B 29 0 3 MINDRULEANU LIVIU 

IX C 25 0 0 UȘURELU DOINA 

IX D 28 0 1 MINDRULEANU LIVIU 

IX E 29 0 1 UȘURELU DOINA 

X A 14 5 8 UȘURELU DOINA 

X B 10 1 7 Tănase Claudia 

X C 21 0 2 UȘURELU DOINA 

X D 24 2 2 UȘURELU DOINA 

XI A 23 0 0 MINDRULEANU LIVIU 
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XI B 16 0 3 Tănase Claudia 

XI C 25 0 1 MINDRULEANU LIVIU 

XI D 0 0 0 Tănase Claudia 

XII A 13 8 3 UȘURELU DOINA 

XII B 5 8 7 Tănase Claudia 

XII C 23 0 4 UȘURELU DOINA 

XII D 15 10 1 Tănase Claudia 

1 A 30 0 1 MINDRULEANU LIVIU 

1 B 24 0 1 Rambela Mihaela 

1 C 26 0 1 Rambela Mihaela 

1 D 14 0 0 Rambela Mihaela 

1 E 20 0 2 Rambela Mihaela 

2 A 29 0 0 Tănase Claudia 

2 B 18 0 1 Tănase Claudia 

3 A 22 0 1 MINDRULEANU LIVIU 

XII seral 19 0 8 Tănase Claudia 

XIII seral 13 0 2 Tănase Claudia 

9 FR 24 0 3 Barbu Elena 

10 FR 22 0 3 Barbu Elena 

11 FR 23 0 0 Barbu Elena 

12 FR 16 0 2 Barbu Elena 

13 FR 19 0 0 Barbu Elena 

 

TIC+INFORMATICĂ –profesor Dobre Marinela  

CLASA  Promovați Corigenți S.N. OBS 

IX A 31 - -  

La clasele  I A,B,C,D,E ; XI; XII zi; XII 

seral -TIC este modul si nu se incheie.  

I PL -modul se incheie la sf. an scolar 

II PL- modul se incheie in sapt 18. 

 

IX B 29 - 3 

IX C 25 - 3 

IX D 27 - 1 

IX E 29 - 1 

X A 23 - 6 

X B 17 - 1 

X C 20 - 3 

X D 27 - 2 

9 FR 23 - 5 

10 FR 18  7 

11 FR 21 - 6 

12 FR 16 - 3 

13 FR 19 - - 

 

• Toate cadrele didactice au elaborat instrumente proprii de evaluare (teste 

predictive, formative și sumative), și au evaluat periodic cunoștințele elevilor conform 

indicatorilor de performanță; 

• Cadrele didactice au realizat instrumente proprii de predare-învățare (fișe de 

lucru), adaptând programa școlară la nevoile elevilor; 
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• D-na profesoară Ușurelu Doina, dl. profesor Mîndruleanu Liviu și  d-na 

profesoară Tănase Claudia au participat la programul de pregătire remedială ROSE. 

• Dl. profesor Mîndruleanu Liviu a realizat orarul colegiului. 

• D-na profesoară Ușurelu Doina, d-na profesoară Dobre Marinela și  d-na 

profesoară Tănase Claudia au participat la simpozionul  ,,Mișcare și armonie, însușiri 

ale materiei viiʺ. 

• D-na profesoară Ușurelu Doina a participat la cercul pedagogic: ,,Abordări ale 

programei de matematică în vederea unei învățări de duratăʺ - Colegiul Național 

,,Matei Basarabʺ, referat cu tema ,,Studiu comparativ asupra unor subiecte de 

admitere în învățământul superiorʺ 

• D-na profesoară Ușurelu Doina a participat la activitatea ,,Anul 1989 în istoria 

Uniunii  Europeneʺ - 17.12.2019, Colegiul Tehnic Carol I 

• D-na profesoară Tănase Claudia a participat la proiectul EPAS - Școli 

Ambasador ale   Parlamentului European 

• D-na profesoară Ușurelu Doina, d-na profesoară Dobre Marinela și  dl. 

Mîndruleanu Liviu au participat la cursul de perfecționare ,,Metode și strategii pentru 

o școală sigură, fără bullying“ 

• În luna decembrie, toate cadrele didactice din comisie, alături de clasele la 

care sunt profesori diriginți au participat la activitatea de voluntariat Voluntar pentru 

Moș Nicolae. 

• D-na profesoară Ușurelu Doina a fost președinte al comisiei sector 1 și a 

elaborat subiecte la Concursul de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici”, etapa 

locală. 

• În luna ianuarie cadrele didactice au participat la examenul de diferențe 

pentru elevii nou-veniți în școală pentru clasa a XI-a Seral semestrul al II-lea : 

întocmire subiecte, bilete, examinare elevi, completare cataloage, borderouri. 

• D-na profesoară Tănase Claudia a participat la promovarea ofertei 

educaționale a colegiului în on-line. 

• Începând cu luna martie toate cadrele didactice au continuat predarea 

predarea/ evaluarea și comunicarea cu elevii (și părinții) în mediul on-line, folosind la 

început platforma WhatsApp iar apoi completând cu platforma Google Classroom și 

Zoom. 

• În luna martie, d-na profesoară Ușurelu Doina, d-na profesoară Dobre 

Marinela,  dl. Mîndruleanu Liviu și d-na prof. Tănase Claudia au participat la 

webinarul Platforme de învățare la distanță. Google Classroom și Zoom 

• În luna iunie a  avut loc Echivalarea și recunoașterea competențelor lingvistice 

și digitale din cadrul examenului de Bacalaureat la care au participat în calitate de 

profesor evaluator d-na. prof. Dobre Marinela și, în calitate de secretar al comisiei, d-

na prof. Tănase Claudia.  

• La probele scrise ale examenului de Bacalaureat, au participat ca profesori 

asistenți d-na prof. Tănase Claudia, d-na prof. Dobre Marinela, iar dl prof. 

Mîndruleanu Liviu a participat în calitate de profesor evaluator. La Evaluarea 

Națională a participat  d-na prof. Tănase Claudia în calitate de profesor evaluator. 

• În luna iulie a avut loc examenul de încheiere a situației școlare la care au 

participat dl prof. Mîndruleanu Liviu și d-na prof. Tănase Claudia care au întocmit 

subiecte, bilete, completare cataloage, borderouri. 
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4.4. ȘTIINȚE (FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE) 

  Numărul membrilor catedrei: 5  

Au fost realizate două asistențe la care s-a recomandat folosirea materialelor 

didactice și a programelor AeL cât și punerea accentului pe învățarea diferențiată și 

obținerea feedback-ului.Prof. Țenea Liliana a ținut lecția deschisă cu tema 

“Determinarea căldurii specifice a unui corp solid" la clasa a X- a D la care au 

participat toți colegii. 

Preocupări privind realizarea și recondiționarea de material didactic: 

- Prof. Țenea Liliana și prof. Căpălău Maria au amenajat laboratoarele cu noi 

planșe și au realizat cu elevii referate power-point pe teme din manual (Instrumente 

optice, Ce știm despre cutremure?, Apa, Transformări de fază, Metode de 

economisirea energiei, Tehnologia 5G) 

Programul de meditații și consultații în vederea pregătirii examenului de 

Bacalaureat: 

- La chimie și biologie s-a pus accent pe pregătirea elevilor pentru bacalaureat, iar 

la fizică au avut loc consultații. Se remarcă frecvența redusă a elevilor la aceste ore. 

- Participare în cadrul proiectului ,,ROSE” - ,,Elevi motivați pentru succes școlar” – 

membru în echipa de implementare, responsabil achiziții, prof. Geantă Iuliana. 

- La chimie și biologie în prioada 1 - 12 iunie, s-au ținut meditații în școală pentru 

examenul de bacalaureat. 

Programa școlară a fost parcursă de toți profesorii. 

În anul școlar 2019-2020, în cadrul catedrei au fost derulate următoarele activități: 

- Participarea la consfătuirea profesorilor de fizică, chimie și biologie din 

Munucipiul București din data de 16.09.2019, Colegiul Național “Mihai Viteazul”. 

- Aplicarea, evaluarea și propunerea măsurilor de remediere în cazul testelor 

inițiale. 

- Lecție deschisă cu tema “Determinarea căldurii specifice a unui corp solid" la 

clasa a 

X-a D, prof. Țenea Liliana. 

- Referat cu tema “Complementaritatea dintre resursele digitale și tradiționale 

“prof. 

Geantă Iuliana. 

- Prof. Țenea Liliana și prof. Căpălău Maria, au participat la “Noaptea europeană a 

cercetătorilor din Romania din data de 27.09.2019, locație Parcul Tineretului. 

8. Activități realizate 

8.1. Activități metodice realizate în cadrul catedrei: 

- Lecție deschisă cu tema “Determinarea căldurii specifice a unui corp solid" la 

clasa 

a X-a D, prof. Țenea Liliana. 

- Referat cu tema “Complementaritatea dintre resursele digitale și traditionale 

“prof. 

Geantă Iuliana 

- Organizarea olimpiadei la fizică, biologie și chimie, faza pe școală în data de 

04.12.2019. 

- Aplicarea și discutarea testelor inițiale, propuneri de măsuri de remediere. 

- Susținere examene de situații neîncheiate și corigențe 04 - 05.09.2019 și 

examene de diferențe 06.09.2019. 
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- Participare la festivitatea de deschidere a anului școlar 2019-2020, luni 

09.09.2019. 

- Participare la Balul bobocilor, în data de 11.12.2019, Club One. 

- Aplicarea chestionarelor de satisfacție a educabililor la fizica, chimie și biologie; 

8.2. Participare la simpozioane, concursuri, alte activități la nivel de sector, 

municipal, 

național. 

- Înscrierea la Concursul de eseuri organizat de NASA “Cassini Scientist For A 

Day” a 

elevilor din clasele a X-a, a XI-a și a XII-a , prof. Țenea Liliana și prof. Căpălău 

Maria : 

- Participare la Simpozionul Regional “Mișcare și armonie, însușiri ale materiei vii”, 

ediția a VII-a cu tema “Mișcare și evoluție”  din data de 30.10.2019 . Materiale 

prezentate: “Mișcarea responsabilă pentru viață” prof. Maria Căpălău, “Universul în 

pas de mișcare”, elev Iordan Alexandru cls. 12A, profesor coordonator Maria 

Căpălău, ”Experiențe de fizică, elevii clasei a X-a C, prof. Coordonator Țenea Liliana, 

premiul II. 

- Îndrumarea elevelor Avram Cristina și Vlăsceanu Laura, clasa a IX-a A pentru 

participarea la Simpozionul Regional “Mișcare și armonie, însușiri ale materiei vii”, cu 

tema “Mișcare și evoluție”, ediția a VII-a, cu lucrarea ”Evoluția chimiei și impactul 

asupra vieții noastre”, înscris în CAER 2019, Colegiul Tehnic ”Dinicu Golescu”, prof. 

Geantă Iuliana. 

- Susținerea în cadrul activităților metodice a profesorilor de chimie din București 

cu tema ”Digitizarea în educație-aplicarea eficientă la clasă”, a lucrării cu tema 

”Complementaritatea dintre resursele digitale și cele tradiționale”, prof. Geantă 

Iuliana. 

- Propunerea subiectelor pentru etapa locală a concursului de chimie ”Lazăr 

Edeleanu”, clasa a X-a, uman/tehnologic/vocațional, prof. Geantă Iuliana. 

- participare la Olimpiada de chimie, etapa județeană/sector 1, în calitate de 

membru în comisia de organizare. 

- participare la Olimpiada de chimie, etapa județeană/sector 1, în calitate de 

membru în comisia de organizare. 

- rezolvarea testului de antrenament nr. 14 publicat de C.N.E.E. în vederea 

pregătirii examenului național de bacalaureat, la disciplina chimie anorganică, în 

cadrul proiectului I.S.M.B.  -  ”Lecția regăsită”. 

- Participare în vederea depunerii în calendarul CAEM 2020 a proiectului 

municipal ”Educație pentru un mediu curat”; prof. Geantă Iuliana. 

- Participare în vederea depunerii în calendarul CAER 2020 a proiectului regional 

,,La școală e mai bine decât pe stradă” prof. Geantă Iuliana. 

- Participare, ca profesor ambasador, la proiectul ,,Școală ambasador a 

Parlamentului Europen” prof. Geantă Iuliana. 

- La Concursul de eseuri organizat de NASA “Cassini Scientist For A Day” elevii 

noștri au câstigat locul II pe țară: Bădiță Ramona, Moldovan Cristina, clasa a X-a, 

prof. Țenea Liliana, Popa Alexandru, clasa a X-a B, Popa Maria clasa, a IX-a E, prof. 

Căpălău Maria. 

8.3. Activități extrașcolare 

- Participare  la “Noaptea europeana a cercetătorilor din Romania ” din data de 

09.2017, din Piața Universității, ”Ce știm despre cutremure” vizionarea unui film, prof. 
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Țenea Liliana, ”Încălzirea globală” vizionarea unui film, prof. Țenea Liliana, ”Activitate 

de voluntariat pentru Moș Nicolae - toți ptofesorii. 

- Toți profesorii au desfășurat programul ”Școala altfel online”. 

8.4. Activități științifice și de perfecționare 

- Curs perfecționare ”Metode și strategii pentru o școală sigură fără bullyng ”- 

decembrie 2019, (25 credite), prof. Căpălău Maria și Geantă Iuliana. 

- Curs perfecționare ”Managementul educației incluzive” – 14 - 15.12.2019. 

- Curs perfecționare ”Metode și strategii pentru o școală sigură, fără bullyng” 25 de 

credite, Fețanu Bogdan, Asociația EDU 4 You. 

- Curs de perfecționare ”Stop bullying” - noiembrie 2019 - FORMENERG S.A, prof. 

Geantă Iuliana. 

8.5. Activități didactice: 

- Toți profesorii au participat la întocmirea subiectelor pentru examenele de 

corigențe, diferențe, teste inițiale. 

- Realizarea unor experimente la fizică și chimie; 

- Îndrumarea elevilor la întocmirea portofoliilor cu lucrări de laborator, referate și 

prezentari power- point. 

- realizarea orelor online în perioada stării de urgență și alertă. 

 

4.5. TEHNOLOGII 

Comisia Metodică Tehnologii are un numar de 25 membri: 10 profesori titulari, 7 

profesori suplinitori, 5 maiștri instructori titulari, 3 maiștri instructor suplinitori. 

1)Activități metodice realizate în cadrul catedrei  

- au fost întocmite normele didactice și au fost repartizate responsabilitățile pentru 

fiecare membru al catedrei; 

- au fost susținute examenele pentru situații neîncheiate, corigențe și diferențe; 

- a fost verificată starea echipamentelor de calcul din laboratoarele de specialitate; 

- au fost elaborate testele de evaluare inițială; 

- elaborarea documentelor de proiectare didactică cu ajutorul mijloacelor TIC de 

către toți membri catedrei;  

- orele s-au desfășurat în laboratoarele de specialitate, folosindu-se materialele și 

mijloacele didactice din dotare (calculator, videoproiector, aparate de măsura și 

control, panoplii, machete); 

- au fost întocmite planuri remediale în urma rezultatelor obținute de către elevi la 

testele de evaluare inițială; 

- în cadrul comisiei s-a realizat câte o interasistență la fiecare membru al catedrei, 

având ca finalizare schimbul de experienţă în ce priveşte metodele de predare şi 

evaluarea în activitatea la clasă; 

- responsabilul catedrei a realizat  o asistenţă la  fiecare membru al catedrei 

pentru realizarea unităţii dintre obiectivele propuse şi conţinutul lecţiei; 

- la începutul anului școlar au fost procurate manuale pentru clasele a IX-a și a X-

a – învățământ obligatoriu cât și pentru celelalte clase ; 

- pe tot parcursul semestrului au fost realizate consultaţii pentru elevii cu 

probleme; 

- programa şcolară a fost parcursă conform planificărilor; 

- toţi membrii catedrei au participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de 

catedră; 

- participarea la consfătuiri; 
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- stabilirea tematicii proiectelor de specialitate pentru  examenele de certificare a 

compețentelor profesionale nivel IV, avizarea în CA și de către inspectorul de 

specialitate ; 

- elaborarea de propuneri privind tematica pentru proba scrisă din cadrul 

examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenților de la învățământul 

postliceal ; 

- stabilirea temelor pentru proba practică și a criteriilor de evaluare, din cadrul 

examenului de certificare a calificării profesionale  a absolvenților de la învățământul 

postliceal ;   

- susținerea examenului de certificare a calificării profesionale nivel 5; 

- elaborarea CDL-urilor pentru anul școlar 2020-2021 ; 

- organizarea fazei pe școală a Olimpiadei Interdisciplinare Tehnice clasele a XI-a 

și a XII-a domeniile electronică și automatizări, mecanică, servicii și a concursului pe 

meserii clasa XI - mecanic auto ; 

 - susținerea examenului de certificare a calificării profesionale nivel 3 ;          

- elaborarea de propuneri de subiecte pentru proba scrisă pentru examenul de 

absolvire a școlii postliceale ;              

- elaborarea de propuneri de activități pentru săptămâna “Să știi mai multe, să fii 

mai bun ” (Școala Altfel); 

- Verificarea documentelor necesare în vederea menținerii autorizației pentru 

școala de șoferi, categoria B; 

- realizarea normării personalului didactic pentru anul școlar 2019-2020; 

- încheierea convențiilor cu agenți economici pentru efectuarea practicii elevilor de 

la școala profesională dual; 

- în perioada 11.03.-26.06.2020 activitatea didactică de predare-învățare s-a 

desfășurat on-line de către toți membrii catedrei pe platforma classroom, whatsapp, 

email. 

                                                                                                                                                                              

2)Participarea la simpozioane, concursuri, alte activitati la nivel de sector, 

municipal, national 

- organizarea și participarea la Concursul de robotică pentru elevi “Robotech”, 

activitate pe municipiu care s-a desfășurat la C.T. Dinicu Golescu, pe 20 noiembrie 

2019 (Ediția a VII-a);  

- participarea la Simpozionul Național “ La școală e mai bine decât pe stradă”, 

ediția a VI-a;  

- organizarea și participarea la simpozionul - concurs regional din cadrul 

proiectului “Mișcare și armonie - Însușiri ale materiei vii” cu teme “Mișcarea și 

evoluție”, ediția a VII-a, pe 30.10.2019; 

- participare la Work Shop “ Ziua porților deschise” la Hilton Athenee Palace 

București, prof. Ioniță Elena. Dodu Patricia și elevi de la clasa X D - 08.11.2019; 

- participarea în cadrul proiectului ”Sărbătoarea gustului” la activitatea “Împreună 

combatem risipa de alimente” desfășurată la Hotel Ramada, prof. Bara Adriana, 

Cristescu Ștefania, Ioniță Elena și elevi de la clasele II B și I C - 25.11.2019; 

- participarea la activitatea ”Alimentația, excesul de greutate și obezitatea la elevi” 

desfășurată la Hotel Radisson Blue - prof. Bara Adriana, Ioniță Elena și elevi de la 

clasele II B și I C - 08.12.2020; 
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- mențiune la Târgul Național al Firmelor de Exercițiu de la Colegiul Economic 

Krețulescu -  Tradiție și contemporaneitate - clasa XI A, prof. Busuioceanu 

Georgiana, 05.12.2019; 

- locul I, faza pe sector - Olimpiada de turism și alimentație - Georgescu Andra, 

clasa XI A. 

- mențiune la concursul pe meserii, mecanic auto, Muzică Adrian - XI A 

profesională. 

3)Activitati stiintifice si de perfectionare 

- înscrierea la grade didactice -Tudosa Emanuel, gr.I 

4)Activitati extrascolare 

- Înființarea Centrului de  robotică al Colegiului Tehnic Dinicu Golescu unde 

participă elevi din clasele a VII-a și a VIII-a de la școlile generale; 

- Vizita la Metrorex - depoul Berceni; 

- participarea la balul bobocilor; 

- a fost prezentat Regulamentul de ordine interioara și atribuțiile profesorului de 

serviciu; 

- participarea la serbarea de sfârșit de semestru; 

- participarea la Târgul de Turism al României desfășurat la Romexpo, prof. 

Munteanu Ana Maria, Busuioceanu Georgiana în perioada 14 - 17.11.2019 și 50 

elevi de la clasele de servicii. 

- participarea la activitatea “Voluntarii lui Moș Nicolae”, prof. Busuioceanu 

Georgiana, Munteanu Ana Maria, Ioniță Elena și elevi de la toate clasele - 

06.12.2019. 

 

4.6. OM ȘI SOCIETATE  

 

1. MINULESCU MARIA  –  RESPONSABIL ARIE CURRICULARA  ,,OM SI 

SOCIETATE”  SI  SEF  DE CATEDRA,  PROFESOR  TITULAR,  

RELIGIE/ISTORIA RELIGILOR,  MASTER IN ,,COMUNICARE SI RELATII 

PUBLICE’’,GRADUL I – 22,87 ORE, NORMA = 1,27  LA COLEGIUL TEHNIC 

,,DINICU GOLESCU ‘’  

1. SALCEANU SIMONA – PROFESOR TITULAR ,ISTORIE, 

       GRADUL I , 19,30 ORE, NORMA = 1,07  LA COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU 

GOLESCU’’; 

2. PALICA GEORGETA – PROFESOR TITULAR, GEOGRAFIE,  GRADUL I,  

20,41 ORE, NORMA = 1,14  LA COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU GOLESCU”;  

3. IVAN AURELIAN – PROFESOR SUPLINITOR, GEOGRAFIE  

DEFINITIVAT  9,77 ORE, NORMA = 0,54  LA COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU 

GOLESCU”;  

4. MIHALACHE GEORGE – PROFESOR SUPLINITOR, PSIHOLOGIE,    

DEFINITIVAT 5,68 ORE, NORMA = 0,32  LA COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU 

GOLESCU’’, restul orelor la Liceul ,,Marin Preda; 

5. NASTASE  IOAN GEORGE – PROFESOR SUPLINITOR , LOGICA – 

FILOSOFIE,   DEFINITIVAT 10,71 ORE, NORMA = 0,60  LA COLEGIUL TEHNIC 

,,DINICU GOLESCU ‘’”, restul orelor la Liceul ,,Constantin Brancoveanu; 
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6. PIELEANU FLORIN – PROFESOR TITULAR  , ECONOMIE , EDUCATIE 

ANTREPRENORIALA , ECONOMIE APLICATA ,  DEFINITIVAT,  19,29 ORE, 

NORMA = 1,08  LA COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU GOLESCU ‘’; 

7. RENEA LUMINITA – PROFESOR PENSIONAR , EDUCATIE MUZICALA, 

3,94 ORE, NORMA = 0,22  LA COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU GOLESCU ‘’; 

8. ILIE RUXANDRA –PROFESOR PENSIONAR , EDUCATIE VIZUALA , 

      2 ORE, NORMA = 0,22  LA COLEGIUL TEHNIC ,, DINICU GOLESCU’’; 

9.  BARBU VICTOR - PROFESOR SUPLINITOR, ISTORIE,  DEBUTANT, 11,35 

ORE, NORMA = 0,63 LA COLEGIUL TEHNIC ,,DINICU GOLESCU’’ 

 

                          ACTIVITATI   DIDACTICE: 

- toți profesorii care fac parte din catedra socio-umane au participat la 

consfătuirile metodice organizate la nivelul fiecărei discipline; 

- au fost întocmite și date elevilor spre rezolvare subiectele în cadrul 

examenelor de diferențe la disciplinele istorie, geografie, educație antreprenorială, 

logică, argumentare și comunicare, educație muzicală, educație plastică; 

- au fost date testele inițiale și au fost aplicate baremele de corectare, 

rezultatele fiind ulterior discutate la nivelul catedrei pentru a putea fi luate măsurile  

remediale; 

- au fost realizate ședințele metodice la nivelul catedrei; 

- a fost întocmit planul managerial al catedrei ; 

- a fost întocmit planul de activități al catedrei pe semestrul I  și semestrul al II-

lea; 

- toți membrii catedrei și-au depus mapele cu documentele specifice disciplinei 

predate, la portofoliul catedrei ; 

Dosarul catedrei Socio-Umane cuprinde documentele despre: 

- componența catedrei pe discipline/an școlar 2019- 2020; 

- decizii elaborate de conducerea liceului la început de an școlar; 

- lista cu comisiile  din care fac parte cadrele didactice; 

- structura anului școlar; 

- încadrarea profesorilor/discipline; 

- orarul săptămânal; 

- planul managerial al ariei curriculare ,,Om și societate”; 

- planul de activități al catedrei pe semestrul I și semestrul al II lea; 

- referate făcute în cadrul activităților desfășurate la nivelul catedrei; 

- procesul - verbal cu manualele utilizate în anul școlar 2019 – 2020; 

- analiza SWOT la nivelul catedrei socio - umane; 

- ziua metodică a fiecărui profesor; 

- fișa de evaluare anuala și calificativul profesorilor; 

- curriculum vitae; 

- raportul de auto-evaluare; 

- programele școlare la disciplinele și clasele la care predă fiecare profesor; 

- planificarile calendaristice;  

- proiectele unitatilor de invatare ; 

- raportul cu razultatele la testele initiale; 

- planul de masuri remediale/discipline; 

- fise de lucru;  



 106 

- teste ;  etc. 

ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ 

Profesor Maria Minulescu, sub coordonarea  doamnelor director  Rudnic Mona-

Aliss   și Geantă Iuliana  a încheiat:  

- Acord – Protocol de colaborare – cu Parohia ,,Sf. Ilie Grant’’, sector 6, București- 

05.11.2019; 

- Parteneriat educațional cultural - artistic cu Școala Gimnazială ,,Alexandru 

Costescu”, sector 1, București - Nr. înreg. 7763/ 08.11.2019; 

- Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială ,,Sf. Andrei’’, sector 6, București -

29.10.2019. 

• Prof. Maria Minulescu a asigurat programul artistic din partea liceului la 

închiderea Simpozionului intitulat ,,Mișcare și armonie - însușiri ale materiei” cuprins 

în CAER 2019 la poziția 264, cu tema ”Mișcare și evoluție, Ediția VII’’ în cadrul căruia 

elevii care alcătuiesc corul ,,Equilibrum”  (Lungu Ștefania, Orzaru Bianca -  9A, 

Dumitru Cătălina – clasa 9E, Andra Georgescu, Cristina Bragadireanu, Marcu 

Florentina – clasa 11A, Ionescu Gilbert Andrei – clasa 10A) au luat  diploma - locul 1, 

secțiunea cultural-artistică, 30 octombrie 2019; 

Tot la acest simpozion a fost organizată și prezentată, în fața publicului 

participant, sceneta intitulată ”Castravetele” interpretată de grupul de elevi care fac 

parte din corul liceului. 

• Prof. Maria Minulescu a participat la Conferinta internațională ,,The Educațional 

Activities and Gools of the European Forum  for Teachers of Religious Education” 

(E.F.D.R.E.) desfășurată la Seminarul Radu-Voda Monastery, București - 

02.11.2019; 

• Prof. Maria Minulescu a indrumat si coordonat activitatea elevilor care au 

participat la Concursul ,,Gutuia din fereastră’’- Festival - Concurs interjudețean de 

muzica folk - ediția  a-VIII-a 16 noiembrie 2019,  unde au câștigat următoarele 

premii:            

- diploma de  merit – Lungu Ștefania, clasa a IX-a  A - interpretare ;  

- diploma de  merit  - Orzaru Bianca, clasa a IX-a  A- interpretare; 

- diploma de merit  - Dumitru Cătălina, clasa a IX-a E- interpretare; 

- diploma de merit – Grup ,,Equilibrum’’ (Ionescu Gilbert Andrei – clasa X A, 

Lungu Ștefania – clasa IX A, Orzaru Bianca – clasa IX A, Dumitru Catalina – clasa IX 

E) – interpretare. 

•  Prof. Maria Minulescu  a realizat și coordonat programul artistic al elevilor de la 

cor în acțiunea de resfințire a liceului – 29.11.2019 – de ziua Sf. Apostol Andrei, 

patronal spiritual al acestui liceu.  Cei 12 elevi  (Moise Alexandru  și  Mitran Mihai 

clasa 11C, Ionescu Gilbert Andrei, Lupu Andreea clasa 10A, Orzaru Bianca și Lungu 

Ștefania clasa 9A, Dumitru Cătălina 9E, Cătălin Mazdrag clasa 9D, Georgescu 

Andra, Florentina Marcu, Bragadireanu Cristina, Cosma Elena și Mătăsaru Loredana 

clasa 11A) au interpretat 10 colinde și 3 cântece patriotice, întrucât pe 1 Decembrie 

se sărbătoarea  Marea  unire.   Slujba de resfințire a fost făcută de parintele-paroh 

Costea Tănasache de la Biserica Sf. Ilie Grant, profesor la Facultatea de Teologie - 

Ortodoxa, București – 29.11.2019; 

• Prof. Maria Minulescu si Prof. Simona Sălceanu au organizat, la nivelul 

catedrei, activitatea intitulată  ,,24 ianuarie 1859 – Mica unire “, ziua când Țara 
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Românească se unea cu Moldova, domn fiind ales Alexandru Ioan Cuza  (Referate ) 

– 23.01.2020. 

• Prof. Maria Minulescu a realizat și coordonat programul artistic al elevilor care 

fac parte din corul liceului - ,,Equilibrum – cu prilejul serbării organizate de 8 martie – 

Ziua femeii, la sala 14, cabinetul de religie. Au fost interpretate 10 melodii însoțite de 

negativele specifice textelor respective, lucrul acesta fiind posibil și datorita boxelor 

portabile pe care conducerea liceului le-a pus la dispoziția catedrei pentru buna 

desfășurare a activităților de acest gen – 08.03.2020; 

• Prof. Maria Minulescu a participat ca profesor – asistent  la Examenul 

Național de Bacalaureat, susținut în Centrul de Examen de la Colegiul Național 

,,Sfântul Sava”, sesiunea iunie – iulie 2020. 

• Prof. Sălceanu Simona a participat la Simpozionul  ”Mișcare și armonie – 

însușiri ale materiei” cu lucrarea intitulată ,,Armonie și mișcare în pictura lui Edgar 

Dedas”- 30.10. 2019; 

• Prof. Sălceanu Simona a realizat cu elevii din clasa a-XI-a activitatea intitulată 

,,Comemorarea Holocaustului în Romania – 1 Decembrie – Marea Unire” - 

(Referate) - 29.11.2019; 

• Prof. Sălceanu Simona a fost implicată în pregătirea elevilor, desfășurată în 

cadrul Proiectului ROSE, program intitulat  ,,Elevi motivați pentru succesul școlar”; 

• Prof. Simona Salceanu si prof. Maria Minulescu au organizat, la nivelul 

catedrei, activitatea intitulată  ,,24 ianuarie 1859 – Mica unire “, ziua cand Țara 

Romanească se unea cu Moldova, domn find ales Alexandru Ioan Cuza (Referate) - 

23.01.2020. 

• Prof. Mihalache George a organizat,  cu elevii din clasele a X a, o sesiune de 

referate cu tema  ,,Drogurile și consecințele acestora în viața tinerilor, unde a fost 

subliniat  pericolul  pe care îl reprezinta  aceste substanțe în viața adolescenților –  

(Referate) - 26.11.2019; 

• Prof. Mihalache George ia parte la pregătirea elevilor, desfasurata in cadrul 

Proiectului ROSE, program intitulat ,,Elevi motivați pentru succesul școlar”; 

• Prof. Mihalache George a luat parte la excursia dedicata elevilor liceului la 

sfârșitul semestrului I -  (Curtea de Arges, Barajul Vidraru, Sinaia),  perioada 13 – 

14.12.2019; 

• Prof. Nastase Ioan a participat la Simpozionul  ”Mișcare și armonie – însușiri 

ale materiei”  cu lucrarea intitulată ,,Obiceiuri  țigănești” – 30.10.2019; 

• Prof. Nastase Ioan a organizat o sesiune de dezbateri, la nivelul clasei a XII a 

C, cu tema   ,,Importanța politicii” – Referate -15. 11. 2019; 

• Prof. Pălică Georgeta a participat la Simpozionul  ”Mișcare și armonie – 

însușiri ale materiei”  cu  lucrarea  intitulată  ,,Mișcare și evoluție” – 30.10.2019; 

• Prof. Pălică Georgeta a participat la pregătirea elevilor desfășurată în cadrul 

Proiectului ROSE, ,,Elevi motivați  pentru succesul  școlar”; 

• Prof. Pălică Georgeta a participat ca profesor - ambasador la Proiectul 

,,Școala ambasador a Parlamentului European – 16.12.2019; 

• Prof. Pălică Georgeta  a participat cu elevii din clasa a-IX-aE  la Târgul de 

Crăciun; 

• Prof. Pieleanu Florin a participat la excursia dedicată elevilor  liceului  la 

sfârșitul semestrului I (Curtea de Argeș, Barajul Vidrarul, Sinaia),  perioada: 13-

14.12.2019. 
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• În anul școlar 2019 - 2020  marea majoritate  a profesorilor care au facut parte 

din Aria Curriculară ,,Om și societate”, Catedra: socio-umane au participat la toate 

Consiliile profesorale și au dus la îndeplinire sarcinile trasate la nivelul catedrei, 

comisiilor din care au făcut parte sau la nivelul clasei la care era – fiecare - diriginte. 

 

4.7.EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT –RUGBY 

 

SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2019-2020 

1. Obiectivele propuse și urmărite pe parcursul anului școlar 2019-2020 

Principalele obiective, propuse la începutul anului școlar, au fost:  

1.1. Consolidarea stării de sănătate a elevilor, creșterea indicilor calităților motrice 

a priceperilor și deprinderilor motrice, îndeplinirea normelor și baremurilor în procent 

cât mai mare, participarea la competițiile sportive organizate de Federația Română 

de Rugby, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Primaria Sectorului 1, 

Direcția pentru Tineret și Sport.  

1.2. Participarea echipelor colegiului la disciplinele: rugby, fotbal, handbal, tenis de 

masă, cross, în competițiile organizate pe parcursul anului școlar 2019-2020. 

1.3. Câștigarea fazei naționale a ONSȘ, disciplina rugby, la clasele cu program 

sportiv, astfel: U19 – participarea la competiția rugby 7/15,clasarea în primele trei 

locuri, U17 - clasarea în primele 5 locuri în Campionatul Național de rugby în 15, U16 

– calificarea la Turneul Final pe țară. 

   2. Realizarea programului de antrenament: 

        Pe tot parcursul anului școlar s-a realizat programul de 

pregătire/antrenament pentru clasele de rugby și grupele de club.  

      3. Parcurgerea programei școlare: 

La PST- PSP și orele de educație fizică și sport, programa școlară a fost parcursă 

conform planificării anuale.  

4.  Activități realizate 

4.1.  Activități  metodice realizate în cadrul catedrei  

- A fost urmărit și realizat Planul de activitate al Comisiei Metodice, membrii 

participând la toate întrunirile metodice ale catedrei, pe sector și municipiu. 

- Au fost desfășurate ședințe lunare de catedră în cadrul cărora s-au stabilit și 

proiectat activități metodice și de realizare a activităților extrașcolare, cât și 

prelucrarea ROFUI, ROFUIP și RI. 

- Am desfășurat proiecte interdisciplinare prin care s-au soluționat problemele și 

exigențele în desfășurarea activității de evaluare. Evaluarea a fost efectuată la 

nivelul catedrei de rugby urmărindu-se ritmicitatea notării, nota minimă de atingere a 

standardelor evaluării fiind 6.00 (șase), precum și întocmirea rapoartelor de evaluare 

în timp util. 

- Au fost întocmite normele didactice şi au fost repartizate responsabilităţile 

fiecărui membru din cadrul comisiei metodice. 

- A fost dezbătut regulamentul de ordine interioară şi atribuţiile profesorului de 

serviciu pe școală. 

4.2. Activități didactice 

- realizarea planificărilor calendaristice şi a unităţilor de învăţare, conform 

programelor şcolare valabile pentru anul şcolar 2019-2020; 

- au efectuat serviciul pe şcoala- toţi membrii catedrei. 



 109 

- implicarea membrilor în comisii de lucru stabilite la începutul anului școlar. 

- s-a realizat planul de activităţi al comisiei metodice pentru  anul  școlar 2019-

2020 

REZULTATE 

La terminarea turului grupele de performanță, U19 R7 Locul II, R 15 Locul II, 

antrenori Borz Andrei, Udroiu Vasile. 

Au fost promovați sportivi la lotul național un număr de 4 sportivi, după cum 

urmează: Altinok Kemal, Căpușanu Andrei, Bobe Valentin, Moraru Bogdan (U19-

antrenor Vasile Udroiu). 

           Grupele de avansați, clase vocațional, au participat la campionatele 

naționale de RUGBY 15 obținând următoarele locuri: Roșoagă Ionel U17 – Locul 

V campionatul național, Toncea Silviu U16 - Locul IV zonal. 

 Au fost dezvoltate parteneriate cu:  

- Club Sportiv Steaua București.  

- Club Sportiv Turnu Măgurele. 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT  

Realizarea activitățiilor extra-curriculare.  

a) Organizarea activităților extra-curriculare:  

 

Prof. Dana Cosmin:  

- a participat la O.N.S.Ș – Fotbal faza pe sector care a avut loc la C.T.F MIHAI 

I în luna octombrie.  

- a participat la fotbal fete/băieți pe sector, locul III. 

- a participat la cros pe municipiu/Parcul Tineretului. 

- a participat la handbal fete, locul III/pe sector. 

- a participat la tenis de masă fete/băieți, pe sector. 

  

A participat la activitatea/activitățiile:  

 consfătuirile profesorilor de educație fizică de la începutul anului școlar;  

 toate activitățile desfășurate de catedra de educație fizică și sport;  

 Consiliile Profesorale și acțiunile metodice la nivel de sector;  

 îndeplinit sarcinile profesorului de serviciu.  

 Comisia metodică de educație fizică și sport, Comisia metodică Consiliere și 

orientare, Comisia pentru activități cultural-sportive, Comisia pentru programe si 

proiecte educationale. 

 

 

SEMESTRUL  al II-lea, AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

       1.Obiectivele propuse și urmărite pe parcursul anului școlar 2019-2020, 

semestrul al II-lea 

Principalele obiective, propuse la începutul anului școlar, au fost:  

1.1. Consolidarea stării de sănătate a elevilor, creșterea indicilor calităților motrice 

a priceperilor și deprinderilor motrice, îndeplinirea normelor și baremurilor în procent 

cât mai mare, participarea la competițiile sportive organizate de Federația Română 
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de rugby, Inspectoratul Școlar al Municipiului București, Primaria Sectorului 1, 

Direcția pentru Tineret și Sport.  

1.2. Participarea echipelor colegiului la disciplinele: rugby, fotbal, handbal, tenis de 

masă, cross, în competițiile organizate pe parcursul anului școlar 2019/2020. 

1.3. Câștigarea fazei naționale a ONSȘ, disciplina rugby, la clasele cu program 

sportiv, astfel: U19 – participarea la competiția rugby 7/15, clasarea în primele trei 

locuri, U17 - clasarea în primele 5 locuri în Campionatul Național de rugby în 15, U16 

– calificarea la Turneul Final pe țară. 

  2. Realizarea programului de antrenament: 

        Pe tot parcursul anului școlar s-a realizat programul de 

pregătire/antrenament pentru clasele de rugby și grupele de club. Începînd cu luna 

martie antrenamentele au fost efectuate online. 

      3. Parcurgerea programei școlare: 

La PST- PSP și orele de educație fizică și sport, programa școlară a fost parcursă 

conform planificării anuale.  

4.  Activități realizate 

4.1.  Activități  metodice realizate în cadrul catedrei  

- A fost urmărit și realizat Planul de activitate al Comisiei Metodice, membrii 

participând la toate întrunirile metodice ale catedrei, pe sector și municipiu. 

- Au fost desfășurate ședințe lunare de catedră în cadrul cărora s-au stabilit și 

proiectat activități metodice și de realizare a activităților extrașcolare, cât și 

prelucrarea ROFUI, ROFUIP și RI. 

- Am desfășurat proiecte interdisciplinare prin care s-au soluționat problemele și 

exigențele în desfășurarea activității de evaluare. Evaluarea a fost efectuată la 

nivelul catedrei de Rugby urmărindu-se ritmicitatea notării, nota minimă de atingere a 

standardelor evaluării fiind 6 (șase), precum și întocmirea rapoartelor de evaluare în 

timp util. 

-Au fost întocmite normele didactice şi au fost repartizate responsabilităţile fiecărui 

membru din cadrul comisiei metodice 

- A fost dezbătut regulamentul de ordine interioară şi atribuţiile profesorului de 

serviciu pe școală. 

4.2. Activități didactice 

- realizarea planificărilor calendaristice şi a unităţilor de învăţare, conform 

programelor şcolare valabile pentru anul şcolar 2019-2020; 

- au efectuat serviciul pe şcoala - toţi membrii catedrei. 

- implicarea membrilor în comisii de lucru stabilite la începutul anului școlar. 

- s-a realizat planul de activităţi al comisiei metodice pentru  anul  școlar 2019-

2020. 

 

REZULTATE 

La terminarea campionatului național, grupele de performanță ocupau următoarele 

locuri, U19 R7 LOCUL II, R 15 LOCUL II, antrenori BORZ ANDREI, UDROIU 

VASILE. 

Au fost promovați sportivi la lotul național un număr de 4 sportivi, după cum 

urmează: ALTINOK KEMAL, CĂPUȘANU ANDREI, BOBE VALENTIN, MORARU 

BOGDAN (U19-antrenor Vasile Udroiu). Din cauza pandemiei campionatul național a 

fost suspendat 
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           Grupele de avansați, clase vocațional, au participat la campionatele 

naționale de RUGBY 15 obținând următoarele locuri: Roșoagă Ionel U17 – 

LOCUL V campionatul național, Toncea Silviu U16 - LOCUL IV zonal. 

 Au fost dezvoltate parteneriate cu:  

- Club Sportiv Steaua București.  

- Club Sportiv Turnu Măgurele. 

Grupele de performanță, U19, antrenori BORZ ANDREI, UDROIU VASILE, au 

participat la campionatele naționale de  RUGBY 15, RUGBY 7–, obținând 

următoarele locuri: R 15-locul II național, R7 locul II național. 

           Grupele de avansați au participat la campionatele naționale de 

RUGBY 15 obținând următoarele locuri: Toncea Silviu U16-VII național, 

Roșoagă Ionel U17- V național. 

         Returul campionatului național a fost suspendat din cauza pandemiei. 

 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT  

Realizarea activitățiilor extra-curriculare.  

a) Organizarea activităților extra curriculare:  

 

Prof. Dana Cosmin:  

- a participat la O.N.S.Ș – FOTBAL faza pe sector care a avut loc la C.T.F 

MIHAI I în luna octombrie.  

- a participat la fotbal fete/băieți pe sector, locul III 

- a participat la cros pe municipiu / parcul Tineretului. 

- a participat la handbal fete, locul III / pe sector. 

- a participat la tenis de masă fete / băieți, pe sector. 

  

A participat la activitatea/activitățiile:  

 consfătuirile profesorilor de educație fizică de la începutul anului școlar;  

 toate activitățile desfășurate de catedra de educație fizică și sport;  

 Consiliile Profesorale și acțiunile metodice la nivel de sector;  

 îndeplinit sarcinile profesorului de serviciu.  

 Comisia metodică de educație fizică și sport, Comisia metodică Consiliere și 

orientare, Comisia pentru activități cultural-sportive, Comisia pentru programe si 

proiecte educationale. 

 

 

4.8. RAPORT DE ACTIVITATE AL CLUBULUI DE RUGBY, AN ȘCOLAR 2019-2020 

 

1. Obiectivele propuse și urmărite pe parcursul semestrului I al anului școlar 

2019-2020 

Principalele obiective, propuse la începutul anului școlar, au fost:  

1. Consolidarea stării de sănătate a elevilor, creșterea indicilor calităților motrice a 

priceperilor și   deprinderilor motrice, îndeplinirea normelor și baremelor în procent cât mai 

mare.  

2. Promovarea jucătorilor legitimați de la grupele de club în echipele școlii pentru participare 

în Campionatul Național: U16, U17. 
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1. Numărul  membrilor antrenori la club: 3 

- începători – 2 grupe x 22 sportivi: TOMA IORGA, FLOREA COSTICĂ 

- avansați – 1 grupă x 20 sportivi: BURCEA STELIAN 

 

     2. Realizarea programului de antrenament: 

- pe tot parcursul semestrului s-a realizat programul de pregătire/antrenament pentru  

grupele de club. 

      3. Orar/program antrenament:  

  

Nr. 

crt. 

NUMELE ȘI 

PRENUMELE 

LUNI MARȚI MIERCURI JOI VINERI SÎMBĂTĂ 

1 TOMA IORGA 15-17 - 15-18 - 15-18 - 

2 BURCEA 

STELIAN 

15-17 15-17 9-11 / 15-17 15-17 15-17 - 

3 FLOREA 

COSTICĂ 

15-17 15-17 15-17 15-17 - - 

 

4.  Activități realizate 

4.1.  Activități  metodice realizate în cadrul catedrei  

- realizarea planificărilor calendaristice şi a unităţilor de învăţare, conform programelor 

şcolare valabile pentru anul şcolar 2019-2020; 

- au efectuat serviciul pe şcoala- toţi membrii catedrei. 

 toate activitățile desfășurate de catedra de educație fizică și sport;  

 Consiliile Profesoral  

 Comisia metodică de educație fizică și sport, Comisia metodică Consiliere și orientare, 

Comisia pentru activități cultural-sportive, Comisia pentru programe si proiecte 

educationale. 

- A fost urmărit și realizat Planul de activitate al Comisiei Metodice, membrii participând la 

toate întrunirile metodice ale catedrei, pe sector și municipiu. 

- Au fost desfășurate ședințe lunare de catedră în cadrul cărora s-au stabilit și proiectat 

activități pentru bunul mers al echipelor. 

-Au fost întocmite normele didactice şi au fost repartizate responsabilităţile fiecărui membru 

din cadrul comisiei metodice. 

- A fost dezbătut regulamentul de ordine interioară şi atribuţiile profesorului de serviciu. 

- A fost discutat ordinul cu privire la admiterea în clasa a IX-a și a fost discutat și analizat 

ordinul cu privire la organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat 2020. 

PROMOVAREA JUCĂTORILOR LEGITIMAȚI LA CLUB ÎN CADRUL ECHIPELOR 

CTDG:  

- La U 16 au fost promovați, din grupa de începători, un număr de 2 jucători  –  în 

Campionatul Național.  

- La U 17 au fost promovați, din grupa de începători, un număr de 1 jucător  –  în 

Campionatul Național. 
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GRUPE CLUB – COMPONENȚĂ 

 

1. AVANSAȚI 

Nr. 

crt. 

NUMELE ȘI PRENUMELE NR. LEGITIMAȚIE ANTRENOR 

1 ISTRATE ALEXANDRU EMILIAN 50655/1479 BURCEA STELIAN 

2 PRÎNDUREL EUGEN 50659/4188 BURCEA STELIAN 

3 CRACEA LUIGI-CĂTĂLIN 50485/4147 BURCEA STELIAN 

4 TUDOR ȘTEFAN 60413/1724 BURCEA STELIAN 

5 FRANCU MARIO 50635/812 BURCEA STELIAN 

6 TOADER ROBERT-VALENTIN 50636/707 BURCEA STELIAN 

7 EFTIMIE-ANGHELESCU MARIAN 60243/352 BURCEA STELIAN 

8 ZAHARIOIU CĂTĂLIN 50615/225 BURCEA STELIAN 

9 GEALATU FLORIN 50207/4009 BURCEA STELIAN 

10 MITRAN ALEXANDRU 67033/4570 BURCEA STELIAN 

11 MARIN-CALEN LUCA 60422/4523 BURCEA STELIAN 

12 FLOREA CONSTANTIN NUȚĂ 67041/840 BURCEA STELIAN 

13 GULER CLAUDIU ANDREI 67021/1416 BURCEA STELIAN 

14 FAUR ALEXANDRU 67122/843 BURCEA STELIAN 

15 BENCZE ANDRAS ATTILA 60841/3017 BURCEA STELIAN 

16 RADU ANDREI IONUT 67076/2260 BURCEA STELIAN 

17 BALAN RAFAEL COSTIN 60566/2995 BURCEA STELIAN 

18 GHEORGHE MIRCEA 60634/4093 BURCEA STELIAN 

19 DUMITRAȘCU CRISTIAN 60635/3148 BURCEA STELIAN 

20 OCNAȘU ADRIAN 60826/915 BURCEA STELIAN 

21 TUDORACHE ROBERT MARIAN 60233/62 BURCEA STELIAN 

22 MARIȚA MARIO-NICOLAE 50420/4424 BURCEA STELIAN 

23 GRAD TUDOR ȘTEFAN 50509/4027 BURCEA STELIAN 

 

 

2. ÎNCEPĂTORI 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE ȘI PRENUMELE NR. LEGITIMAȚIE ANTRENOR 

1 ROTARU ALIN DANIEL 10773 IORGA TOMA 

2 BADEA DAVID 10770 IORGA TOMA 

3 DAVID ALEXANDRU ȘTEFANEL 10772 IORGA TOMA 

4 IONESCU VALI MATEI 67016 IORGA TOMA 

5 SIMION CORNEL 67036 IORGA TOMA 

6 SĂUCĂ REMUS PAUL 67019 IORGA TOMA 

7 FLOREA FLORIN CRISTIAN 67018 IORGA TOMA 

8 STOICA MARIO JONNY 67038 IORGA TOMA 

9 MANOLACHE ALEX FLORIN 67030 IORGA TOMA 

10 ZAHARIA GEORGE VALENTIN nelegitimați IORGA TOMA 
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11 SERESTEYON DAVID nelegitimați IORGA TOMA 

12 SCARLAT ALEXANDRU nelegitimați IORGA TOMA 

13 DINU ANDREI nelegitimați IORGA TOMA 

14 DINU SEBASTIAN VALENTIN nelegitimați IORGA TOMA 

15 ARVINTE MARIO nelegitimați IORGA TOMA 

16 RĂSCANU GEOVANI nelegitimați IORGA TOMA 

17 TĂNASE MĂDĂLIN nelegitimați IORGA TOMA 

18 MUNTEANU DAVID nelegitimați IORGA TOMA 

19 GEORGE ROBERT ȘTEFAN nelegitimați IORGA TOMA 

20 NEAGU ANDREI nelegitimați IORGA TOMA 

20 LUCA BURLACU IONUȚ nelegitimați IORGA TOMA 

21 VOICU CĂTĂLIN nelegitimați IORGA TOMA 

22 PURAN GEORGE nelegitimați IORGA TOMA 

 

3. ÎNCEPĂTORI 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE ȘI PRENUMELE NR. 

LEGITIMAȚIE 

AN 

NAȘTERE 

ANTRENOR 

1 CERCEL VALENTIN nelegitimați 10.05.2010 FLOREA 

COSTICĂ 

2 RAHPARVAR ARMAN nelegitimați 10.07.2008 FLOREA 

COSTICĂ 

3 CĂLIN VASILE nelegitimați 01.11.2007 FLOREA 

COSTICĂ 

4 PANAIT ȘTEFAN nelegitimați 05.08.2007 FLOREA 

COSTICĂ 

5 NICOLAE NARCIS nelegitimați 15.06.2007 FLOREA 

COSTICĂ 

6 BUCUR ADRIAN IONUȚ nelegitimați 12.05.2007 FLOREA 

COSTICĂ 

7 LEANCU MARIN nelegitimați 19.05.2009 FLOREA 

COSTICĂ 

8 SĂLĂJAN MIHAI nelegitimați 12.04.2007 FLOREA 

COSTICĂ 

9 PANAIT FLORIN nelegitimați 18.01.2009 FLOREA 

COSTICĂ 

10 NICOLAE YANIS CRISTIAN nelegitimați 16.06.2010 FLOREA 

COSTICĂ 

11 FLAUGIU ANDREI nelegitimați 31.07.2010 FLOREA 

COSTICĂ 

12 MĂRUȚĂ VASILE nelegitimați 2008 FLOREA 

COSTICĂ 

13 BREZERU ADRIAN 

COSMIN 

nelegitimați 2009 FLOREA 

COSTICĂ 

14 BUCUR ADRIAN IONUȚ nelegitimați 2008 FLOREA 

COSTICĂ 
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15 LEIANU MARIUS nelegitimați 19.05.2009 FLOREA 

COSTICĂ 

16 NICULAE NARCIS nelegitimați 15.06.2008 FLOREA 

COSTICĂ 

17 PANAIT ȘTEFAN nelegitimați 05.05.2007 FLOREA 

COSTICĂ 

18 PANAIT FLORIN nelegitimați 18.01.2009 FLOREA 

COSTICĂ 

19 CAPALAN SOARE nelegitimați 2012 FLOREA 

COSTICĂ 

20 MUSTAȚĂ LUIZ RADU nelegitimați 2013 FLOREA 

COSTICĂ 

21 DILOI CRENGUȚA nelegitimați 11.06.2007 FLOREA 

COSTICĂ 

22 DILOI VALENCIA nelegitimați 16.01.2009 FLOREA 

COSTICĂ 

 

 

 

5. MANAGEMENTUL CALITĂȚII 

 

5.1.Activitatea CEAC 

A. Componența Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității  

În anul școlar 2019-2020, CEAC, a fost constituită, conform articolului nr. 164 din 

Regulamentul de Organizare și Funcționare a Unităților de Învățământ, aprobat prin 

OMENCS 5079/2016. 

B. Activitatea Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității  

- la începutul anului școlar, membrii comisiei au colectat informaţiile de la comisiile 

şi compartimentele şcolii, necesare atât încărcării în format electronic a datelor 

cerute în aplicaţia informatică https://calitate.aracip.eu, precum și pentru încheierea 

Raportului Procesului de Autoevaluare și a Planului de Îmbunătățire în conformitate 

cu Ordinul nr. 6308/19.12.2008 privind aprobarea instrumentelor de asigurare a 

calităţii în unităţile de învăţământ profesional şi tehnic;  

- a revizuit Regulamentul de Organizare și Funcționare al CEAC cu nr. 

6426/19.09.2019, aprobat în CA din 02.10.2019;  

- a elaborat Raportul Anual de Evaluare Internă şi Raportul Procesului de 

Autoevaluare pentru anul şcolar 2018-2019;  

- a elaborat Raportul Anual de Evaluare Internă a unității de învățământ cu 

program integrat sau suplimentar de sport; 

- a înaintat propuneri pentru revizuirea Strategiei de evaluare internă a calităţii 

educaţiei la nivelul unităţii şcolare, elaborând această strategie;  

- a elaborat planul de acţiune al comisiei, planul de îmbunătăţire şi planul 

operational; 

- organigrama comisiei; 

https://calitate.aracip.eu/


 116 

- a diseminat în şedinţele Consiliului de Administraţie şi ale Consiliului Profesoral 

toate noutăţile apărute în legătură cu implementarea mecanismului de asigurare 

internă a calităţii;  

- a întocmit rapoarte de monitorizare internă (la termenele 15 decembrie, 15 

martie şi 15 iunie ale anului şcolar în curs); ; 

- a elaborat planul operational inclus în PAS 

- în colaborare cu conducerea școlii, a pregătit vizita externă pentru validarea 

Raportului procesului de Autoevaluare; 

- a sprijinit conducerea școlii în cadrul  vizitelor de evaluarea în vederea acreditării 

specializării Organizator banqueting. (noiembrie 2019); 

- a completat datele necesare generării RAEI 208-2019 în platforma dedicate, 

conform termenelor prevăzute. 

Strategia CEAC  

Strategia CEAC, cu nr. 7315/10.10.2018, a fost elaborată pentru orizontul de timp 

2018-2023 și descrie prioritățile, țintele strategice și acțiunile ce vor sta la baza 

activității unității de învățământ pentru creșterea calității educației oferite. Prioritățile, 

țintele strategice și activitățile propuse în strategie se fundamentează pe analiza 

mediului extern (care a luat în considerare Strategia EUROPA 2020, obiectivele 

naționale pentru orizontul 2020 și Strategia de Dezvoltare a Regiunii București-Ilfov, 

pentru perioada 2016-2025) și analiza SWOT.  

Obiectivul general avut în vedere este acela de dezvoltare a unității școlare în 

concordanţă cu dinamica unei societăţi bazate pe cunoaştere, cu tendinţele 

dezvoltării socio-economice la nivel local și regional.  

Proceduri obligatorii  

Au fost elaborate și/sau revizuite proceduri operaţionale, care susţin Sistemul de 

control intern/ managerial; de autoevaluare instituţională; de evaluare sistematică a 

aşteptărilor educabililor, părinţilor şi altor beneficiari relevanţi; de evaluare 

sistematică a satisfacţiei personalului, de comunicare internă, decizie şi raportare; de 

comunicare externă cu beneficiarii educației, cu instituții și angajatori; de prevenire a 

perturbărilor majore, de control al documentelor şi al înregistrărilor, de monitorizare, 

 

 evaluare, revizuire şi îmbunătăţire a calităţii; de informare regulată a elevilor și 

părinţilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare; de colectare regulată a feed-

back-ului din partea elevilor şi a altor factori interesaţi interni şi externi; privind 

accesul la informaţiile de interes public.  

 

Instrumente de monitorizare și de evaluare internă specifice  

- Rapoarte scrise;  

- Plan operaţional;  

- Fişe de analiză a documentelor scolii;  

- Documente de politică educaţională elaborate la nivel naţional, regional şi locale;  

- Standarde, metodologii, ghiduri bune practici, alte instrumente privind evaluarea 

instituţională şi asigurarea calităţii, elaborate la nivel naţional, regional sau local.  

Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul de asigurare a calităţii 

trebuie să devină un instrument fundamental al dezvoltării instituţionale şi 

profesionale, arătând unde se pot aduce îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină 

ţinte strategice pentru dezvoltarea ulterioară a şcolii. 
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Analiza SWOT a activităţii comisiei  

➢ PUNCTE TARI – revizuirea și completarea portofoliului comisiei cu 

documentaţia necesară - centralizarea şi interpretarea chestionarelor aplicate 

părinţilor şi elevilor în vederea îmbunătăţirii climatului instructiv-educativ din şcoală - 

întocmirea rapoartelor de autoevaluare 

➢ PUNCTE SLABE – nu toate procedurile elaborate sunt ordonate conform 

ordinelor în vigoare  

➢ AMENINŢĂRI - munca în această comisie necesită un volum foarte mare de 

timp și, datorită supraîncărcării cu alte activităţi şcolare si extraşcolare, există 

posibilitatea să nu fie îndeplinite toate sarcinile  

➢ OPORTUNITĂŢI - disponibilitatea cadrelor didactice şi a conducerii de a sprijini 

activitatea acestei comisii  

 

CONCLUZII 

 

Activitatea educațională și managerială desfășurată în anul școlar 2019-2020 s-a 

realizat în baza tuturor documentelor manageriale, a Planului managerial, a 

Programului activitățlilor educative și a programelor catedrelor și a comisiilor 

metodice, respectând Iegislația în vigoare.  

Obiectivul principal de creștere a nivelului de pregătire și de formare a 

personalității elevilor s-a realizat în mod diferențiat, în funcție de particularitățile de 

vârstă, psihopedagogice și de pregătire ale colectivelor respective.  

Retrospectiva realizată în paginile acestui material de sinteză privind activitățile 

derulate pe parcursul anului școlar 2019-2020 evidențiază deschiderea echipei de  

conducere și a întregului colectiv al instituției către modele educaționale de 

succes, dar și către valorile consacrate ale școlii românești, cu scopul de a susține 

evoluția unității noastre școlare, raportate la idealurile şi exigenţele elevilor, ale 

părinților, ale pieței muncii.  

Anul şcolar 2019/2020 - datorită eforturilor susţinute depuse de colectivul de cadre 

didactice din cadrul Colegiului Tehnic Dinicu Golescu sub coordonarea echipei 

manageriale - a început în condiţii bune pentru corpul profesoral şi colectivul de elevi 

al şcolii noastre. Sălile de clasă destinate desfăşurării activităţii au fost amenajate 

corespunzător şi în timp util, astfel că activitatea didactică a avut un start bun. 

Activitatea complexă, derulată sub semnul profesionalismului și al expertizei în 

domeniu, s-a concretizat în strategii manageriale și didactice inspirate, proiecte din 

zone diverse, organizarea de examene pentru elevi, concursuri și olimpiade școlare, 

inspecţii şi evaluări conform unui calendar dens, parteneriate numeroase, 

evenimente de impact în rândul comunității locale. Atmosfera din unitatea şcolară 

este propice pentru realizarea unui învăţământ de calitate, relaţiile dintre personalul 

didactic şi elevi sunt bune, elevii în marea majoritate au un comportament civilizat şi 

se raportează unul la celălalt ca membrii egali ai comunităţii. Şcoala are scopuri, 

politici, proceduri şi planuri de dezvoltare care indică o direcţie bună de evoluție, 

comunitatea şcolară le înţelege şi le pune în practică. În şcoală există personal 

didactic calificat, într-o proporţie mare titular, cu o pregătire ştiinţifică şi metodică 

atestată de gradele didactice obţinute şi de activităţile metodicoştiinţifice susţinute. 

Şcoala asigură o comunicare bună cu părinţii, aceştia primind informaţii despre 




