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Aspecte generale privind managementul unităţii de învăţământ 

 
1. Priorităţi strategice 

Pentru anul şcolar 2015-2016, am orientat întreaga activitate, demersul didactic 

şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice: 

 Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice; 

 Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ; 

 Elaborarea de standarde de predare şi evaluare, în vederea atragerii 

elevilor către marea performanţă; 

 Permanentizarea utilizării TIC, ca instrument de învăţare; 

 Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare 

 Dezvoltarea bazei didactico-materiale a şcolii şi atragerea de resurse 

financiare extrabugetare 

 

2. Rezultate așteptate 

 Respectarea regulamentelor şi a standardelor; Monitorizarea aplicării 

noului Regulament de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ 

preuniversitar; Actualizarea Regulamentelor  interne al unitatii scolare; 

 Proiect al planului de şcolarizare corelat  cu nevoile de educaţie ale 

elevilor din şcolile ţintă 

 Plan de şcolarizare realizat în proporţie de 100%  

 CDŞ în concordanţă cu interesele elevilor, nevoile comunităţii şi resursele 

umane şi materiale ale   şcolii 

 Cel puţin 90% din opţiunile elevilor  respectate 

 Dotările care contribuie la asigurarea unei ambianţe plăcute şi stimulative 

pentru furnizarea unei educaţii de calitate (Proiectul de dotare didactico-

materială) 

 Creşterea ponderii personalului didactic cu performanţe deosebite (peste 

50 %) 
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 Promovarea imaginii şcolii în contextul climatului concurenţial actual de 

descentralizare şi autonomie instituţională. 

 Baza de date privind parteneriatele derulate de şcoală, evaluarea acestora 

 Menţinerea parteneriatelor cu impactul scontat 

 Curricule şi materiale specifice pentru derularea parteneriatelor 

 Promovarea activităţilor care cresc reprezentativitatea şcolii la nivel local 

şi naţional, subscrise formării competenţelor civice, ecologice şi educaţiei 

interculturale: 

 Plan  managerial de activităţi educative adaptat aşteptărilor şi nevoilor 

beneficiarilor direcţi şi indirecţi ai educaţiei 

 Implicarea în mai mare măsură a şcolii în realizarea de proiecte europene 

sau alte burse finanţate de instituţiile europene 

 Cel putin un proiect de colaborare  europeană 

 

3. Indicatori de performanţă pentru activitatea managerială 

(pentru asigurarea şi evaluarea calităţii) 

_ CURRICULUM 

_ REZULTATE ŞCOLARE 

_ ÎNVĂŢARE ŞI PREDARE 

_ SPRIJIN PENTRU DEZVOLTAREA PERSONALĂ A ELEVILOR 

_ MISIUNEA, VIZIUNEA ŞCOLII 

_ RESURSE UMANE, MATERIAL – FINANCIARE. DEZVOLTAREA 

RESURSELOR 

_  PARTENERIATE 

 

 Documentele de proiectare managerială anuală şi semestrială au fost 

realizate în cadrul general stabilit prin strategia de dezvoltare a învăţământului 

preuniversitar elaborată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Dâmbovița şi au fost 

întocmite pe baza următoarelor: 

1) Documente de evaluare şi diagnoză: 

a. Rapoartele de activitate ale catedrelor de specialitate şi ale comisiilor şi 

grupurilor de lucru desemnate prin decizii interne în anul şcolar 2015/2016; 

b. Documente de raportare financiar-contabilă; 
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c. Procese verbale ale activităţilor de control efectuate de instituţii abilitate. 

2) Documente de proiectare: 

 

a. Proiectul de dezvoltare instituţională; 

b. Proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pentru 2016 

 

 În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru 

anul şcolar 2015/2016 au fost emise decizii interne pentru numirea: 

1) Coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare, 

şefilor de catedre şi responsabililor de discipline; 

2) Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice: 

a) Comisia metodică 

b) Comisia pentru burse, programe sociale şi alte forme de sprijin financiar 

(programe de susținere educațională) 

c) Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii 

d) Comisia pentru orar, serviciul pe şcoală şi scheme orare 

e) Comisia pentru verificarea cataloagelor (completarea cataloagelor, frecvenţa 

elevilor şi notarea ritmică 

f) Comisia pentru curriculum  

g) Comisia diriginţilor  

h) Comisia pentru editarea revistei școlii 

i) Comisia de perfecţionare continuă a cadrelor didactice 

j) Comitetul de sănătate şi securitate în muncă 

k) Comisia pentru promovarea imaginii şcolii şi actualizarea paginii WEB 

l) Comisia de mobilitate 

 

Catedrele şi comisiile înfiinţate la începutul anului şcolar prin decizii 

interne au funcţionat conform planificărilor proprii şi au contribuit în mod direct 

la realizarea planului managerial semestrial. 

Direcţiunea a prezentat în detaliu fiecărui şef de catedră/responsabil de 

comisie atribuţiile specifice, categoriile de activităţi şi modul de documentare a 

acestora. Rapoartele de activitate şi monitorizarea realizată pe parcursul 

semestrului I evidenţiază realizarea majorităţii activităţilor planificate, la termen 

şi conform atribuţiilor stabilite. Rezultatele obţinute, documentate corespunzător 

în dosarele catedrelor, indică eficienţă şi responsabilitate din partea membrilor 

catedrelor/comisiilor. Analiza efectuată la începutul anului şcolar curent a scos 

în evidenţă necesitatea creşterii frecvenţei şi îmbunătăţirii calităţii 

asistenţei şi interasistenţei la ore, precum şi mai multă atenţie la aplicarea şi 

interpretarea testelor predictive şi sumative. 
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   Activităţile de monitorizare şi control s-au realizat în principal prin 

următoarele forme: 

1) Pentru activitatea didactică: 

a. Asistenţe la ore efectuate de director, director adjunct  

b. Evaluarea documentelor de proiectare curriculară şi monitorizarea modului de 

respectare a acestora, inclusiv la nivelul notării elevilor; 

c. Analiza periodică a documentelor catedrelor de specialitate şi aplicarea 

corecţiilor necesare în activitatea acestora; 

d. Analiza periodică a rezultatelor obţinute de elevi la clasă; 

f. Analiza periodică a aplicării consecvente a prevederilor regulamentare privind 

disciplina elevilor; 

2) Pentru activitatea de secretariat, financiară şi administrativă: 

a. Controlul periodic al documentelor compartimentelor secretariat, 

administraţie şi financiar contabil; 

b. Verificarea şi, după caz, semnarea fiecărui document din circuitul financiar-

contabil; 

c. Verificarea periodică a modului de respectare a circuitului documentelor; 

d. Inventarierea anuală a activelor şi pasivelor instituţiei. 

 

 A fost promovat un climat de transparenţă în care să fie asigurată 

implicarea cadrelor didactice,reprezentanţilor comunităţii locale, elevilor şi 

părinţilor în actul decizional. Măsurile aplicate în acest sens au vizat în principal 

următoarele :  

1) Respectarea întocmai a prevederilor legale în vigoare privind rolul Consiliului 

Profesoral şi alConsiliului de Administraţie în activitatea unităţii de învăţământ; 

2) Asigurarea reprezentării în Consiliul de Administraţie a cadrelor didactice 

desemnate de Consiliul Profesoral, respectiv a reprezentanţilor Consiliului 

Local, Primarului Municipiului Moreni  şi părinţilor. 

  La toate şedinţele Consiliului de Administraţie a participat reprezentantul 

sindicatului din unitatea de învăţământ; 

3) Susţinerea şi promovarea activităţii Consiliului Școlar al Elevilor şi al 

Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. 

 Alţi indicatori realizaţi: 

_ am elaborat documentele specifice funcţiei de conducere:  

Planul managerial, Planurile operaţionale, Planul unic de îndrumare şi control; 

_ am întocmit şi predat la ISJ macheta de încadrare 2015-2016; 

_ am elaborat tematica pentru CA şi CP; 
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_ am numit membrii CA aleşi prin vot secret în CP; 

_ am format comisiile din şcoală; 

_ am emis decizii şi note de serviciu (înregistrate în Registrul de decizii şi note 

de serviciu ); 

_ am întocmit adrese care să ajute buna desfăşurare a activităţii din şcoală  

_ am reorganizat catedrele metodice cu respectarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ; 

_ am asigurat corelarea CDŞ cu curriculumul naţional; 

_ am întocmit şi avizat orarul şcolii respectând nevoile specifice ale elevilor şi 

profesorilor; 

_ am asistat la ore ale colegilor profesori (grafic şi dosar asistenţe); 

_ am încheiat contracte de parteneriat (dosar parteneriate); 

_ am întreţinut legătura cu ISJ, Poliţie, Primărie, Direcţia de sănătate publică, 

Centrul judeţean de asistenţă psihopedagogică, etc; 

_ am participat la toate şedinţele cu directorii; 

_ am răspuns la toate solicitările ISJ, Primărie, etc; 

_ am îndrumat şi controlat activitatea compartimentelor secretariat, contabilitate, 

administrativ; 

_ am elaborat contracte de confidenţialitate pentru personalul şcolii care are 

acces la dosarele personale şi veniturile realizate; 

_ am reevaluat contractele de închiriere existente; 

_ am întocmit planul anual de achiziţii publice în vederea elaborării proiectului 

de buget 2016; 

_ am verificat încadrarea în bugetul aprobat; 

_ am finalizat inventarierea anuală, am demarat inventarierea 2015 şi am trimis 

spre aprobare casările care se impuneau. 

 

Curriculum 
1. Activitatea de proiectare a procesului instructiv-educativ s-a realizat sub 

coordonarea şefilor de catedre. Au fost analizate planurile de învăţământ şi 

programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de precizările transmise cadrelor 

didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline. Planificările realizate de cadrele  

didactice au acoperit integral programele şcolare şi au inclus activităţile de 

evaluare. A fost întocmit un program de pregătire suplimentară în vederea 

susținerii examenelor naționale . 

Din rapoartele şefilor de catedre, monitorizările realizate pe parcursul 

semestrului I şi rezultatele obţinute de elevi la clasă rezultă că proiectarea şi 

realizarea procesului educativ s-a situat la un nivel  bun, fără probleme majore. 
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Se consideră că este necesară o revizuire periodică mai atentă a planificărilor 

calendaristice – pentru a corespunde mai bine nivelului efectiv de 

parcurgere a materiei la clasă. 

2. Oferta educaţională a unităţii de învăţământ s-a realizat conform procedurii 

elaborate de ISJ Dîmbovița în acest scop. Stabilirea ofertei educaţionale se 

realizează prin consultarea și implicarea directă a elevilor şi a părinţilor, sub 

coordonarea Comisiei pentru curriculum. Se poate aprecia că CDŞ răspunde în 

bună măsură solicitărilor elevilor şi specificului unităţii de învăţământ. Orele din 

cadrul CDŞ sunt alocate în principal astfel: 

1) Activităţi didactice destinate aprofundării şi extinderii prevederilor 

programelor şcolare,pentru a susţine pregătirea elevilor conform nevoilor lor 

personale, pentru performanţă înaltă şi pentru succes la examenul național de 

bacalaureat şi examenele de admitere la facultate. 

2) Activități didactice destinate promovării unor noi discipline din ariile 

curriculare om și societate, limbă și comunicare, matematică și științe 

3) Activităţi didactice destinate formării şi exersării de competenţe profesionale 

specifice domeniului TIC 

4) Activităţi didactice destinate formării şi exersării de competenţe lingvistice 

avansate în limbile moderne engleză și franceză. 

3. Procesul educativ se desfăşoară în cea mai mare parte la un nivel 

corespunzător, fiind utilizate atât metode didactice tradiţionale, cât şi metode 

moderne, interactive. În organizarea şi desfăşurarea procesului educativ au fost 

utilizate laboratoare şi cabinete specializate. Colegiul dispune în 

prezent de următoarele spaţii specifice pentru activitatea didactică: 

_ Laboratoare de ştiinţe ale naturii – fizică, chimie şi biologie. 

_ Cabinete de limbi moderne – engleză, 

_ Cabinet de istorie 

_ Laboratoare de informatică – 3 laboratoare 
 

_ CDI 

_Amfiteatru 

_ 2 Săli și un teren de sport 

_cabinet medical 

_cabinet de asistență psihopedagogică 

_1 sală de fitnes 

 

4. Referitor la evaluarea elevilor, principalele preocupări au vizat 

extinderea metodelor şi tehnicilor de evaluare şi planificarea raţională a 

evaluărilor pe parcursul semestrului. În privinţa metodelor şi tehnicilor de 
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evaluare sunt combinate metode/tehnici tradiţionale (preponderent evaluări 

scrise) cu metode/tehnici alternative (proiecte, lucrări experimentale, portofolii). 

În ansamblu se poate aprecia că există o pondere echilibrată a diferitelor metode 

şi tehnici de evaluare la majoritateadisciplinelor, iar rezultatele evaluărilor  

reflectă în mod obiectiv calitatea pregătirii elevilor. 

Această constatare se bazează pe analizele interne realizate la nivelul 

catedrelor privind evaluarea şi progresul elevilor. Preocuparea constantă a 

conducerii pentru planificarea raţională a procesului de evaluare la clasă a dat 

rezultate acceptabile – constatându-se o mai bună ritmicitate în evaluarea şi 

notarea elevilor, precum şi o dozare relativ bună a efortului acestora pe 

parcursul semestrului I. 

Există în continuare unele probleme în ritmicitatea notării . 

5. Pregătirea suplimentară a elevilor a vizat în principal următoarele: 

1) Pregătirea specifică pentru activitatea de performanţă înaltă (concursuri şi 

olimpiade şcolare). Activitatea a fost monitorizată de şefii de catedre şi a condus 

la rezultate bune la concursurile şi olimpiadele şcolare la nivel de școală și nivel 

local. 

2) Pregătire specifică pentru examenul naţional de bacalaureat și evaluare 

națională 

6. Activităţile educative şi extraşcolare au fost în principal organizate de către 

diriginţi sub îndrumarea coordonatorul pentru proiecte şi programe educative 

şcolare şi extraşcolare şi a psihologului şcolar. Din evaluarea activităţilor 

realizate pe parcursul semestrului I se consideră că este necesar în continuare un 

nivel de implicare mai ridicat din partea părinţilor şi accentuarea mai 

pronunţată a activităţilor cu un caracter educativ-moral pentru a îmbunătăţi 

calitatea comportamentului elevilor în şcoală şi în afara acesteia. Categoriile de 

activităţi realizate pe parcursul anului şcolar au fost: 

1) Activităţi educative tematice realizate în cadrul orelor de consiliere şi 

orientare (dirigenţie) 

2) Activităţi de orientare şcolară şi profesională realizate în cadrul orelor de 

consiliere şi orientare 

(dirigenţie) 

3) Activități dedicate sărbătorilor de iarnă (Sf. Nicolae, Crăciunul) 

4) Activitatea dedicată zilelor cu însemnătate istorică pentru țară (1 

Decembrie respectiv 24 Ianuarie) 

5) Activitatea dedicată omagierii scriitorilor naționali (15 ianuarie- 

Eminescu) 

6) Activitățile derulate de CȘE  
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7) Activități desfășurate în săptămâna ”Școala altfel” 

 

În privinţa disciplinei la nivelul elevilor, problema cea mai gravă 

constată a fost cea a numărului relativ mare de absenţe (în mare majoritate 

motivate). Pentru descurajarea absenteismului au fost iniţiate o serie de măsuri 

concrete, vizând în esenţă o creştere a consecvenţei aplicării prevederilor 

regulamentare. Astfel s-au stabilit şi aplicat sancţiuni pentru situaţiile de chiul 

dovedite, se păstrează legătură permanentă cu familia pentru elevii cu număr 

mare de absenţe etc. Absenteismul ridicat – fenomen înregistrat, de altfel, în 

întreg sistemul de învăţământ la această dată, este explicat și de factori de natură 

externă unităţii de învăţământ. De asemenea, CA al colegiului a sesizat 

primăriile localităților din care  provin elevii ce au acumulat un nr. mare de 

absențe nemotivate în sem.I ( din ciclul inferior) , primării ce pot lua măsuri cu 

părinții acestora conform ROFUIP  ,Titlul IX, Cap. 2 art. 243, alin. 1(art) . -  

Astfel, un inventar minim al acestor factori ar include: 

Factori de natură externă: 

a. Copii din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada 

în care părinţii sunt plecaţi din localitate pentru muncă (situaţie întâlnită la 

aproximativ 15% dintre elevii Colegiului); 

b. Copii provenind din medii socio-economice dezavantajate, din familii a căror 

interes pentru studiile copiilor proprii este descurajat de situaţia socială şi 

economică precară (aproximativ 5% dintre elevii Colegiului); 

c. Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror 

absenţă de la şcoală este justificată şi care depun eforturi pentru încheierea 

situaţiei lor şcolare. 

Acţiunea concertată asupra influenţei acestor factori aflaţi sub controlul 

unităţii de învăţământ, constituie priorităţi pe termen mediu şi lung. Acţiunile 

întreprinse în acest sens ar trebui să vizeze în mod special centrarea actului 

educaţional pe elev şi pe interesele acestuia, îmbunătăţirea ofertei de activităţi 

extraşcolare şi extracurriculare şi consecvenţă şi seriozitate în aplicarea 

regulamentelor şcolare. 
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 Resurse umane 

 Planul de şcolarizare a fost realizat în întregime pentru anul şcolar 

2015/2016. În acest an școlar, Colegiul  funcţionează cu 27 de clase învățământ 

liceal de zi,3 clase de gimnaziu și 3 clase liceal   frecvență redusă. 
 

 Elevi (statistici realizate în anul şcolar 2015-2016) semestrul I 

Învăţământ de zi  gimnazial: 

 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. clase Nr. elevi Observaţii 

  Clasa a V-a 1 30  

  Clasa a VII-a 1 29  

  Clasa a VIII-a 1 31  

 

 

Învăţământ de zi  liceal 

 

 

Clasa Filiera Profilul Specializarea Număr 

de clase 

Nr. elevi 

Clasa a IX-a Teoretic

ă 

Real Matematică-Informatică 

 

 

 

 

 

Ştiinţe ale naturii 

2(din 

care 1 

clasa 

intensiv 

limba 

engleza) 

2 

57 

 

 

 

 

 

60 

Uman Filologie 

 

 

 

 

 

Ştiinţe sociale 

2(din 

care 1 

intensiv 

limba 

engleza) 

1 

58 

 

 

 

 

 

29 

Clasa a X-a Teoretic

ă 

Real Matematică-Informatică 

Ştiinţe ale naturii 

2 

2 
61 

44 

Uman Filologie 

 

 

 

2(din 

care 1 

intensiv 

limba 

63 
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32 
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Ştiinţe ale naturii 

2 

1 
43 
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care 1 
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1 

62 

 

 

 

 

33 
 

 

Învăţământ frecvenţă redusă-buget 

 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. clase Nr. elevi Observaţii 

 11A-fr stiinte sociale 1 39  

 12A-fr stiinte sociale 1 36  

 13A-fr stiinte ale naturii 1 29  

 

Total elevi zi liceu( 759), gimnaziu (90), frecvență redusă (104) 

Total elevi în anul școlar 2015-2016- 953 

a) Populaţia şcolară 

In semestrul I al anului şcolar 2015-2016 şcoala noastră a funcţionat cu un 

număr de 33 clase dintre care: 

27clase de liceu zi, 3 clase de gimnaziu şi 3 clase de FR 
 

- forma de învățământ 

LICEU ZI 

- 759 elevi înscriși 

- 0 elevi veniți  

- 6 elevi plecați  

- 753 elevi rămași la sf. Sem. I  

LICEU FR 

- 104 elevi înscriși 
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- 1 elev venit 

- 0 elevi plecați 

- 105 elevi rămași la sf. Sem. I 

GIMNAZIU 

- 90 elevi înscriși 

- 90 elevi rămași la sf. Sem. I  

 

 

SITUAȚIA ȘCOLARĂ 

 

LICEU ZI 

- Promovați 652 

- Corigenți 89 

- SN 12 

- % de promovabilitate 86,52  

LICEU FR 

- Promovați 82 

- SN 23 

- % de promovabilitate 78,11 

GIMNAZIAL 

-Promovați-85 

Corigenți-5 

% de promovabilitate 94,44 

 

NOTE LA PURTARE 

Între 9,99și 7 – 50 

Mai mici decât 7 – 13 

 

POPULAȚIA ȘCOLARĂ 

 

LICEU ZI 

- 759 elevi înscriși 

- 12 elevi veniți  

- 18 elevi plecați di care 3 elevi retrași, în abandon 4 

- 749 elevi rămași la sf. anulul școlar - 

LICEU FR 

- 104 elevi înscriși 

- 2 elevi veniți 

- 0 elevi plecați 

- 106 elevi rămași la sf. anului școlar 

GIMNAZIU 

- 90 elevi înscriși 

- 1 elev venit 

- 91 elevi rămași la sf. anului școlar 
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SITUAȚIE ȘCOLARĂ LA SFÂRȘIT DE AN ȘCOLAR 

 

 

 

LICEU ZI 

- Promovați 742 

- Repetenți 7 

- % de promovabilitate 99,06% 

LICEU FR 

- Promovați 94 

- exmatriculați 12 

- % de promovabilitate 88,67% 

GIMNAZIAL 

-Promovați-91 

                  - % de promovabilitate 100% 

 

 

 

 Cadre didactice  

Personal didactic angajat 

 total gimnazial liceal 

- cadre didactice titulare 51 23(4) 57(47) 

- cadre didactice 

suplinitoare 
8 3(1) 8(7) 

 

  

 

 

 

 

 

 

Norme didactice în şcoală: 

Indicator total gimnazial liceal 

- număr de posturi/norme 

didactice 

52,16 4,39 47,77 

- număr posturi/norme 

ocupate cu cadre 

didactice titulare 

47,66 4,07 43,59 
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- număr posturi 

/normeocupate cu cadre 

didactice suplinitoare 

4,5 0,32 4,18 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

Număr personal didactic calificat: Personal didactic 

cu doctorat gradul I gradul II cu 

definitivat 
fără definitivat necalificat 

2 35 12 3 4  

   

- 1 profesor pensionar 

- 2 profesori asociați  

 

Situatia gradelor didactice si a perfectionarilor in anul scolar 2015-2016 

DEFINITIVAT: 

 

 CĂPENEAȚĂ IONUȚ - sesiunea 2016 

 ROPOTAN ROBERT -   sesiunea 2016 

 SIMION ALEXANDRA -  sesiunea 2016 

 

GRADUL al II-LEA 

 

 CROITORU BOGDAN   - sesiunea 2014-2016 

 DINU GHEORGHE - sesiunea 2015-2016 

GRADUL I  

 

 MATEI MIRANDOLINA - sesiunea 2013-2016 

 BICA RALUCA GABRIELA  - sesiunea 2014-2017 

 PRODAN DANIEL – sesiunea 2015-2018 
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CURSURI DE PERFECȚIONARE LA CARE AU PARTICIPAT 

CADRELE DIDACTICE ĂN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

  Preocuparea pentru formare continuă şi dezvoltare profesională a 

cadrelor didactice din C.N. “Ion Luca Caragiale” a continuat și în acest an școlar 

determinat prin participarea la activităţile metodice şi cursurile de formare 

continuă organizate de CCD-Dâmbovița sau în colaborare cu Univ. Valahia 

dinTârgoviște. 
 

 

 
NR. 

CRT. 
 

Numele și 

prenumele 

 

Denumirea  cursului 

 

Perioada 

 

Credite 

1.  Boltres 

Monica  
 Metode de 

promovare a 

dimensiunilor RRI 

în educația pentru 

Științe. 

Noiembrie – 

decembrie 

2015 

- 

2.  Căpeneață 

Ionuț 
 Coaching 

pédagogique 

 

9.02.2016 – 

22.02.2016 

- 

3.  Dulea Mihaela  Instruirea 

profesorilor 

metodiști 

pentru realizarea 

obiectivelor 

inspecției școlare 

 Master Management 

02.02.-

16.02.2016 

 

2014- 2016 

 

 

120 

4. Marinescu 

Alexandra 
 Metode de 

promovare a 

dimensiunilor RRI 

în educația pentru 

Științe 

Noiembrie – 

decembrie 

2015 

- 

5. Răcășanu 

Rodica 
 Metode de 

promovare a 

dimensiunilor RRI 

Noiembrie – 

decembrie 

2015 

- 

mailto:liccaram2000@yahoo.com
http://www.cncaragialemoreni.ro/


 
 

 

 

 

Colegiul National „Ion Luca Caragiale” 
Moreni 

Moreni, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16, Jud. Dâmboviţa                                                Tel: 0245 – 667075; Fax: 0245-665453 

Mail: liccaram2000@yahoo.com                                                                                             website: www.cncaragialemoreni.ro             

în educația pentru 

Științe 

6. Ropotan 

Robert 
 Consilierea 

profesorilor 

debutanţi pentru 

susţinerea 

examenului naţional 

de definitivat 

 

9.02.2016 – 

19.02.2016 

- 

7. Simion 

Alexandra 

 

 Coaching 

pédagogique 

9.02.2016 – 

22.02.2016 

- 

8. Vintilă Marius 

 
 Master Teologie 2014 - 2016 120 

9.  Vișan Lavinia  Managementul 

calităţii în educație 

 Public Policy on 

education 

 Workshop de 

formare în cadrul 

proiectului „Filme 

pentru liceeni”  

 

19.12.2015-

30.01.2016 

 

16-17.01.2016 

30.01.2016 

20 

 

 

 

4 Resurse financiare şi materiale 

 

1. Proiectarea, aprobarea, repartiţia şi execuţia efectivă a bugetului de 

venituri şi cheltuieli s-a realizat conform prevederilor legale în vigoare. Nu au 

existat probleme majore în proiectarea şi execuţia bugetară, fiind asigurate cu 

prioritate cheltuielile de personal, respectiv cele pentru utilităţi. Nu au existat 

blocaje financiare şi/sau depăşiri ale prevederilor bugetare. 

Întreaga activitate financiar-contabilă a fost realizată sub îndrumarea şi 

controlul direcţiunii, a Consiliului de Administraţie şi a serviciilor de 

specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Moreni. Ca şi în anii precedenţi, 

Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” a realizat venituri proprii, în condiţiile 

legii, din următoarele surse de finanţare: Închirieri de spaţii , sponsorizări şi 
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donaţii – realizate în principal cu sprijinul Asociaţiei de părinți  precum şi pentru 

recompensarea elevilor cu rezultate deosebite. 
   

 

5 Dezvoltare şi relaţii comunitare 

1. Relaţia cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate de învăţământ a fost asigurată 

prin structurile reprezentative ale părinţilor, prin activitatea curentă a diriginţilor 

şi prin activităţile dedicate organizate de consilierul şcolar. Au fost organizate 

şedinţe cu părinţii la nivel de clasă şi de unitate, consultaţii pe probleme 

specifice (evaluări/examene naţionale, concursuri, admiteri), precum şi cursuri 

speciale „lectorate” pentru părinţi prin grija psihologului şcolar pe teme de 

interes şi de actualitate (violenţa în şcoală şi în familie, orientarea şcolară şi 

profesională etc.).  

2. Colegiul Național „Ion Luca Caragiale ” are relaţii bine stabilite, de bună 

calitate şi eficiente cu Consiliul Local şi Primăria Municipiului Moreni. 

 

 
RAPORT ASUPRA ORGANIZĂRII ȘI DESFĂȘURĂRII EXAMENULUI DE 

EVALUARE NAȚIONALĂ 2016 

 

În unitatea noastră de învăţământ examenul de Evaluare Națională s-a desfășurat 

conform metodologiei în vigoare. 

ORGANIZARE  

Elevii școlii au fost informați încă de la începutul anului școlar 2015-2016 asupra 

metodologiei și calendarului de desfășurare atât în cadrul orelor de dirigenție și a ședințelor cu 

părinții, cât și prin afișarea aspectelor semnificative (articole metodologie, calendar de 

desfășurare, programele pentru examene) la avizierul școlii. 

Comisia de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a 

VIII-a, în anul școlar 2015-2016, a fost numită prin decizia IȘJ Dâmbovița Nr. 

730/25.06.2016, având următoare componență: 

- Președinte – Cismaru Daniela Florentina – director  

- Membru –Marinescu Alexandra Gabriela– director adj. 

- Membru – Buturugă Daniela – profesor informatică (persoană delegată cu 

supravegherea audio-video) 
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- Persoană de contact- Marinescu Iustin- informatician 

- Asistenți – cadre didactice din unitatea noastra scolara 

S-au asigurat condițiile desfășurării optime  ale Evaluării Naționale: 

- S-au pregătit 2 săli de clasă corespunzătoare din punct de vedere al spațiului, 

luminozității și temperaturii medii din timpul zilei; 

- Sălile de clasă au fost dotate cu sisteme de supraveghere audio- video; 

- Sala de bagaje a fost supraveghetă audio-video 

- Sala de multiplicare subiecte a fost asigurată cu sistem de monitorizare audio- 

video;  

- A fost asigurată apă potabilă pentru candidați și membrii comisiei pe durata 

desfășurării probelor de examen; 

- A fost asigurată  asistență medicală cu personalul medical al școlii; 

- A fost solicitată și s-a realizat prezența agenților de poliție la intrarea în curtea 

școlii. 

La Evaluarea Națională 2016 s-au înscris 30  de elevi dintre care: 

-  Băieți 17 

-  Fete 13 

Instruirea asistenților și a membrilor comisiei a fost făcută la începutul fiecărei zile de 

examen (27 iunie 2016, 29 iunie 2016), respectându-se procedura de desfășurare a 

examenului. 

DESFĂȘURARE 

Examenul de Evaluare Națională 2016 s-a desfășurat în condiții normale, fără 

incidente.Preluarea subiectelor s-a realizat în intervalul orar 8-8.30, urmată de multiplicarea 

acestora în număr egal cu numărul elevilor înscriși și repartizarea pe plicuri pentru cele 2 săli 

de examen. 

Elevii au intrat în  sălile  de examen în intervalul orar 800 – 830. Au fost repartizați în 

bănci în ordine alfabetică și instruiți conform metodologiei. 

Plicurile sigilate au ajuns în săli până la ora 9, moment în care s-au deschis și fiecare 

elev a primit subiectul. 
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Atât examenul de Limba Română cât și cel de Matematică a început la orele 900 și s-a 

încheiat la orele 1100. 

După predarea de către profesorii asistenți a lucrărilor, acestea au fost numărate, 

verificate și transportate în plic sigilat de către președintele comisiei și un membru al acesteia, 

sub supravegherea poliției, către I.Ș. J. Dâmbovița. 

Prezența a fost următoarea: 

- Proba de Limba și literatura română : 30 prezenți  

- Proba de Matematică : 30 prezenți  

CAZURI SPECIALE – nu au existat. 

Un membru al comisiei a primit în ziua de 01.07.2016  catalogul electronic cu 

rezultatele înainte de contestații. 

Rezultatele au fost afișate, conform instrucțiunilor IȘJ, orele 16, de către președintele 

comisiei, ]n data de 01.07. 2016. 

În perioada de depunere a contestațiilor (01.07.2016 , orele 16-20) s-a înregistrat un 

număr de 4 contestații la Matematică. Nicio  contestație nu a fost  soluționată. 

 SITUAȚIA   STATISTICĂ  

Situația pe discipline 

 

Disciplina 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 

Lb română 0 0 0 0 3 1 9 9 7 1 

Matematică 0 0 4 1 3 2 12 6 2 0 

 

 

Procent de promovabilitate – LIMBA ROMÂNĂ – 100% 

Procent de promovabilitate  - MATEMATICĂ – 83,33% 

 

Medii generale 

- Sub 5 –  3 

- 5 - 5,99 – 1 

- 6 – 6,99 – 4 

- 7 – 7,99 – 10 

- 8 – 8,99 – 7 

- 9 – 9,99 – 5 

- 10 – 0 elevi  

Procent de promovabilitate =  90% 
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REZULTATE BACALAUREAT SESIUNEA 2016 VARĂ+TOAMNĂ 

 

COMPETENȚE  

 
PROBA A 

 

Nr. cand.înscriși pentru susținerea probei D 139 

Nr. cand.absenți la proba A 1 

Nr. cand.eliminați la proba A 0 

Nr.cand. prezenți  Total, din care 138 

Fără calificativ 0 

Utilizator începător 33 

Utilizator mediu 51 

Utilizator avansat 35 

Utilizator experimentat 19 

 Proba s-a desfasurat în 4 zile, 21, 22, 23 și 24 iunie 2016. 

 Au fost afisate listele cu repartizarea candidatilor in sali  pe usile claselor unde s-a 

sustinut proba, la avizierul liceului si pe site-ul liceului. 

 S-a alocat si un spatiu destinat bagajelor elevilor, sala supravegheata audio-video. 

 S-au intocmit mapele comisiei ( decizie, fise de atributii cu semnaturi/declaratii, 

angajamente, proces verbal de instruire a membrilor comisiei,, proces verbal instruire 

elevi, proces verbal de predare-primire mapă cu lucrări /pachete pe stik de la comisie 

catre profesorii examinatori si invers). 

 Elevii au fost informati cu privire la desfasurarea probelor, fiind afisate la loc vizibil 

listele cu elevi, orele de sustinere ( precum si prin domnii prof. diriginti ). 

 S-a asigurat asistenta medicala permanenta cu asistenta medicala a liceului, de 

asemenea apa potabila, in fiecare sala de examen. 

 S-a asigurat paza pe tot parcursul desfasurarii probei. 

 Elevii inscrisi pentru sustinerea probei D au fost impartiti in 2 comisii. 

 Salile in care s-a sustinut proba au fost dotate cu camere audio-video de supraveghere. 

 Sala in care s-au descarcat subiectele a fost supravegheata de asemenea cu camere  de 

supraveghere audio-video. 

 Liceul a asigurat desfasurarea probei cu copiator performant, telefon, fax, conexiune la 

internet, consumabile. 
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 S- a afișat în fiecare zi lista cu rezultatele elevilor . 

 Nu au fost inregistrate situatii neplacute, examenul a decurs in conditii bune. 

 
RAPORT 

DESFASURAREA PROBEI D- DE EVALUARE  A COMPETENTELOR DIGITALE 

SESIUNEA IUNIE-IULIE  2016 

Nr. cand.înscriși pentru susținerea probei D 139 

Nr. cand.absenți la proba A 1 

Nr. cand.eliminați la proba A 0 

Nr.cand. prezenți  Total, din care 138 

Fără calificativ 0 

Utilizator începător 33 

Utilizator mediu 51 

Utilizator avansat 35 

Utilizator experimentat 19 

 Proba s-a desfasurat în 4 zile, 21, 22, 23 și 24 iunie 2016. 

 Au fost afisate listele cu repartizarea candidatilor in sali  pe usile claselor unde s-a 

sustinut proba, la avizierul liceului si pe site-ul liceului. 

 S-a alocat si un spatiu destinat bagajelor elevilor, sala supravegheata audio-video. 

 S-au intocmit mapele comisiei ( decizie, fise de atributii cu semnaturi/declaratii, 

angajamente, proces verbal de instruire a membrilor comisiei,, proces verbal instruire 

elevi, proces verbal de predare-primire mapă cu lucrări /pachete pe stik de la comisie 

catre profesorii examinatori si invers). 

 Elevii au fost informati cu privire la desfasurarea probelor, fiind afisate la loc vizibil 

listele cu elevi, orele de sustinere ( precum si prin domnii prof. diriginti ). 

 S-a asigurat asistenta medicala permanenta cu asistenta medicala a liceului, de 

asemenea apa potabila, in fiecare sala de examen. 

 S-a asigurat paza pe tot parcursul desfasurarii probei. 

 Elevii inscrisi pentru sustinerea probei D au fost impartiti in 2 comisii. 

 Salile in care s-a sustinut proba au fost dotate cu camere audio-video de supraveghere. 

 Sala in care s-au descarcat subiectele a fost supravegheata de asemenea cu camere  de 

supraveghere audio-video. 

 Liceul a asigurat desfasurarea probei cu copiator performant, telefon, fax, conexiune la 

internet, consumabile. 

 S- a afișat în fiecare zi lista cu rezultatele elevilor . 

 Nu au fost inregistrate situatii neplacute, examenul a decurs in conditii bune. 

PROBA C- REZULTATE 
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Nr. total candidaţi înscrişi la bacalaureat 176 

Nr. candidaţi cu proba C recunoscută/echivalată   37 

Nr. candidaţi înscrişi pentru susţinerea probei C 139 

Nr. candidaţi absenţi la proba C     1 

Nr. candidaţi eliminaţi la proba C     0 

Nr. candidaţi prezenţi/evaluaţi la proba C 138 

 

 
Rezululatele la proba C pentru prezenţi/evaluaţi 

Calificativ/Competenţă - A1 A2 B1 B2 

ITA 2 11 41 36 48 

Scris ITC 0 13 68 39 18 

Scris PMS 19 17 24 22 56 

Oral PMO 0 5 24 24 85 

Oral IO 0 5 24 24 85 

 

 

ELEVI ÎNSCRIȘI- 138+1 CORIGENT 

ELEVI PROMOVAȚI- 123 

% PROMOVABILITATE- 88,48 

 

Seria curentă + restanțieri- vară + toamnă 

 – 181 înscriși 

- 132 promovați, din care 9 restanțieri ( 1 elev de la FR promoția 2012) 

- % promovabilitate 72,92 
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REZULTATE BACALAUREAT PROMOȚIA 2015-2016 PE DISCIPLINE 

 

 

 

Nr. elevi Note cuprinse 

- 1-1,99 

- 2-2,99 

- 3-3,99 

- 4-4,99 

- 5-5,99 

1 6-6,99 

7 7-7,99 

4 8-8,99 

1 9-9,99 

- 10 

 

 

 

disciplina Nr. elevi inscrisi Nr. elevi 

promovati 

Procent de 

promovabilitate 

BIOLOGIE 17 12 70,58 

 

 

 

Nr. elevi Note cuprinse 

- 1-1,99 

1 2-2,99 

3 3-3,99 

1 4-4,99 

1 5-5,99 

3 6-6,99 

1 7-7,99 

4 8-8,99 

2 9-9,99 

Disciplina Nr. elevi înscriși Nr. elevi 

promovați 

Procent de 

promovabilitate 

GEOGRAFIE 13 13 100 % 
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1 10 

 

 

 

Nr. elevi Note cuprinse 

- 1-1,99 

- 2-2,99 

2 3-3,99 

- 4-4,99 

1 5-5,99 

5 6-6,99 

2 7-7,99 

4 8-8,99 

6 9-9,99 

- 10 

 

 

Nr. elevi Note cuprinse 

0 1-1,99 

0 2-2,99 

1 3-3,99 

1 4-4,99 

39 5-5,99 

25 6-6,99 

25 7-7,99 

30 8-8,99 

17 9-9,99 

1 10 

 

disciplina Nr. elevi inscrisi Nr. elevi 

promovati 

Procent de 

promovabilitate 

CHIMIE 20 18 90% 

disciplina Nr. elevi inscrisi Nr. elevi 

promovati 

Procent de 

promovabilitate 

Limba şi 

literatura română 

       139          137         98% 
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disciplina Nr. elevi inscrisi Nr. elevi 

promovati 

Procent de 

promovabilitate 

LOGICĂ 75 74 98,66% 

 

Nr. elevi Note cuprinse 

- 1-1,99 

- 2-2,99 

1 3-3,99 

- 4-4,99 

2 5-5,99 

9 6-6,99 

8 7-7,99 

29 8-8,99 

26 9-9,99 

- 10 

 

disciplina Nr. elevi inscrisi Nr. elevi 

promovati 

Procent de 

promovabilitate 

SOCIOLOGIE 3 3 100% 

 

Nr. elevi Note cuprinse 

- 1-1,99 

- 2-2,99 

- 3-3,99 

- 4-4,99 

- 5-5,99 

- 6-6,99 

2 7-7,99 

- 8-8,99 

1 9-9,99 

- 10 
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XII F –prof. Ionita Grigore  

 

Nr. elevi Note cuprinse 

- 1-1,99 

- 2-2,99 

- 3-3,99 

- 4-4,99 

13 5-5,99 

6 6-6,99 

10 7-7,99 

2 8-8,99 

2 9-9,99 

- 10 

XII E – Prof. Cracanel Doina  

 

Nr. elevi Note cuprinse 

- 1-1,99 

- 2-2,99 

- 3-3,99 

- 4-4,99 

2 5-5,99 

4 6-6,99 

11 7-7,99 

5 8-8,99 

5 9-9,99 

3 10 

 

 

XII G – prof. Cracanel Doina  

 

 

disciplina Nr. elevi inscrisi Nr. elevi promovati Procent de 

promovabilitate 

ISTORIE 33 33 100% 

disciplina Nr. elevi inscrisi Nr. elevi promovati Procent de 

promovabilitate 

ISTORIE 31 31 100% 

disciplina Nr. elevi inscrisi Nr. elevi promovati Procent de 

promovabilitate 

ISTORIE 28  26 92,85% 
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Nr. elevi Note cuprinse 

- 1-1,99 

- 2-2,99 

- 3-3,99 

2  4-4,99 

16 5-5,99 

3 6-6,99 

4 7-7,99 

3 8-8,99 

- 9-9,99 

- 10 

 

 

 

 

Total elevi  : 92 elevi  au dat proba scrisa la istorie  vară –toamnă 

–promoția curentă  

 Promovabilitate : 97, 82%  
 

 

Științe ale naturii  clasa a-XII-a D 

 

Disciplina Nr. elevi inscrisi Nr. elevi 

promovati 

Procent de 

promovabilitate 

MATEMATICĂ                  10                   5                  50% 

 

Nr. elevi Note cuprinse 

1 1-1,99 

2 2-2,99 

2 3-3,99 

- 4-4,99 

3 5-5,99 

- 6-6,99 

1 7-7,99 

1 8-8,99 

- 9-9,99 

- 10 
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CLASA a-XII-a B matematică-informatică 

 

 

 

Nr. elevi Note cuprinse 

- 1-1,99 

- 2-2,99 

- 3-3,99 

- 4-4,99 

4 5-5,99 

2 6-6,99 

4 7-7,99 

3 8-8,99 

2 9-9,99 

- 10 

 

2 elevi au fost corigenti la matematică 

Podosu Dragos s-a prezentat in sesiunea din toamna si a promovat la 

matematica. 

Dumitru Alexandru nu s-a prezentat la corigenta. 

 

 

 

 

CLASA a-XII-a A matematică-informatică 

 

 

Procent de promovabilitate – 100%  

 

 

 

Disciplina Nr. elevi inscrisi Nr. elevi 

promovati 

Procent de 

promovabilitate 

MATEMATICĂ 15 15 100% 
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Anexe 

La prezentul raport managerial,  se atașează rapoartele șefilor de catedră și 

comisiimetodice. 

 

 

 

ANEXA 1 

 

Catedra de chimie-biologie 

 

 In  semestrul I al anului scolar 2015-2016, profesorii de chimie si de biologie  au fost 

preocupati de realizarea unei activitati de calitate  in predarea si insusirea chimiei si 

biologiei.   

.  

 In luna septembrie in catedra s-au realizat urmatoarele activitati:  

 Proiectarea didactica- macro, mezo si microproiectarea la obiectele chimie si 

biologie.Alegerea manualelor pentru clasele a XI-a si a XII-a.  

 Planificarea orelor ce urmeaza a fi efectuate in cele doua laboratoare. 

 Analiza activitatii catedrei in anul scolar 2014-2015  

 Elaborarea testelor predictive si aplicarea la clasa. Analiza rezultatelor. 

      Concordanta dintre competenţele specifice-conţinuturi-activităţi de învăţare-metode 

didactice-mijloace didactice se poate observa din documentele scolare care se gasesc in 

dosarul catedrei.  Practic pe baza programelor scolare, in primele saptamani ale anului scolar,  

profesorii de chimie si biologie au elaborat planificarile calendaristice realizand   detalierea pe 

orizontală, ordonând activitaţile în succeesiunea derulării, raportandu-le la competenţe şi  

specificând resursele necesare bunei desfăşurări a procesului didactic. 

mailto:liccaram2000@yahoo.com
http://www.cncaragialemoreni.ro/


 
 

 

 

 

Colegiul National „Ion Luca Caragiale” 
Moreni 

Moreni, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16, Jud. Dâmboviţa                                                Tel: 0245 – 667075; Fax: 0245-665453 

Mail: liccaram2000@yahoo.com                                                                                             website: www.cncaragialemoreni.ro             

     In asentimentul profesorilor, conceptul de unitate de învatare are rolul sa materializeze  

demersul didactic personalizat, flexibilizând proiectarea didactica si definind pentru practica 

didactica premise mai bine fundamentate din punctul de vedere pedagogic. Proiectarea unitatii 

de învatare, ca si a lectiei, începe prin parcurgerea de catre profesor a unor pasi succesivi, care 

precizeaza elementele procesului de proiectare într-o succesiune logica. 

 Semestrul a debutat cu o scurta recapitulare a materiei parcursa de elevi , 

urmata de testele initiale din saptamana a-3-a.  A urmat interpretarea rezultatelor, 

acestea gasindu-se la dosarul catedrei. Subiectele testelor initiale au fost concepute de 

catre fiecare profesor, de asemenea clasele care au sustinut test au fost stabilite de 

catre fiecare profesor. 

 In primele ore de chimie si biologie, profesorii au prezentat elevilor manualele 

scolare valabile, elevii din clasele a XI-a si a XII-a de la profilul real achizionandu-si 

manuale.   Lista cu manualele aprobate de MEN pentru acest an scolar exista  la 

dosarul catedrei, pentru fiecare an de studiu. 

. 

 Activitatile  realizate in luna Octombrie 2015 sunt urmatoarele: 

 Stabilirea planului managerial pentru anul scolar 2015-2016 

  Elaborarea unui program de pregatire a elevilor participanti la olimpiadele si 

concursurile scolare. 

 

 Participarea la intalnirea cu profesorii din cadrul comisiei 

metodice la nivel judetean. 

La nivel judetean profesorii de chimie si biologie precum si laborantul au  participat la 

Consfatuirile   din septembrie 2015, la intalnirile semestriale din comisiile metodice. 

O preocupare importanta a prof. acestei catedre este in fiecare an, pregatirea elevilor 

pentru examenul de bacalaureat. In acest sens, mai intai, profesorii de chimie si biologie au 

discutat   subiectele de la examenul de anul trecut si  rezultatele obtinute.   S-au prezentat 

elevilor programele de bacalaureat de anul acesta pentru   disciplinele chimie si biologie, 

urmand ca ei sa aleaga la care dintre disciplina  vor sustine proba examenului maturitatii.  
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Ulterior, s-a stabilit programul  ( incluzand si temele ) orelor de pregatire la cele doua 

discipline. Profesorii au realizat listele cu numele si optiunile elevilor care vor sustine 

examenul de bacalaureat la cele doua discipline. Acestea se gasesc in dosarul catedrei. 

O importanta  deosebita s-a acordat  de la inceputul anului pregatirii elevilor  pentru 

olimpiadele scolare,  concursuri si simpozioane.  

 

           In luna octombrie s-a desfasurat o activitate care marcheaza Ziua Nationala a Marii 

Negre. Activitatea a fost coordonata de prof. Haiduc Mihai si de elevii clasei a X-a G. si a fost 

una transdisciplinara , punandu-se in evidenta aspecte geografice, chimice, biologice, 

economice. 

 In perioada noiembrie-decembrie 2015, au fost realizate de catre 

elevii de la clasele cu profil stiinte ale naturii  Expozitia de postere - 2016 

Anul international al luminii si tehnologiilor ce folosesc lumina. 

Activitatea a fost coordonata de prof. Boltrs Monica. 

 In luna noiembrie profesorii celor doua discipline au participat 

la cercurile metodice semestriale. 

 

 In decembrie s-a marcat Ziua Mondiala de lupta impotriva HIV/ 

SIDA, activitate coordonata de prof. Stanciu Alina impreuna cu elevii 

clasei a IX-aC. 

 

Profesorii sunt in permanenta preocupati de frecventa la orele de chimie si biologie, 

precum si de ridicarea randamentului scolar, in acest scop incercand sa aplice in predarea-

invatarea-evaluarea stiintelor metode cat mai noi, variate, experimente cat mai multe, pentru a  

face cat mai atragatoare si mai usor de perceput doua discipline destul de dificile, cu 

continuturi foarte stufoase. De asemenea in predarea-invatarea-evaluarea celor doua stiinte 

sunt folosite mijloacele TIC, prin ppt-uri sau experimente virtuale, laboratoarele fiind dotate 

cu aparatura necesara. Pe tot parcursul semestrului elevii au sustinul referate, au realizat 

postere pe diferite teme, au realizat experimente interesante.  
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Atat la  orele de chimie cat si la cele de biologie, strategia de predare  utilizată  a fost 

invăţarea prin cooperare în cadrul căreia grupe mici de elevi lucrează împreună pentru a 

acumula cunostinţe noi, de a fixa cunostinţe, de a realiza corelaţii intre cunoştinţele de chimie 

si biologie, de a dezvolta abilităţi şi competenţe de lucru in grup.S-au folosit metode şi 

procedee activ-participative  care să contribuie la creşterea gradului de originalitate şi 

independenţă în rezolvarea  sarcinilor: exercitiul, experimentul de laborator, invatarea prin 

descoperire, problematizarea,  brainstorming, ciorchinele, turul galeriei,”Stiu, Nu stiu, Vreau 

sa stiu”,   diagrama Wenn. 

In ceea ce priveste perfectionarea profesorilor, d-nele prof. de chimie au participat la 

un curs , „Metode de promovare a dimensiunilor RRI în educația pentru Științe”, in perioada 

noiembrie-decembrie (0 credite), coordonator, d-na prof. univ. Laura Gorghiu de la Univ. 

Valahia. 

S-au format deprinderi de lucru intelectual şi aptitudinal/experimental la elevi. De 

aceea s-a pus accent deosebit pe latura practică, aplicativă specifică ştiinţelor astfel încat 

elevii să dobândească deprinderi practice utile în demersul didactic, în cadrul competiţiilor şi 

chiar în viaţa de zi cu zi.  Lectiile care necesita activitati experimentale au fost foarte bine 

pregatite   si s-au desfasurat sub stricta supraveghere si indrumare a d-nei lab. Daniela 

Georgescu.  

 Intalnirile profesorilor la nivelul comisiei metodice din liceul nostru  au constituit  

intalniri de lucru si schimb de bune practici. In dosarul catedrei exista procesele In  

semestrul I al anului scolar 2015-2016, profesorii de chimie si de biologie  au fost preocupati 

de realizarea unei activitati de calitate  in predarea si insusirea chimiei si biologiei.   

.  

 In luna septembrie in catedra s-au realizat urmatoarele activitati:  

 Proiectarea didactica- macro, mezo si microproiectarea la obiectele chimie si 

biologie.Alegerea manualelor pentru clasele a XI-a si a XII-a.  

 Planificarea orelor ce urmeaza a fi efectuate in cele doua laboratoare. 

 Analiza activitatii catedrei in anul scolar 2014-2015  
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 Elaborarea testelor predictive si aplicarea la clasa. Analiza rezultatelor. 

      Concordanta dintre competenţele specifice-conţinuturi-activităţi de învăţare-metode 

didactice-mijloace didactice se poate observa din documentele scolare care se gasesc in 

dosarul catedrei.  Practic pe baza programelor scolare, in primele saptamani ale anului scolar,  

profesorii de chimie si biologie au elaborat planificarile calendaristice realizand   detalierea pe 

orizontală, ordonând activitaţile în succeesiunea derulării, raportandu-le la competenţe şi  

specificând resursele necesare bunei desfăşurări a procesului didactic. 

     In asentimentul profesorilor, conceptul de unitate de învatare are rolul sa materializeze  

demersul didactic personalizat, flexibilizând proiectarea didactica si definind pentru practica 

didactica premise mai bine fundamentate din punctul de vedere pedagogic. Proiectarea unitatii 

de învatare, ca si a lectiei, începe prin parcurgerea de catre profesor a unor pasi succesivi, care 

precizeaza elementele procesului de proiectare într-o succesiune logica. 

 Semestrul a debutat cu o scurta recapitulare a materiei parcursa de elevi , 

urmata de testele initiale din saptamana a-3-a.  A urmat interpretarea rezultatelor, 

acestea gasindu-se la dosarul catedrei. Subiectele testelor initiale au fost concepute de 

catre fiecare profesor, de asemenea clasele care au sustinut test au fost stabilite de 

catre fiecare profesor. 

 In primele ore de chimie si biologie, profesorii au prezentat elevilor manualele 

scolare valabile, elevii din clasele a XI-a si a XII-a de la profilul real achizionandu-si 

manuale.   Lista cu manualele aprobate de MEN pentru acest an scolar exista  la 

dosarul catedrei, pentru fiecare an de studiu. 

. 

 Activitatile  realizate in luna Octombrie 2015 sunt urmatoarele: 

 Stabilirea planului managerial pentru anul scolar 2015-2016 

  Elaborarea unui program de pregatire a elevilor participanti la olimpiadele si 

concursurile scolare. 

 

 Participarea la intalnirea cu profesorii din cadrul comisiei 

metodice la nivel judetean. 
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La nivel judetean profesorii de chimie si biologie precum si laborantul au  participat la 

Consfatuirile   din septembrie 2015, la intalnirile semestriale din comisiile metodice. 

O preocupare importanta a prof. acestei catedre este in fiecare an, pregatirea elevilor 

pentru examenul de bacalaureat. In acest sens, mai intai, profesorii de chimie si biologie au 

discutat   subiectele de la examenul de anul trecut si  rezultatele obtinute.   S-au prezentat 

elevilor programele de bacalaureat de anul acesta pentru   disciplinele chimie si biologie, 

urmand ca ei sa aleaga la care dintre disciplina  vor sustine proba examenului maturitatii.  

Ulterior, s-a stabilit programul  ( incluzand si temele ) orelor de pregatire la cele doua 

discipline. Profesorii au realizat listele cu numele si optiunile elevilor care vor sustine 

examenul de bacalaureat la cele doua discipline. Acestea se gasesc in dosarul catedrei. 

O importanta  deosebita s-a acordat  de la inceputul anului pregatirii elevilor  pentru 

olimpiadele scolare,  concursuri si simpozioane.  

 

           In luna octombrie s-a desfasurat o activitate care marcheaza Ziua Nationala a Marii 

Negre. Activitatea a fost coordonata de prof. Haiduc Mihai si de elevii clasei a X-a G. si a fost 

una transdisciplinara , punandu-se in evidenta aspecte geografice, chimice, biologice, 

economice. 

 In perioada noiembrie-decembrie 2015, au fost realizate de catre 

elevii de la clasele cu profil stiinte ale naturii  Expozitia de postere - 2016 

Anul international al luminii si tehnologiilor ce folosesc lumina. 

Activitatea a fost coordonata de prof. Boltrs Monica. 

 In luna noiembrie profesorii celor doua discipline au participat 

la cercurile metodice semestriale. 

 

 In decembrie s-a marcat Ziua Mondiala de lupta impotriva HIV/ 

SIDA, activitate coordonata de prof. Stanciu Alina impreuna cu elevii 

clasei a IX-aC. 

 

Profesorii sunt in permanenta preocupati de frecventa la orele de chimie si biologie, 

precum si de ridicarea randamentului scolar, in acest scop incercand sa aplice in predarea-

mailto:liccaram2000@yahoo.com
http://www.cncaragialemoreni.ro/


 
 

 

 

 

Colegiul National „Ion Luca Caragiale” 
Moreni 

Moreni, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16, Jud. Dâmboviţa                                                Tel: 0245 – 667075; Fax: 0245-665453 

Mail: liccaram2000@yahoo.com                                                                                             website: www.cncaragialemoreni.ro             

invatarea-evaluarea stiintelor metode cat mai noi, variate, experimente cat mai multe, pentru a  

face cat mai atragatoare si mai usor de perceput doua discipline destul de dificile, cu 

continuturi foarte stufoase. De asemenea in predarea-invatarea-evaluarea celor doua stiinte 

sunt folosite mijloacele TIC, prin ppt-uri sau experimente virtuale, laboratoarele fiind dotate 

cu aparatura necesara. Pe tot parcursul semestrului elevii au sustinul referate, au realizat 

postere pe diferite teme, au realizat experimente interesante.  

Atat la  orele de chimie cat si la cele de biologie, strategia de predare  utilizată  a fost 

invăţarea prin cooperare în cadrul căreia grupe mici de elevi lucrează împreună pentru a 

acumula cunostinţe noi, de a fixa cunostinţe, de a realiza corelaţii intre cunoştinţele de chimie 

si biologie, de a dezvolta abilităţi şi competenţe de lucru in grup.S-au folosit metode şi 

procedee activ-participative  care să contribuie la creşterea gradului de originalitate şi 

independenţă în rezolvarea  sarcinilor: exercitiul, experimentul de laborator, invatarea prin 

descoperire, problematizarea,  brainstorming, ciorchinele, turul galeriei,”Stiu, Nu stiu, Vreau 

sa stiu”,   diagrama Wenn. 

In ceea ce priveste perfectionarea profesorilor, d-nele prof. de chimie au participat la 

un curs , „Metode de promovare a dimensiunilor RRI în educația pentru Științe”, in perioada 

noiembrie-decembrie (0 credite), coordonator, d-na prof. univ. Laura Gorghiu de la Univ. 

Valahia. 

S-au format deprinderi de lucru intelectual şi aptitudinal/experimental la elevi. De 

aceea s-a pus accent deosebit pe latura practică, aplicativă specifică ştiinţelor astfel încat 

elevii să dobândească deprinderi practice utile în demersul didactic, în cadrul competiţiilor şi 

chiar în viaţa de zi cu zi.  Lectiile care necesita activitati experimentale au fost foarte bine 

pregatite   si s-au desfasurat sub stricta supraveghere si indrumare a d-nei lab. Daniela 

Georgescu.  

 Intalnirile profesorilor la nivelul comisiei metodice din liceul nostru  au constituit  

intalniri de lucru si schimb de bune practici. In dosarul catedrei exista procesele In  

semestrul I al anului scolar 2015-2016, profesorii de chimie si de biologie  au fost preocupati 

de realizarea unei activitati de calitate  in predarea si insusirea chimiei si biologiei.   
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.  

 In luna septembrie in catedra s-au realizat urmatoarele activitati:  

 Proiectarea didactica- macro, mezo si microproiectarea la obiectele chimie si 

biologie.Alegerea manualelor pentru clasele a XI-a si a XII-a.  

 Planificarea orelor ce urmeaza a fi efectuate in cele doua laboratoare. 

 Analiza activitatii catedrei in anul scolar 2014-2015  

 Elaborarea testelor predictive si aplicarea la clasa. Analiza rezultatelor. 

      Concordanta dintre competenţele specifice-conţinuturi-activităţi de învăţare-metode 

didactice-mijloace didactice se poate observa din documentele scolare care se gasesc in 

dosarul catedrei.  Practic pe baza programelor scolare, in primele saptamani ale anului scolar,  

profesorii de chimie si biologie au elaborat planificarile calendaristice realizand   detalierea pe 

orizontală, ordonând activitaţile în succeesiunea derulării, raportandu-le la competenţe şi  

specificând resursele necesare bunei desfăşurări a procesului didactic. 

     In asentimentul profesorilor, conceptul de unitate de învatare are rolul sa materializeze  

demersul didactic personalizat, flexibilizând proiectarea didactica si definind pentru practica 

didactica premise mai bine fundamentate din punctul de vedere pedagogic. Proiectarea unitatii 

de învatare, ca si a lectiei, începe prin parcurgerea de catre profesor a unor pasi succesivi, care 

precizeaza elementele procesului de proiectare într-o succesiune logica. 

 Semestrul a debutat cu o scurta recapitulare a materiei parcursa de elevi , 

urmata de testele initiale din saptamana a-3-a.  A urmat interpretarea rezultatelor, 

acestea gasindu-se la dosarul catedrei. Subiectele testelor initiale au fost concepute de 

catre fiecare profesor, de asemenea clasele care au sustinut test au fost stabilite de 

catre fiecare profesor. 

 In primele ore de chimie si biologie, profesorii au prezentat elevilor manualele 

scolare valabile, elevii din clasele a XI-a si a XII-a de la profilul real achizionandu-si 

manuale.   Lista cu manualele aprobate de MEN pentru acest an scolar exista  la 

dosarul catedrei, pentru fiecare an de studiu. 
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 Activitatile  realizate in luna Octombrie 2015 sunt urmatoarele: 

 Stabilirea planului managerial pentru anul scolar 2015-2016 

  Elaborarea unui program de pregatire a elevilor participanti la olimpiadele si 

concursurile scolare. 

 

 Participarea la intalnirea cu profesorii din cadrul comisiei 

metodice la nivel judetean. 

La nivel judetean profesorii de chimie si biologie precum si laborantul au  participat la 

Consfatuirile   din septembrie 2015, la intalnirile semestriale din comisiile metodice. 

O preocupare importanta a prof. acestei catedre este in fiecare an, pregatirea elevilor 

pentru examenul de bacalaureat. In acest sens, mai intai, profesorii de chimie si biologie au 

discutat   subiectele de la examenul de anul trecut si  rezultatele obtinute.   S-au prezentat 

elevilor programele de bacalaureat de anul acesta pentru   disciplinele chimie si biologie, 

urmand ca ei sa aleaga la care dintre disciplina  vor sustine proba examenului maturitatii.  

Ulterior, s-a stabilit programul  ( incluzand si temele ) orelor de pregatire la cele doua 

discipline. Profesorii au realizat listele cu numele si optiunile elevilor care vor sustine 

examenul de bacalaureat la cele doua discipline. Acestea se gasesc in dosarul catedrei. 

O importanta  deosebita s-a acordat  de la inceputul anului pregatirii elevilor  pentru 

olimpiadele scolare,  concursuri si simpozioane.  

 

           In luna octombrie s-a desfasurat o activitate care marcheaza Ziua Nationala a Marii 

Negre. Activitatea a fost coordonata de prof. Haiduc Mihai si de elevii clasei a X-a G. si a fost 

una transdisciplinara , punandu-se in evidenta aspecte geografice, chimice, biologice, 

economice. 

 In perioada noiembrie-decembrie 2015, au fost realizate de catre 

elevii de la clasele cu profil stiinte ale naturii  Expozitia de postere - 2016 

Anul international al luminii si tehnologiilor ce folosesc lumina. 

Activitatea a fost coordonata de prof. Boltrs Monica. 
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 In luna noiembrie profesorii celor doua discipline au participat 

la cercurile metodice semestriale. 

 

 In decembrie s-a marcat Ziua Mondiala de lupta impotriva HIV/ 

SIDA, activitate coordonata de prof. Stanciu Alina impreuna cu elevii 

clasei a IX-aC. 

 

Profesorii sunt in permanenta preocupati de frecventa la orele de chimie si biologie, 

precum si de ridicarea randamentului scolar, in acest scop incercand sa aplice in predarea-

invatarea-evaluarea stiintelor metode cat mai noi, variate, experimente cat mai multe, pentru a  

face cat mai atragatoare si mai usor de perceput doua discipline destul de dificile, cu 

continuturi foarte stufoase. De asemenea in predarea-invatarea-evaluarea celor doua stiinte 

sunt folosite mijloacele TIC, prin ppt-uri sau experimente virtuale, laboratoarele fiind dotate 

cu aparatura necesara. Pe tot parcursul semestrului elevii au sustinul referate, au realizat 

postere pe diferite teme, au realizat experimente interesante.  

Atat la  orele de chimie cat si la cele de biologie, strategia de predare  utilizată  a fost 

invăţarea prin cooperare în cadrul căreia grupe mici de elevi lucrează împreună pentru a 

acumula cunostinţe noi, de a fixa cunostinţe, de a realiza corelaţii intre cunoştinţele de chimie 

si biologie, de a dezvolta abilităţi şi competenţe de lucru in grup.S-au folosit metode şi 

procedee activ-participative  care să contribuie la creşterea gradului de originalitate şi 

independenţă în rezolvarea  sarcinilor: exercitiul, experimentul de laborator, invatarea prin 

descoperire, problematizarea,  brainstorming, ciorchinele, turul galeriei,”Stiu, Nu stiu, Vreau 

sa stiu”,   diagrama Wenn. 

In ceea ce priveste perfectionarea profesorilor, d-nele prof. de chimie au participat la 

un curs , „Metode de promovare a dimensiunilor RRI în educația pentru Științe”, in perioada 

noiembrie-decembrie (0 credite), coordonator, d-na prof. univ. Laura Gorghiu de la Univ. 

Valahia. 

S-au format deprinderi de lucru intelectual şi aptitudinal/experimental la elevi. De 

aceea s-a pus accent deosebit pe latura practică, aplicativă specifică ştiinţelor astfel încat 
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elevii să dobândească deprinderi practice utile în demersul didactic, în cadrul competiţiilor şi 

chiar în viaţa de zi cu zi.  Lectiile care necesita activitati experimentale au fost foarte bine 

pregatite   si s-au desfasurat sub stricta supraveghere si indrumare a d-nei lab. Daniela 

Georgescu.  

Intalnirile profesorilor la nivelul comisiei metodice din liceul nostru  au constituit  intalniri de 

lucru si schimb de bune practici. In dosarul catedrei exista procesele verbale. 

 

 

 Catedra de chimie- biologie a functionat pe semestrul al II-lea cu urmatoarea 

componenta : 

profesori chimie :- Racasanu Rodica 

                               - Marinescu Alexandra 

                               -Boltres Monica 

profesori chimie :- Stanciu Alina 

                               - Haiduc Mihai 

                             -laborant Georgescu Dana  

 

Pe parcursul acestui semestru preocuparile membrilor comisiei presupun : 

 -organizarea activitatilor a implicat metode interactive adaptate nevoilor diferite ale 

elevilor,folosirea unor strategii didactice  specifice invatarii centrate pe elev; 

-relatii interpersonale care favorizeaza crearea unui climat educational deschis,stimulativ; 

-disponibilitatea membrilor catedrei pentru realizarea de activitati la clasa cat mai  

interesante,folosind metode,procedee didactice si materiale cat mai variate; 

-implicarea membrilor catedrei in activitatea comisiilor din care fac parte; 

-folosirea unor instrumente de evaluare adaptate nevoilor elevilor 

- respectarea termenelor de sustinere a lucrarilor scrise pe semestrul al II-lea pana pe 20 

mai. 

Pe domenii de activitate am avut in vedere: 
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1. Participari la Cercurile metodice semestriale 

Toti membrii comisiei au participat la intalnirile semestriale ale Cercurilor metodice judetene 

dar si pe centre. Astfel in unitatea noastra s-a organizat Cercul metodic al profesorilor de 

chimie si fizica- gimnaziu, centrul Moreni. In cadrul activitatii au avut loc: 

- prezentarea materialului: „ Demersul didactic prin metoda IBSE la chimie” 

- lectie demonstrativa: „ De ce ma arde stomacul?” in colaborare cu catedra de biologie 

- prezentarea activitatilor din cadrul proiectului „ Tineri ambasadori in lupta cu schimbarile 

climatice”. 

 

 

 

2. Participari la concursuri si olimpiade 

In cadrul acestor concursuri membrii catedrei au participat cu elevi, dar au fost si 

organizatorisau evaluatori.  

- Olimpiada Judeteana de Chimie: prof Racasanu Rodica a avut elevi participanti, iar prof. 

Marinescu Alexandra a obtinut locul III cu elevul Bratu Gabriel de la clasa a IX-a A.  

- Concursul interdisciplinar local de Stiinte: toti membrii comisiei au participat la elaborarea 

subiectelor, la asistenta si evaluare in cadrul acestui concurs 

- Concursul judetean „ Raluca Ripan”- evaluator Marinescu Alexandra 

- Concursul National „ Noi si chimia” – evaluatori: Marinescu Alexandra, Racasanu Rodica 

- Concursul National de chimie „ Petru Poni” faza judeteana si nationala: evaluator Racasanu 

Rodica 

- Concursul international „ Copii salvati planeta albastra” unde prof.  Racasanu Rodica a fost 

evaluator si a obtinut premii cu elevii: Florea Teodora si Buleandra Ana Maria de la clasa a 

VIII-a, ambii cu premiul I. 
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3. Activitati extrascolare 

- participari  la proiectarea de activitati extracurriculare in colaborare cu d-na prof. Zamfir 

Monica, coordinator SNAC in perioada sarbatorilor de iarna, de Paste si in saptamana”  

Scoala altfel”- prof. Marinescu Alexandra 

      - participari in saptamana “Scoala altfel” la actiuni de voluntariat impreuna cu voluntarii 

SNAC ( materialele sunt postate pe site-ul scolii): Prof. Marinescu Alexandra si Racasanu 

Rodica. 

     -  Prof. Marinescu Alexandra a participat  alături de d-na dirigintă Avram Carmen la 

excursia organizată cu clasa aVII-a la Sinaia și Brașov din data de 18 iunie 2016. 

     - coorganizator al atelierului de creatie –Ziua Martisorului: prof. Racasanu Rodica 

     - coordonator activitate „Energia si schimbarile climatice?- prof. Racasanu Rodica 

     - Coordonator centrul de radiodifuziune infiintat in cadrul proiectului de parteneriat 

Leonardo da Vinci, 2008-2010 - prof. Racasanu Rodica 

    - Colaborator in organizarea si desfasurarea „Targului de caritate-Festivalul solidaritatii- 

prof. Racasanu Rodica 

    -   Promovarea imaginii scolii prin participarea cu elevi la concursuri si olimpiade scolare         

( Concursul « Noi si chimia », organizat in parteneriat cu Colegiul National « Iosif Vulcan » 

din Oradea, olimpiada de chimie, faza județeană, unde am obținut un premiu III și o 

mențiune)- Prof. Marinescu Alexandra 

   - participari la activitati de prevenire si combatere a violentei – activitati organizate in 

scoala de catre psihologul scolar, politistul de proximitate, Centrul de Prevenire, Evaluare si 

Consiliere Antidrog Dambovita, in cadrul sedintei generale cu parintii sau cu alt prilej- Prof. 

Marinescu Alexandra 

- participare la faza locala si judeteana a Concursului “ Cu viata mea apar viata” de protectie 

civila cu elevii clasei a X-aA si obtinerea mentiunii la faza pe judet: prof Alina Stanciu 

 

 

 

 

ANEXA2 

Catedra de fizică 

 

Componenţă: 

-4 profesori calificaţi,titulari cu normă întreagă 

Activităţi desfăşurate 

-elaborarea în catedră a testelor de evaluare iniţială  

-evaluarea testelor de evaluare iniţială  

-interpretarea şi discutarea în catedră a  rezultatelor testelor de evaluare iniţială 

-definirea şi aplicarea măsurilor remediale pentru realizarea progresului şcolar 

-aplicarea testelor de evaluare formativă şi sumativă  
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-folosirea metodelor alternative de evaluare 

-dezvoltarea competenţelor de lectură a unui text ştiinţific 

-pregătirea elevilor pentru participarea la olimpiade şi concursuri şcolare 

-pregătirea elevilor din clasele a 12 a pentru examenul de bacalaureat la fizică ,conform 

programului  

 

 

PROGRAM  PREGĂTIRI PENTRU EXAMEN BACALAUREAT 

 Prof.Radu Nicolae,clasa a 12 a B,marți,orele 14-15 

 

Aspecte pozitive 

-implicarea profesorilor din catedră în desfăşurarea activităţilor propuse în planul managerial 

-stimularea interesului elevilor de clasa a 12 a pentru susţinerea examenului de bacalaureat la 

fizică şi pentru admiterea în învăţământul superior tehnic 

-existenţa şi implicarea d-nei laborant Daniela Georgescu în pregătirea lecţiilor de laborator 

 

Aspecte care necesită îmbunătățire 

-dotarea laboratorului de fizică cu un videoproiector,indispensabil lecțiilor moderne de fizică 

în format IT 

 

ANEXA 3 

ACTIVITATEA LABORANTULUI 

    Ca laborant , am sustinut în sem.I an scolar 2015-2016 următoarele activități in cadrul 

laboratoarelor de chimie, fizică  si biologie: 

 Am  pregatit lucrarile de  laborator pentru toate clasele si am participat efectiv la orele 

respective; 

 Am  participat la Cercul laborantilor din sem. I desfășurat la Colegiul Național 

Ienăchiță Văcărescu- Târgoviște; 

 Finnd membră în Comisia P.S.I , am întocmit întreg dosarul acestei comisii, redactând 

tabelele privind instruirea personalului din Colegiul National ,,I.L.Caragiale ,,Moreni. 

 De asemenea fiind membră în Comisia privind serviciului pe școală, am realizat 

serviciul pe școală pentru elevi.  

 Nu in ultimul rand am colaborat cu toti profesorii liceului  si cu conducerea scolii prin 

redactarea la calculator a diferitelor situatii care au fost solicitate pe parcursul 

semestrului : - tabelele privind monitorizarea absențelor pentru toate      

                                           clasele;      

-  tabele teze semestrul I ; 
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-  tabelul privind situația părinților plecați în străinătate; 

 

 

 

 

ANEXA4  

ED. FIZICĂ ȘI ARTE 

 

Pe parcursul semestrului I din anul scolar 2015-2016, elevii Liceului 

Teoretic”I.L.Caragiale” au participat la urmatoarele concursuri sportive si artistice, dupa cum 

urmeaza: 

 

Educatie Fizica si Sport: 
-     Atletism : Tetratlon/ echipe/Baieti/ gimnaziu (faza pe zona/Darmanesti); 

- Sah     : F-B/gimnaziu-liceu (faza pe As.Sportiva); 

- Fotbal : Baieti/ liceu (faza pe As.Sportiva), Cupa de toamna/ 

Octombrie; 

- Tenis de masa : F-B/gimaziu-liceu (faza pe As.Sportiva); 

Cros / Targoviste - Preda Roberta Ioana - locul II, Serdaru Elionora Vicentia – 

locul IV,Petre Larisa Stefania – locul VI, Simion Alina Gabriela -locul VII;   

Pe data de 20.11.2015, am organizat Cercul metodic la Educatie Fizica, in cadrul 

careia profesorul Bogdan Mihai Croitoru a sustinut o lectie demonstrativa cu clasa a VII-a 

A, iar profesorul Daniel Prodan a prezentat referatul „ Motivatia in Educatie Fizica” in 

power-point. 

Am organizat in data de 22.01.2015, in incinta liceului, faza zonala ONSS/ Faza 

centru metodic la sah si tenis de masa. Elevul Iamandi Florin Daniel (sah)  a ocupat locul 

IV, iar elevul Joita Filip Ioan (tenis de masa) a ocupat locul III. 

 

Arte: Ed.plastica: 
-   La revista scolii, am contribuit cu planse ale elevilor;  

-   Expozitii:  1 Decembrie, 

                 Concursuri - Hallowen 

- Am participat la concursuri de arte plastice. 

 

Ed.muzicala: 
In luna Decembrie – Ziua Nationala a Romaniei – cantece patriotice. 

- spectacol dedicat sarbatorilor de iarna”Iata vin colindatorii”. 

La serbarea Craciunului am participat cu grupuri vocale ale claselor V-VIII, dar si cele 

de liceu. 

La organizarea si desfasurarea acestor concursuri si competitii si-au adus contributia 

intregul corp profesoral pe discipline de invatamant. 
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In incheiere consider ca activitatea C.M. , in semestrul I din anul scolar 2015-2016, a 

fost una buna in care fiecare membru (profesor) si-a facut remarcata priceperea si interesul in 

propagarea ed.fizice si a artei in randul elevilor. 

 

 

Pe parcursul semestrului II din anul scolar 2015-2016, elevii Liceului 

Teoretic”I.L.Caragiale” au participat la urmatoarele concursuri sportive si artistice, dupa cum 

urmeaza: 

Educatie Fizica si Sport: 
 Atletism : - Tetratlon/ echipe/Baieti/ gimnaziu locul VII cu echipa la faza zonala - 

Darmanesti (DB);  

- Cros : Targoviste - Preda Roberta Ioana - locul II, Serdaru Elionora 

Vicentia – locul IV,Petre Larisa Stefania – locul VI, Simion Alina 

Gabriela -locul VII; 

- Am participat cu echipa liceului de pentatlon la ONSS Târgoviște  Locul - I – 

La Faza Judeteana; 

- Am participat cu echipa liceului de atletism la Ziua Mondiala a Sportului / 

Târgoviște, unde a, ocupat  locurile II, III, V si VII; 

Sah     : - gimnaziu-liceu/ F-B(faza pe As.Sportiva); 

-Locul IV – Gheorghita Stefan,  Faza judeteana / Targoviste;  

Fotbal : - Baieti/ liceu (faza pe As.Sportiva), Cupa de vara/ mai-iunie;  

- Faza pe zona/ meci contra Lic. Nr. 2 Moreni 

Tenis de masa : -liceu /B / (faza Judeteana) Locul V - Popescu Daniel;  

 Karate : - Neaga Stefan – Locul I, Faza judeteana,  

Arte: Ed.plastica: 
-   La revista scolii, am contribuit cu planse ale elevilor;  

-   Expozitii:  1 Decembrie, 

                 Concursuri - Hallowen 

- Am participat la concursuri de arte plastice. 

 

Ed.muzicala: 
  Spectacol dedicat sarbatoriri sfarsitului de an scolar, alaturi de alte cadre didactice. 

La serbarea de sfarsit de an scolar am participat cu grupuri vocale ale claselor V-VIII, 

dar si cele de liceu. 

La organizarea si desfasurarea acestor concursuri si competitii si-au adus contributia 

intregul corp profesoral pe discipline de invatamant. 

In incheiere consider ca activitatea C.M. , in semestrul II din anul scolar 2015-2016, a 

fost una buna in care fiecare membru (profesor) si-a facut remarcata priceperea si interesul in 

propagarea ed.fizice si a artei in randul elevilor. 
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ANEXA 5 

CATEDRA DE INFORMATICĂ 

În anul șc . 2015-2016 , activitatea didactică a fost asigurată de patru profesori titulari: Boltres 

Gabriel,  Stanciu Ion , Buturugă Daniela , Petrică Adriana și informaticianul scolii:  

Marinescu Iustin ( gimnaziu-clasele:  VI A, VII A, VIII A). 

Orele s-au desfășurat conform  programelor și planificărilor  puse la dispoziție de către 

minister, în cele trei laboratoare de informatică. Orarul a fost astfel realizat  încat  toți cei 

cinci profesori să poată avea acces la unul din cele trei laboratoare. 

Pe toate stațiile de lucru s-au instalat softurile necesare activitații didactice(conform 

programelor).  

La începutul anului şcolar, în fiecare laborator , profesorii au realizat procese verbale cu 

elevii, care au luat cunoştinţă, sub semnătură de confirmare, de prevederile generale şi 

specifice ale normelor de igienă şi securitate a muncii, de regulile impuse pentru desfăşurarea 

activităţii în laborator şi de repartizarea lor la posturile de lucru, cu asumarea obligativităţii şi 

responsabilităţii individuale pentru respectarea acestora. La catedră se pastrează  un dosar cu 

procesele verbale respective. 

Au fost realizate ședințe de catedră cu prilejul: 

- încadrării pe noul an și  prezentării programelor în vigoare; 

- realizarea raportului catedrei privind  testările inițiale la TIC și INFO: clasele 9-12; 

- întocmirii listelor cu teme în vederea examenului de atestat profesional (clasele12 A, 12 

B); 

- organizarea examenelor de atestat profesional la Informatica si Competenţele 

digitale(Proba D) 

Profesorii de informatică au participat la consfătuiri la nivel de județ : 

      * Colegiul National „Ienachita Vacarescu” Târgoviște 

      * Colegiul National „Ion Luca Caragiale” Moreni 

      * Grup Scolar „Voievodul Mircea” Târgovişte            

 

Testări inițiale: 
Testările inițiale la TIC si Informatică s-au desfașurat în saptămânile 2 si 3 ale anului școlar 

2015-2016.  

La disciplina TIC / clasele 9A,9B,9C,9D,9E,9F,9G, au susținut testări 193 elevi, iar 12 elevi 

au absentat.  

Media generală: 6,02 

 La disciplina TIC / clasele 10A,10B,10C,11G, au susținut testări 102 elevi, iar 17 elevi au 

absentat.  

Media generală: 6,43 

La disciplina Informatică / clasele 9B,9C,10A,11A, au susținut testări 110 elevi, și 10 elevi 

au absentat.  

Media generală : 5,46 

Au fost realizate grafice cu datelor de mai sus, pe baza carora  au fost identificate diverse  

aspecte  şi modalități de abordare a măsurilor impuse. În final a fost realizat un RAPORT  

privind rezultatele la testările inițiale la TIC și INFORMATICĂ, semnat de membrii catedrei, 

raport care se gaseşte la dosarul catedrei. 
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Laboratoare: 

La începutul anului școlar am restaurat sistemele de operare pe toate stațiile, și am instalat 

programele necesare. Cu concursul direcţiunii , au fost achizitionate memorii RAM precum şi 

calculatoare(7 buc), astfel încat acum, toate cele trei laboratoare sunt dotate corespunzator 

pentru desfăşurarea activităţilor didactice. 

 

Atestatul profesional la INFORMATICĂ 

Au fost realizate listele cu teme pentru proiecte de specialitate, elevii și-au ales subiectele 

pentru  

proiectele proprii și au fost prelucrați în legatură cu Metodologia de organizare și desfășurare 

a examenului pentru obținerea atestatului profesional, specializarea matematică - informatică. 

La catedră se pastrează un dosar special pentru Atestatul la Informatică, în care se găsesc 

toate documentele realizate la clasele 12 A și 12 B(metodologie, procese verbale, liste cu 

teme). De asemenea, în dotarea laboratoarelor se păstrează și  exemplare din lucrarea cu titlu „ 

Lucrari de laborator pentru atestatul la Informatică / 2016” – autor Ion Stanciu, utile elevilor 

pentru pregătirea examenului.  

 

 

Situația statistică privind rezultatele examenului de atestare a competențelor 

profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică, sesiunea mai 2016 . 

 

 Număr de elevi Promovabilitate 

e %  Inscrisi Prezenti Absenti Promovati Respinsi 

T
o
ta

l 
g
en

er
al

 

 

25 25 0 25 0 100 

Media rezultatelor finale : 9,77 

     

Competențe digitale – Proba D : 

La toate clasele profesorii au prezentat Metodologia de organizare și desfășurare a 

examenului și au întocmit procese verbale păstrate la catedră într-un dosar cu numele 

Competențe digitale. 

Metodologia examenului de Competențe digitale-Proba D a fost postată și pe sit-ul de orare al 

școlii, de unde se mai pot descărca și alte documente utile elevilor, cum ar fi  subiecte date în 

anii trecuți și pachetele de lucru. 

 

Statistica rezultatelor la proba D(Competente digitale: 21-24 iun 2016) este următoarea: 

 Total elevi înscrisi        :139 

 Făra calificativ             : 0 

 Utilizator începător       : 33 

 Utilizator mediu            : 51 

mailto:liccaram2000@yahoo.com
http://www.cncaragialemoreni.ro/


 
 

 

 

 

Colegiul National „Ion Luca Caragiale” 
Moreni 

Moreni, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16, Jud. Dâmboviţa                                                Tel: 0245 – 667075; Fax: 0245-665453 

Mail: liccaram2000@yahoo.com                                                                                             website: www.cncaragialemoreni.ro             

 Utilizator avansat         : 35 

 Utilizator experimentat : 19  

 Neprezentati                : 1 

 

Olimpiade și concursuri 

În luna octombrie, elevii :Crisan Marius Catalin, Tudor Marian Eduard(echipa 1), Nestian 

Bogdan şi Matei Razvan(echipa 2),clasa 12 A,  au participat la Concursul Naţional  “Incepe 

să programezi cu Alice”, având ca teme de proiect: 1.Protectia mediului – reciclarea, şi  

2.Ora de matematică – formule pentru corpuri regulate(îndr. – prof Stanciu Ion). 

 

În perioada 14 – 15 noiembrie 2015, elevul Savu Ionuţ (clasa IX A) a participat la Concursul 

Regional de informatică Micul Gates  Rm. Valcea, şi a obţinut menţiune. Lotul judeţean a 

fost  însoţit la concurs de prof. Stanciu Ion. 

 

Concursul judeţean ”Tinerii programatori”, Târgoviște  

Elevul Dinu Radu, clasa 12 A, a ocupat locul I(îndrumator – prof Stanciu Ion), iar elevul 

Crăciun Valentin, clasa 10 A, a obtinut premiul II( îndrumator – prof Buturugă Daniela) 

 

Olimpiada Judeţeană de Informatică(OJI2016) 
Am participat cu elevi atât la gimnaziu cât şi la liceu. Toți participanții au luat premii, astfel: 

Gheorghită Ștefan, clasa 5 A , premiul I  

Savu Ionuț, clasa 9 A, premiul I 

Crăciun Valentin, clasa 10 A, premiul I 

Dinu Radu, clasa 12 A, premiul I 

 

Concursul Național de Informatică ”Urmașii lui Moisil”, IAȘI 

Am participat cu doi elevi: Dinu Radu(12 A) și Crăciun Valentin(10 A).  

Lotul județean(doi elevi de la CN ”I.L.Caragiale” și un elev de la CN ”Ienăchiță Văcărescu”) 

a fost însoțit la Iași de prof Stanciu Ion. Un rezultat notabil a fost obţinut de Dinu Radu( locul 

7 la nivel naţional). 

  

Olimpiada Națională de Informatică(ONI2016,Craiova) 
Dintre cei patru elevi calificați, doar trei au participat: Dinu Radu(12 A), Crăciun Valentin(10 

A) și Gheorghiță Ștefan(5 A). Elevul Savu Ionuț(9 A), a decis să participe la Olimpiada 

Naționala de Fizică, desfășurată în aceiași perioadă. 

Cel mai bun rezultat a fost obținut de elevul Dinu Radu(12 A) – Menţiune MEN și medalie de 

argint. 
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Activitatea metodică, științifică și de perfecționare – Informatică și TIC, desfășurată la 

Colegiul Național „Ion Luca Caragiale” Moreni  în data de 24 nov. 2015. 

Membrii catedrei de Informatică au stabilit în ședința de catedră din 18.11.2015, forma finală 

a programului propus pentru activitatea metodică, program care ulterior a fost comunicat 

telefonic domnului inspector Radu Tabarcă, care a fost de acord. 

Programul propus a fost următorul: 

prof. dr. Ionită Grigore 

       - Istoricul și realizarile principale ale C. N. „Ion Luca Caragiale” Moreni 

 

prof. Buturugă Daniela 

       - Proiectul didactic – instrument de lucru util, premisă a reușitei lecției; 

 

prof. Stanciu Ion 

     -  Scurtă prezentare a concursului „Micul Gates” – Râmnicu Vâlcea; 

     -  Prezentare aplicații soft: 

                         1. DDS(Due Diligente System) – program realizat în parteneriat cu 

Ocolul Silvic 

                                         Romuli / Bistrița; 

                         2. Generator orare școlare – varianta 2015, program propriu; 

     - Scurtă prezentare a site-ului destinat orarelor școlare dar și catedrei de informatică  

de    

          la  C.N.”Ion Luca Caragiale” Moreni. 

Profesorii au pregătit din timp materialele necesare, s-au implicat în buna organizare a  

activității metodice, astfel  încât totul a decurs conform programului propus. 

În deschiderea consfătuirilor, doamna dir. Marinescu Andra a realizat o scurtă prezentare a 

școlii noastre din perspectiva realizărilor care ne-au recomandat pentru a devenii colegiu 

național. În continuare profesorii au prelucrat materialele conform programului de mai sus. 

După prezentarea programului au urmat discuții, în urma cărora putem afirma că activitatea 

metodică organizată de școala noastră a fost un succes. 

 

Hour of Code 

Hour of Code (Ora de Programare) este o mişcare globală ce a atins zeci de milioane de elevi 

şi studenţi din peste 180 de ţări. Scopul campaniei este atragerea a zeci de milioane de 

persoane să încerce o Oră de Programare în perioada 7-13 decembrie, sarbatorind Saptamana 

Educatiei în Tehnologia Computerelor. 
Ajută la dezvoltarea abilităților de rezolvare a problemelor, la dezvoltarea logicii şi 

creativității. Evenimentul Hour of Code este organizat de Code.org, o organizație non-profit 

dedicată extinderii educației cu privire la tehnologia computerelor și programare. O coaliţie de 
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parteneri fără precedent susțin împreună Hour of Code — inclusiv Microsoft, Apple, Amazon, 

Boys and Girls Clubs of America şi College Board. 

Acest eveniment stă la baza revoluției Educației IT din Romania și noi, C. N. „Ion Luca 

Caragiale”, am înțeles deja asta. Astfel, în săptamâna 7 – 11 dec 2015 au fost organizate mai 

multe evenimente Hour of Code. Elevii au fost încântați, totul a decurs bine, conform 

programărilor, și în final au fost emise diplome pentru: 

- instituția organizatoare: C. N. „Ion Luca Caragiale” Moreni; 

- profesor organizator: Stanciu S. Ion; 

- elevii participanți: clasele 9A, 10B, 10C, 11A, 12 A 

 

Orare școlare 

 Având și calitate de membru în Comisia de scheme orare, prezint aici și câteva aspecte 

privind activitatea din cadrul acestei comisii. 

Pe parcursul sem I am realizat 8 variante de orar pentru învăţământul de zi si 2 variante orar 

pentru învăţământul cu frecventă redusă. Orarele au fost postate pe cele doua site-uri 

cunoscute. Pentru realizarea variantelor de orar am folosit varianta nouă a Generatorului de 

orare şcolare, un program propriu, care începand de anul acesta prezintă o funcţie noua, care 

generează automat, un numar de 22 variante de orar, variante din care apoi utilizatorul o va 

alege pe cea mai convenabilă. Rezultatele s-au vazut imediat: timp mai scurt pentru realizarea 

orarului de bază şi indicatori de calitate mai buni. A scăzut mult procentul  profesorilor 

nemulţumiţi de orarul propriu.   
 

 

 

ANEXA 6 

CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

 

Catedra de limbi moderne in semestul I, al anului scolar 2015-2016, a fost alcătuită din 

urmatoarele cadre didactice :  

Limba engleza : Cismaru  Daniela, Iordachescu Mirona, Matei Mirandolina, Capeneata 

Ionut  si Bârtoiu Cătălina, dna profesoară Bârtoiu  fiind înlocută de dna Sandu de la 

01.11.2015. 

Limba franceza : Capeneata Ionut, Diaconu Constanta, Florea Cristina si Simion 

Alexandra.  

  Membrii catedrei au fost tot timpul preocupati de realizarea obiectivelor propuse si au 

desfasurat activitati diverse in acest scop. Dintre aceste obiective amintim ridicarea calitatii 

procesului de predare, pregatirea elevilor conform programelor scolare, stimularea interesului  

elevilor pentru studiul limbii straine, etc. 

Toti profesorii s-au preocupat la inceputul semestrului de procurarea manualelor 

pentru elevii din liceu in functie de nivelul acestora. Cadrele didactice au intocmit si predat 

planificarile scolare. Profesorii comisiei au participat la consfătuirile realizate la nivel 

județean de inspectorul de limbi moderne. De asemenea au fost realizate teste initiale, s-au 

elaborat subiecte iar apoi modelele de subiecte impreuna cu fisele privind rezultatele testelor 

initiale au fost anexate la dosarul catedrei. Au fost analizate rezultatele testelor de evaluare 
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predictivă şi s-au stabilit măsuri pentru recuperarea elevilor ce au obținut rezultate slabe în 

însușirea materiei predate. 

 Sedintele de catedra s-au desfasurat respectand graficul programului de activitati 

metodice pentru semestrul I, sedinte in cadrul carora profesorii s-au organizat pentru o buna 

desfasurare a tuturor sarcinilor. A fost stabilit si programul de pregatire a elevilor pentru 

exameul de bacalaureat si de asemenea tipuri de subiecte cat si bareme de corectare a tezelor 

pe semestrul I. 

 Pentru a marca Ziua europeana a limbilor membrii catedrei de limba engleza si de 

limba franceza au propus o serie de activitati specifice : Prezentare proiecte europene-

diseminare, prezentare Cadrul Comun European de Referinta- Informare 

CAE,FCE,DELF,DALF, vizionare video cu imagini din Paris și Londra și explicații în limbile 

franceză  și engleză-Metropole europene si un spectacol  cu melodii în diferite limbi- Bucuria 

muzicii. 

           In data de 30.10.2015, profesorii catedrei de limba engleza impreuna cu elevi din liceu 

au marcat sarbatoarea americana Halloween printr-o serie de activitati specifice (decorarea 

clasei, parada de costume, jocuri).  Au fost organizate concursuri in cadrul carora s-au oferit 

premii.   

In luna noiembrie a avut loc, in cabinetul de limba engleza, o prima prezentare de 

referate ,Tehnici de evaluare’ , ,Metode moderne de predare a limbilor straine’, cat si o 

diseminare de proiecte Comenius. 

 In data de 16 noiembrie 2015 la Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni a avut loc CERCUL 

PEDAGOGIC AL PROFESORILOR DE LIMBA ENGLEZĂ  - ZONA METODICĂ 

MORENI, acesta având tema PRACTICAL TOOLS IN TESTING ENGLISH . Au fost 

desfășurate următoarele activități:: 

  

A. PROIECTAREA ȘI APLICAREA TESTELOR DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR 

ȘI COMPETENȚELOR DE LIMBA ENGLEZĂ  

1. prof. Elena Nani, Școala Gimnazială Nr. 3 Moreni și Școala Gimnazială Vișinești - 

Prezentare PowerPoint: Direct and Indirect Test Items; 

2. prof. Delia Teleanu, Școala Gimnazială Ghirdoveni - Prezentare PowerPoint: Testing 

English - Classroom Application and Practice; 

3. prof. Iuliana Mendeleac, Școala Gimnazială Valea Lungă Cricov - Prezentarea referatului: 

Communicative Vs. Non-communicative Subjective Testing. 

 

B. DEZBATERE: Positive and Negative Aspects in Testing English 

4. prof. Daniela Cismaru, Colegiul Național ,,I.L. Caragiale” Moreni - The National Exams of 

Baccalaureate; 

5. prof. Anca Haită, Liceul Tehnologic Petrol Moreni - The National Exams of Baccalaureate 

6. prof. Matei Mirandolina, Colegiul Național ,,I.L. Caragiale” Moreni - Admission tests for 

9th Graders; 

7. prof. Camelia Vasilescu,  Școala Gimnazială Nr. 1 Moreni – The National Evaluation  for 

Grade 6; 

8. prof. Anca Pană, Școala Gimnazială Nr. 3 Moreni – Primary School Tests 
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C. SUSȚINEREA DE ACTIVITĂȚI PRACTICE ÎN CADRUL ATELERULUI METODIC  

9. prof. Ionuț Căpeneață, Colegiul Național ,,I.L. Caragiale” Moreni - Our E-Library of  Tests 

 

D. PREZENTAREA ACTIVITĂȚILOR ȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE: Olimpiada 

de limba engleză, concursuri de profil, teste inițiale de evaluare, activități extracurriculare, 

proiecte și parteneriate în derulare. 

  Tot în data de 16 noiembrie 2016 a avut loc întâlnirea profesorilor de limba franceză 

aparţinând Centrului Metodic Moreni. Activitatea a fost coordonată de responsabilul de cerc, 

prof. Cristina Florea, iar tema din acest semestru a fost ”Comment motiver les élèves à 

apprendre le français’’. Au participat cadre didactice care predau în școlile din Moreni, 

Ghirdoveni, I.L.Caragiale, Vlădeni, Valea-Lungă. Tema fiind extrem de actuală și de 

interesantă, intervențiile au fost multiple iar discuțiile animate. Activitățile s-au derulat 

conformul programului anunțat : 

 Exploitation d’un document vidéo en classe de FLE, ’’La famille 

Bélier’’, Workshop, prof.resp. Cristina Florea, C.N. „ I.L. Caragiale ” 

 Dossier pédagogique: instrument de formation de la compétence 

communicative. Prezentare lucrarea știintifică în vederea obținerii Gr didactic I, 

prof.resp. Alexandra Iordăchiță, Liceul Tehnologic Petrol, Moreni 

 “L’univers francais en classe de FLE – exploitation didactique” , Prezentare, prof. 

resp. Violeta Brehui, Școala Gimnazială nr 4, Moreni 

 Activités ludiques-sources de motivation, Prezentare, prof.resp. Mihaela Dumitrescu, 

Liceul Tehnologic Petrol, Moreni 

 Le français à travers le plurilinguisme, Prezentare, prof.resp. Constanța Diaconu, 

C.N. „ I.L. Caragiale ” 

 La motivation des élèves,  Prezentare, prof.resp. Simion Alexandra, C.N. „ I.L. 

Caragiale ” 

 

 În luna noiembrie doamnele profesoare Florea Cristina şi Diaconu Constanţa au 

participat la cursul de formare Stage de première habilitation des examinateurs-

correcteurs du DELF, organizat de Institul Francez, locul de desfăşurare fiind Colegiu 

Naţional « Ienăchiţă Văcărescu » . 

  In luna noiembrie a avut loc etapa pe școală în cadrul concursului Public Speaking -

The English Speaking Union Romania, tema fiind  INTEGRITY HAS NO NEED OF 

RULES. 

 In 3 decembrie 2015 școala noastră a organizat faza locală a concursului Public 

Speaking, la care au participat elevii calificati din colegiul nostru, Școala Gimnazială 

Nr. 1 Moreni și Școala Gimnazială nr 4 Moreni. La categoria de varsta 12-15 ani s-au 

calificat la faza judeteană 7 elevi ai liceului nostru, iar la categoria 16-20 ani - 4 elevi. 

 Profesorii de limbi moderne au elaborat subiecte pentru olimpiadele de limba engleză 

și franceză. 

 În luna decembrie a fost organizată etapa pe şcoală a Olimpiadei de limbă engleza . Au 

fost selectaţi 23 elevi pentru a participa la etapa locală . 
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 Etapa locală a Olimpiadei de limba engleză a avut loc în data de 23 ianuarie 2016. la 

Colegiul Naţional « Ion Luca Caragiale », în urma căreia 8 elevi s-au calificat pentru 

faza județeană.  

 În luna decembrie a fost organizată etapa pe şcoală a olimpiadei de limbă franceză . Au 

fost selectaţi 9 elevi pentru a participa la etapa locală ce va avea loc pe 20 februarie 

2016, la Colegiul Naţional « Ion Luca Caragiale »  

 Participare simpozion national  `'Evaluarea în învăţământul preuniversitar - de la 

teorie la practica", profesor Florea Cristina cu lucrarea  L’évaluation dans 

l’enseignement-de la théorie à la pratique. 

 In 4 februarie 2016 școala noastră a participat la faza judeteana a concursului Public 

Speaking, la care au concurat 6 elevi calificati din colegiul nostru, îndrumați de 

doamna profesoară Matei Mirandolina. Au fost obtinute următoarele premii :  

Categoria de varsta 12-15 ani :  

MICU DRAGOS – 100 puncte – Premiul I 

IAMANDI FLORIN DANIEL- 98 puncte- Premiul II 

MATINCA CARLOS CONSTANTIN- 97 puncte- Premiul II 

            CARAVENCEA ALEXANDRU-93 puncte- Premiul III 

Categoria de varsta 15-20 ani :  

JOITA BEATRICE- 90 puncte – Premiul III 

         Ultima sedinta de catedra de pe semestrul I a avut ca scop discutarea activităților 

desfășurate în semestrul I al anului școlar 2015-2016 si stabilirea de noi activitati pentru 

semestrul urmator. 

 

Catedra de limbi moderne in semestul II, al anului scolar 2015-2016, a fost alcătuită din 

urmatoarele cadre didactice :  

Limba engleza : Cismaru  Daniela, Iordachescu Mirona, Matei Mirandolina, Capeneata 

Ionut  Petrescu Ana Maria si Sandu Ioana. 

Limba franceza : Capeneata Ionut, Diaconu Constanta, Florea Cristina si Simion 

Alexandra.  

  Membrii catedrei au realizat obiective propuse, desfasurand activitati diverse in acest 

scop. Printre obiective mentionam ridicarea calitatii procesului de predare, pregatirea elevilor 

conform programelor scolare, stimularea interesului  elevilor pentru studiul limbii straine, 

organizarea şi sprijinirea participării competitive a elevilor la olimpiadă, la concursuri locale 

şi regionale;  pregatirea elevilor pentru bacalaureat in vederea obtinerii unor calificative mari 

la competentele lingvistice, la engleza si franceza, etc. 

Sedintele de catedra s-au desfasurat respectand graficul programului de activitati 

metodice pentru semestrul II, sedinte in cadrul carora profesorii s-au organizat pentru o buna 

desfasurare a tuturor sarcinilor. A fost stabilit si programul de pregatire a elevilor pentru 

exameul de bacalaureat si de asemenea tipuri de subiecte cat si bareme de corectare a tezelor 

pe semestrul II. 

In data de 22.02.2016,  a avut loc, in cabinetul de limba engleza, o prezentare de 

referate ,Tehnici de invatare’ , ,Cunoaşterea şi aplicarea corectă  a componentelor evaluării’, 

cat si o prezentare a programului Erasmus. 

           In data de 01.03.2016,  profesorii catedrei de limba engleza si franceza impreuna cu 

elevii din liceu au marcat Ziua Martisorului, iar in data de 08.03.2016, au sarbatorit Ziua 
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Mamei printr-un concurs de eseuri inchinate fiintei care ne-a dat viata.  Au fost organizate 

concursuri in cadrul carora s-au oferit premii.   

In data de 05.03.2016 a avut loc Olimpiada de limba franceza, faza judeteana, care s-a 

organizat la Colegiul National ‚Ion Ghica’ Targoviste. Elevii nostri au obtinut urmatoarele 

premii: 

Marinescu Radu (XA)- Premiul III , prof. Florea Cristina- Olimpiada de limba franceza, faza 

judeteana 

Despa Raluca (XA)-Mențiune, prof. Florea Cristina- Olimpiada de limba franceza, faza 

judeteana 

In data de 14.03.2016, a avut loc o sedinta cu profesorii de limba engleza unde s-a prezentat 

regulamentul de desfasurare a Olimpiadei de limba engleza la gimnaziu, precizarile 

referitoare la aceasta olimpiada si baremele de corectare 

Etapa județeană a olimpiadei de Limba engleză – liceu a avut loc duminica, 20 martie 2016 

începând cu ora 10:00 la Liceul Tehnologic “Constantin Brâncoveanu", Târgoviște. Elevii 

participanți au obtinut premii si mentiuni, dupa cum urmeaza: 

Clasa a IX-a: Voicu Stefania, , Locul II la  faza județeană si Locul I la Creative Writing, faza 

judeteana- prof Cismaru Daniela  

                    Dumitrache Valentin - Mentiune, Creative Writing, faza judeteana- prof Cismaru 

Daniela  

Clasa a X-a: Stoica Robert, Locul III la Creative Writing, faza judeteana- prof. Matei 

Mirandolina 

 Clasa a XI-a: Marin Andreea Raluca, Locul I la  faza județeană, calificare la faza națională si 

si Locul I la Creative Writing, faza judeteana- prof. Matei Mirandolina 

Andrei Adrian, Locul III la Creative Writing, faza judeteana- prof. Matei Mirandolina 

Olimpiada de limba engleza la gimnaziu a fost structurata, dupa cum urmeaza: 

 Etapa pe școală: 7-25 martie 2016 

 Trimiterea lucrărilor: 2-6 aprilie 2016 la Școala Coresi Târgoviște – s-au trimis listele 

cu elevii care au fost selectați pentru etapa județeană si posterele, eseurile în 3 

exemplare tipărite și CD cu posterele scanate și eseurile realizate. 

 Etapa județeană: 16 aprilie 2016, ora 8:30, Școala Coresi Târgoviște  

-  elevii din clasele a V-a  și a VI-a realizatori de postere nu au avut participare directă. 

– elevii claselor a VII-a și a VIII-a au prezentat oral eseul realizat si au fost însoțiți 

obligatoriu de cadrele didactice care au avut acordul scris al părinților elevilor pentru 

deplasarea la această activitate . 

 A fost selectat câte un elev pentru fiecare nivel de clasă, excepție făcând școlile 

mari unde sunt 3 sau mai mult de 3 clase pe nivel de studiu, acestea selectând câte 2 

participanți pe nivel de studiu. 

Etapa pe scoala a Olimpiadei de limba engleza la gimnaziu  a avut loc in data de 21 martie 

2016, iar urmatorii elevi s-au calificat la faza judeteana: Iordachescu Mara, cls. a V-a- prof. 

Cismaru Daniela, Iamandi Florin Daniel, cls a VII-prof Matei Mirandolina si Ghindă Rareș 

Mihai, cls a VIII-a- prof, Cismaru Daniela. 
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La etapa judeteana a Olimpiadei de limba engleza la gimnaziu toti elevii nostri calificati au 

obtinu premii, astfel: 

Iordachescu Mara- Premiul I 

Iamandi Florin Daniel  - Premiul I 

Ghindă Rareș Mihai - Premiul I 

In data de 11.04.2016 a avut loc un atelier de lucru cu tema ‚Diseminarea informaţiilor 

despre programele şi metodologia examenelor nationale/ ale examenului de bacalaureat, 

despre structuri de subiecte şi standarde de evaluare 

Profesorii de franceza ai colegiului nostru, dna Diaconu Constanta, dna Florea Cristina 

si domnul Capeneata Ionut au participat ca evaluatori la Centrul DELF Târgovişte  care a 

organizat în data de 20 aprilie 2016, ora 9,30, SIMULAREA gratuită a examenului DELF 

pentru toate categoriile de vârstă şi toate nivelurile (A1-B2).   

La limba franceza, elevii scolii noastre au obtinut urmatoarele premii la concursurile  

scolare: 

Concursul Național A la une, Timișoara, Premiul special al juriului 93p/100p -prof,Florea 

Cristina 

Marinescu Radu Marian 

Despa Raluca,  

Necula Aura 

Georgescu Dana  

 

Concurs 

L’amitié francophone, Adjud- Concurs interjudețean 

Vornicu Andreea (XII F) Premiul I, Creatie artistico-plastica, prof. Florea Cristina 

Despa Raluca (XA), Premiul I, Creatie literara prof. Florea Cristina 

Necula Aura (XII F), Premiul II, Creatie artistico-plastica, prof. Florea Cristina  

Marinescu Radu Marian (XA), Premiul II, Sectiunea Multimedia, prof. Florea Cristina  

Florea Cosmin (V) Premiul I, Creație artistico-plastică prof. Diaconu Constanța 

Iordăchescu Mara (V), Premiul I, Creație artistico-plastică , prof.Diaconu Constanța 

Florea Cosmin (V), Premiul II, Creație literară , prof.Diaconu Constanța 

Dogărel Teodora (XE), Premiul I, Creație literară, prof. Diaconu Constanța 

Grigore Denis Gabriela( XIIE), Premiul III, Creație literară, prof.Diaconu Constanța 

 

Concurs L’avenir en couleurs, Câmpulung-Concurs interjudețean 

Georgescu Dana (XIA), Mentiune,  Creație literară,sectiunea eseu, , prof. Florea Cristina 

Vornicu Andreea (XIIF), Premiul II, Creație artistică, , prof. Florea Cristina 

Necula Aura (XIIF), Mentiune, Creație literară,Creație artistică, , prof. Florea Cristina 

Andrei Catalina (XE) Premiul I,Creație literară, pagina de jurnal, prof.Diaconu Constanța 

Lungu Stefania(XE), Premiul III,Creație literară, pagina de jurnal, prof.Diaconu Constanța 

Despa Raluca, clasa a X-a A, Premiul I la Concursul Național Drumeț printre cuvinte, Turnu-

Măgurele, jud Teleorman, Secțiunea Creație literară în limba franceză  

 

In data de 09.05 2016, profesorii Comisiei de limbi moderne au participat la Cercul 

metodic al profesorilor de limba engleza, respectiv franceza, care au avut loc la Targoviste, 

pentru engleza, respectiv la Grup Scolar de Petrol Moreni, pentru franceza. Noutatea a constat 
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din faptul ca pentru prima data profesorii de limba engleza au participat in cadru organizat ca 

spectatori ai unei piese de teatru, si anume ,,Othello’ de William Shakespeare, spectacol 

organizat de Teatrul Buleandra. Intâlnirea profesorilor de limba franceză aparţinând Centrului 

Metodic Moreni a fost coordonată de responsabilul de cerc, prof. Cristina Florea. Au 

participat cadre didactice care predau în școlile din Moreni, Ghirdoveni, I.L.Caragiale, 

Vlădeni, Valea-Lungă. Activitățile s-au derulat conformul programului anunțat. 

In data de 26.05.2016, colegiul nostru a organizat proba de verificare a cunostintelor 

de limba moderna, limba engleza-intensiv, scris si oral, conform metodologiei in vigoare. 

Tot in semestrul II al anului scolar 2015- 2016 au avut loc mai multe inspectii pentru 

perfectionarea profesorilor de limba engleza si franceza, dupa cum urmeaza: 

16.05.2016, Capeneata Ionut- pentru inscriere la examenul de Definitivat 

16.05.2016, Simion Alexandra- pentru inscriere la examenul de Definitivat 

17.05.2016, Matei Mirandolina- inspectie speciala pentru acordarea Gradului I,  dna 

profesoara obtinand nota 10 

16.06.2016, Sandu Ioana- pentru inscriere la examenul de Titularizare 

In acelasi timp, in luna iunie, cadre didactice, membre ale Comisiei de Limbi 

moderne, au fost evaluatori la inspectiile de inscriere la titularizare si anume, pentru franceza- 

Diaconu Constanta si Florea Cristina, iar pentru engleza- Cismaru Daniela si Matei 

Mirandolina. 

 

 

 

 

In data de 22 iunie 2016, elevii care au obtinut premii la Olimpiadele de franceza si 

engleza, la faza judeteana sau nationala, impreuna cu profesorii indrumatori au participat 

la ISJ Dambovita la o ceremonie, pentru a fi premiati. 

         Ultima sedinta de catedra de pe semestrul II a avut ca scop discutarea activităților 

desfășurate în semestrul II al anului școlar 2015-2016 si pe intregul an scolar. 

 

 

 

ANEXA 7 

CATEDRA DE MATEMATICĂ 

 

           În anul școlar 2015-2016, catedra de matematică a avut în componență urmatorii membrii: 

- Prof. Manu Adrian (gr. I ), responsabil catedră 

- Prof. Pleșoiu  Dan ( gr. I ) 

- Prof. Necșoiu Iuliana (gr. I) 

- Prof. Dumitrescu Sorinel (gr. I) 

- Prof. Ciontoș Danina ( gr. I) 

- Prof. Neagu Mihaela (gr. I) 

- Prof. Clipea Cătălina (gr. II) 

mailto:liccaram2000@yahoo.com
http://www.cncaragialemoreni.ro/


 
 

 

 

 

Colegiul National „Ion Luca Caragiale” 
Moreni 

Moreni, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16, Jud. Dâmboviţa                                                Tel: 0245 – 667075; Fax: 0245-665453 

Mail: liccaram2000@yahoo.com                                                                                             website: www.cncaragialemoreni.ro             

     La începutul  anului școlar au fost elaborate planul managerial  și programul de activități al 

comisiei metodice, ce au cuprins activitățile catedrei și responsabilitățile membrilor catedrei. 

De la începutul activității membrii  catedrei de matematică au fost preocupați de realizarea  

unui învățământ performant, urmărind obținerea unor rezultate  bune la examenele 

naționale(de evaluare națională și bacalaureat), la examenele de admitere în învățământul 

superior și deasemenea la concursurile și olimpiadele școlare. 

      Activitatea catedrei a debutat cu participarea membrilor catedrei la consfătuirile 

organizate de I.S.J.Dâmbovița, care au avut loc în data de 21 septembrie 2015 la Liceul 

,,Bălașa Doamna” din Târgoviște, unde a fost prezentat raportul de activitate pe anul școlar 

2014-2015, la disciplina matematică și au fost jalonate reperele pentru anul școlar 2015-2016.       

      Activitatea catedrei s-a desfășurat conform planului de activități pe care membrii comisiei 

l-au stabilit la începutul semestrului astfel: 

 Au fost stabilite manualele pentru clasele a XI-a și a XII-a profil real, ele au fost alese 

astfel încât să asigure o pregătire unitară al elevilor la nivelul liceului; 

 Au fost întocmite planificările anuale și semestiale; 

 Au fost întocmite programele pentru cursurile opționale și suportul de curs aferent 

acestora; 

 Au fost stabilite subiectele, datele și clasele pentru testarea inițială; 

 Au fost discutate rezultatele testelor inițiale și stabilite măsurile necesare îmbunătățirii 

acestora; 

 În 16 noiembrie 2015 a avut loc ședința Cercului metodic  al profesorilor de 

matematică din liceele dambovițene. Activitatea a avut loc în Centru de informare și 

documentare al Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Moreni, a fost organizată și 

susținută de catedra de matematică a Colegiului Național „Ion Luca Caragiale” Moreni 

și coordonată de domnul profesor Manu Adrian. La activitate au participat profesorii 

de matematică din liceele dâmbovițene, doamna Inspector Erculescu Laura și  

conducătoarea de cerc doamna profesoară Catană Daniela.  Activitatea a fost deschisă 

de prof. Manu Adrian și Directorul adjunct prof. Marinescu Alexandra prin 

prezentarea liceului și a rezultatelor obținute de elevii/ profesorii liceului la 

concursurile de matematică, olimpiada de matematică și la Examenul de Bacalaureat 

2015. După o scurtă vizită a liceului participanții au asistat la lecția deschisă la clasa a 

IX-a A, cu tema ,,Inducția  matematică – Aplicații ”, susținută de prof. Dumitrescu 

Sorinel. Lecția  a fost urmată de prezentarea proiectului lecției și discuții despre 

desfășurarea lecției. Participanții au constatat că elevii clasei au un nivel bun de 

pregătire, demonstrat de ușurința cu care au rezolvat exercițiile propuse. Doamna 

profesoară Necșoiu Iuliana a prezentat proiectul unității de învățare ,, Funcții 

derivabile”  care a fost apreciat de participanți. Domnul profesor Manu Adrian a 

prezentat programa și  planificărea cursului opțional  ,,Grupuri finite”, curs care se 

desfășoară în acest an școlar la clasele a XII-a. Au fost subliniate componentele unei 

programe școlare și necesitatea extinderii materiei studiate la teme care nu sunt 
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cuprinse în programa școlară. Doamna Inspector Erculescu Laura a prezentat proiectul 

,,Erasmus+” care se derulează la Colegiul Național  ,, Ienăchiță Văcărescu” și 

materiale produse de acest proiect. Întâlnirea afost apreciată de participanți ca foarte 

utilă și eficientă; 

 În luna decembrie membrii catedrei au fost preocupați de susținerea lucrarilor scrise 

semestriale ; 

 În luna ianuarie membrii catedrei au analizat rezultatele obținute de elevi la teza la 

matematică pe semestrul I ;  

    Semestrul al doilea a debutat cu OLIMPIADA DE MATEMATICĂ,  FAZA LOCALĂ și 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ  ,,ADOLF HAIMOVICI” care au avut loc la Școala 

gimnazială nr. 4 Moreni în 21.02.2015. Liceul nostru a participat cu un lot format din 50 de 

elevi, 40 la olimpiada și 10 la concurs, din care 11 elevi s-au calificat la faza județeană. 

Membrii catedrei au participat în calitate de profesori evaluatori. 

 În 9.03.2015 a avut loc SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT, proba 

la matematică. În urma analizei rezultatelor obținute de clasele a XI-a și a XII-a de 

real la simularea examenului de bacalaureat, la disciplina matematică a rezultat un 

procent de promovabilitate de51%.  În ședința de catedră care a avut loc în 23.03.2015 

au fost analizate aceste rezultate și au fost stabilite măsuri de remediere. 

  În 19.03.2015 a avut loc OLIMPIADA DE MATEMATICĂ FAZA JUDEȚEANĂ și 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ  ,,ADOLF HAIMOVICI”, liceul a participat cu 

un lot format din 7 elevi care au obținut următoarele rezultate:  premiul al treilea și 

calificare la faza națională a olimpiadei, elevul Savu Ioan, clasa a IX-a A și premiul al 

doilea și calificare la faza națională a concursului, eleva Nicolae Damaris Alexandra, 

clasa a XI-a C. Membrii catedrei au participat în calitate de profesori evaluatori. 

 În 2.04.2015 liceul a participat cu echipaje la  Concursul județean pe echipe pentru 

liceu ,,Sorin Săileanu” și Concursul județean pe echipe pentru gimaziu ,,Călin 

Burdușel” .  Echipajul de la liceu a primit mențiune pentru rezultatele obținute. 

 În 21.04.2015 catedra de matematica a organizat CONCURSUL DE MATEMATICĂ  

,,IOAN SPIRIDON” pentru clasele V-XI, concurs la care au participat elevi ai școlilor 

de pe raza municipiului Moreni. Elevii  pemiați au primit diplome. 

 În 7.05.2015 membrii catedrei au participat la Cercului metodic  al profesorilor de 

matematică din liceele dambovițene, care a avut loc la Colegiul Național ,,Constantin 

Carabela”  din Târgoviște. În paralel cu cercul s-a desfășurat concursul de matematică 

,,Cezar Ivănescu” organizat de Colegiul Național ,,Constantin Carabela”  și liceul 

nostru a participat cu un lot format din 14 elevi. Eleva Bratu Patricia din calasa a V-a a 

obținut mențiune  și elevul Savu Ioan din clasa a IX-a A a obținut premiul III. 

     Rezultatele activităților desfășurate se află în dosarul catedrei și au fost consemnate în 

procese verbale întocmite. 
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ANEXA 8 

COMISIA OM ȘI SOCIETATE 

 

In anul școlar 2015– 2016 , comisia metodică „Om şi societate”și-a desfasurat activitatea în 

următoarea componenţă :  

 

Șef catedră: Profesor Crăcănel Doina –titular istorie, (grad didactic I) 

Membri: 

ISTORIE:  

◾Profesor Anghel Bogdan –titular, (grad didactic I) 

◾Profesor Doctor Ioniță Ilie Grigore –titular, (doctor în istorie) 

◾Roșu Marian – titular (grad didactic I) 

GEOGRAFIE 

◾Profesor Busuioc Ion –titular, (grad didactic I) 

◾Profesor Gheorghe  Ciprian – titular, (grad didactic I) 

◾Profesor Baltălungă Monica- titular, (grad didactic I) 

SOCIO-UMANE  

◾Profesor  Ciocodeică Gheorghe –titular, (grad didactic I)  

◾Profesor Vișan Lavinia – titular, (grad didactic I) 

◾Profesor Dinu Gheorghe – titular, (definitivat) 

RELIGIE  

◾Profesor Vintilă Marius – titular, (grad didactic II) 

◾Profesor Bugiulescu Constantin  – titular, (definitivat) 

 

 

I. Obiective :  

 

In scopul asigurării unui proces de educatie eficient și de calitate, comisia metodică „Om si 

societate” și-a propus atingerea urmatoarelor obiective :  

- o proiectare didactică în care relaţia profesor-elev să fie privită din perspectiva noilor roluri 

ale profesorului : creator de curriculum, creator de situaţii de învăţare, consilier, moderator, 

partener sau evaluator  

- identificarea si aplicarea unor metode adecvate pentru ca elevii să-şi însuşească temeinic 

cunoştinţele, cu accentul pus pe utilizarea metodelor de învăţare activă  

- dezvoltarea competenţelor prevăzute în programele şcolare şi a celor necesare unei bune 

încadrări a elevilor în viaţa socială : comunicare, gândire critică, dezvoltarea unor valori şi 

atitudini adecvate societăţii contemporane, prelucrarea şi utilizarea contextuală a unor 

informaţii complexe raportate la un eveniment sau fenomen naţional, european ori universal  

- formarea capacităţii elevilor de a reflecta asupra modelelor şi valorilor culturale, a 

capacităţii de a formula opinii şi judecăţi de valoare proprii, de a manifesta discernământ în 

argumentarea acestor opţiuni, în exprimarea sensibilităţii etice şi estetice  

- creşterea ponderii activităţilor independente, diferentiate sau de grup  
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- adaptarea procesului de predare-învățare-evaluare la nevoile elevilor cu cerințe educative 

speciale și sprijinirea incluziunii acestora în mediul școlar liceal  

- monitorizarea progresului şcolar  

- educarea spiritului de disciplină şi colaborare  

 

- impartialitatea si promovarea şanselor egale de afirmare la oră pentru toţi elevii  

- organizarea de activităţi extracurriculare  

- cunoaşterea şi aplicarea de către toţi profesorii a componentelor evaluării (tipuri de evaluare, 

tipuri de itemi, interpretarea rezultatelor, furnizarea feed-back-ului către elevi)atât în forma sa 

clasică dar şi în cea complementară : proiect, portofoliu, investigaţie, autoevaluare  

- realizarea de schimb de experienţă la nivelul catedrei  

- sprijinirea integrării profesorilor debutanţi  

- perfectionarea continuă a tuturor cadrelor didactice  

- ameliorarea bazei materiale  

 

- pregatirea elevilor pentru obtinerea de performante la examene, concursuri, olimpiade, 

precum si a celor cu rezultate nesatisfacatoare  

- realizarea unei comunicări reale si eficiente între cadrele didactice, în scopul unei bune 

desfășurări a activităților comisiei  

 

II. Activităţi :  

 

Activitatea la nivelul comisiei metodice „Om şi Societate”  in anul şcolar 2015-2016  a 

cuprins :  

- proiectarea didactică s-a realizat în conformitate cu cerinţele programelor şcolare în vigoare 

şi specificul claselor şi în spiritul noilor perspective privind rolul profesorului în procesului 

instructiv-educativ  

- a fost analizată activitatea comisiei din anul scolar 2014 - 2015 şi stabilite responsabilităţile 

fiecărui membru pentru noul an şcolar  

- a fost dezbatut si adoptat planul managerial si cel operational la nivelul comisiei  

- au fost aplicate teste inițiale și rezultatele interpretate în vederea ameliorării procesului 

instructiv-educativ  

- activitatea de predare s-a desfăşurat ritmic, la toate clasele, centrându-se pe promovarea unor 

metode participativ-active, în limitele impuse de nivelul elevilor  

- s-a realizat un grafic de interasistențe la ore și au fost organizate activități metodice 

demonstrative :  

 

- a fost verificată activitatea membrilor comisiei prin : controlul documentelor școlare 

(planificari, proiecte didactice, teste initiale, teste de evaluare sumativa), inregistrarea de 

observatii in fisele de asistenta la lectiile deschise, realizarea unor dezbateri in cadrul 

sedintelor catedrei, procese verbale ale activitatilor extracurriculare  

- strategiile didactice au fost adaptate la particularitatile de varsta ale elevilor  

- cadrele didactice și-au întocmit portofolii personale  
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- elevii au fost sprijiniti în atingerea performanțelor școlare prin activitati de pregatire 

suplimentara  

- procesul de evaluare s-a realizat atât prin metode clasice, cat si prin metode alternative  

- au existat preocupări pentru îmbogățirea bazei materiale (cu ajutorul elevilor au fost 

realizate planșe, hărți)  

- cadrele didactice au participat la activitățile desfășurate în cadrul cercurilor pedagogice 

pentru fiecare disciplină  

- au fost comemorate și sărbătorite principalele evenimente și momente din istoria nationala 

prin organizarea unor manifestări :  

 

8 octombrie – comemorarea Holocaustului : prezentare Power-Point, concurs ”De ce să 

uităm”  

25 octombrie – prezentare Power-Point cu ocazia Zilei Armatei Romane,  

1 decembrie – participare la  activitățile dedicate Zilei Naționale  -concurs  

24 ianuarie – prezentare Power-Point dedicată sărbătoririi Zilei Unirii Principatelor, concurs 

”În zilele Unirii Principatelor”  

22 Aprilie- Ziua Pamantului-  Lectie demonstrativa –cls a VIII -a 

9 mai –Ziua Victoriei; Ziua Independentei, Ziua Europei 

                                                                                                   prof. Monica-Carmen 

Baltălungă 

 

 

 

1. Activitate demonstrativă interdisciplinară Globalizarea - aspect pozitiv sau negativ. 

Activitatea a fost realizată în cadrul ariei curriculare „Om şi societate”, fiind organizată de 

doamna Baltălungă Monica–Carmen (profesor de geografie) şi doamna Vişan Lavinia 

(profesor de socio-umane) cu participarea elevilor clasei a XI-a C.         

Argument: activitatea a fost propusă, avându-se în vedere: 

 

 

a a două metode: cele şase pălării gânditoare cu metoda argumentării. 

Competenţele generale vizate: 

 

 pentru a prezenta 

concret o realitate spaţială. 

Obiective: 

 

 

 valorificarea abilităţilor şi competenţelor individuale ale elevilor (din domeniile cheie 

sugerate de Comisia Europeană):  

               - competenţe de comunicare în limba maternă; 

               - sensibilizare şi exprimare culturală;  

               - a învăţa să înveţi. 
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2. Participare proiectul PODCA, SMIS 37655 

 

3. Participare ca evaluator la Olimpiada de geografie, etapa judeţeană în data de 19.03.2016. 

 

4. Participare ca asistent la Concursul naţional de geogafie – “Mica olimpiadă de geografie - 

Terra”, etapa locală în data de 23.01.2016. 

5. Participare ca evaluator la Concursul şcolar “Terra, de la poveste la realitate”, etapa locală, 

în data de 18.02.2016. 

6. Participare cu elevi la Concursul şcolar “Terra, de la poveste la realitate”, etapa locală, în 

data de 18.02.2016. 

7. Participare în calitate de vicepreşedinte  la Concursul şcolar “Terra, de la poveste la 

realitate”, etapa locală, în data de 09.04.2016. 

Participarea la activitatile din programul ISJ Dambovita  

 

 

Rezultate obtinute :  

1. Baciu  Robert IX ISTORIE  mentiune  CRĂCĂNEL DOINA Județ

          

2. Geroșanu  Iuliana XE ISTORIE III ANGHEL BOGDAN             Județ 

3.        Stătescu Sabrina XIIE SOCIOLOGIE I         DINU GHEORGHE     Județ

 participare la nationala  
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ANALIZA SWOT  A  CATEDREI 

PUNCTE TARI 

      -Un climat colaborativ  excelent ; 

- lectii deschise sustinute de profesorii 

de din catedra noastra in prezenta 

şefului de catedră 

- proiectarea activitatii didactice in 

conformitate cu programele scolare 

- respectarea proiectarii activitatilor 

instructiv- educative 

-  comunicarea eficienta intre membrii 

catedrei si conducerea scolii,   intre 

profesori si elevi 

- pregatirea continua a elevilor pentru 

concursurile scolare 

- implicarea cadrelor didactice in 

proiecte locale, nationale si 

internationale 

- perfectionarea continua a cadrelor 

didactice 

- organizarea de activitati extrascolare: 

şi participarea cu elevii la spectacole, 

expozitii si licitatii de pictura, teatru, 

etc. 

. 

PUNCTE SLABE 

 -lipsa de manuale la clasele mari,elevii nu 

pot fi obligati sa si le cumpere ; 

-lipsa softurilor educationale :materiale 

audio-video create pentru 

disciplinele noastre ; 

  -utilizare  insuficienta a lectiilor in 

sistemului AEL  

  – lipsa unui cabinet de istorie ;  
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OPORTUNITATI 

     -o echipa buna care poate fi stimulata 

usor; 

      -crearea unor programe pentru grupe de 

excelenta; 

       -potential pentru crearea unor softuri 

educationale ; 

       -orientare catre proiecte si parteneriate 

la nivel national si international; 

-perfectionarea metodelor de lucru cu 

elevii 

-posibilitatea de a realiza activitati 

practice 

 

 

AMENINTARI 

   -programele  scolare supraîncărcate – 

diminuarea interesului pentru discip[linele 

respective  ; 

-programul scolar incarcat ( numar foarte 

mare de ore pe saptamana pentru elevi) 

 

 

 

 

 

ANEXA 9 

CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prezentul Raport işi propune să prezinte activitatea desfăşurată în cadrul  Catedrei de 

Limba şi literatura română a Colegiului Naţional „Ion Luca Caragiale”, Moreni, pe parcursul 

semestrului I al  anului şcolar 2015-2016.   

În primul rând, in cadrul Catedrei de Limba şi Literatura Română  au activat 7 cadre 

didactice titulare: Avram Carmen, Crăciun Cristian, Bica Raluca, Dulea Mihaela, Nedelcu 

Iridenta, Păştin Iuliana, Zamfir Monica şi un suplinitor calificat: Georgescu Lăcrămioara. 

În luna octombrie 2015, au fost organizate şedinţe de catedră ce au avut ca scop 

propunerea unor măsuri pentru ameliorarea rezultatelor de la Examenul de Bacalaureat 2014-

2015, elaborarea planului managerial şi de activităţi pentru anul şcolar în curs, dar şi alegerea 

manualelor pentru clasele a XI-a şi a XII-a. A fost realizată o statistică a rezultatelor obţinute 

la Examenul de Bacalaureat, disciplina Limba şi literatura română. 

De asemenea, au fost discutate şi centralizate rezultatele testelor iniţiale, realizându-se 

un plan remedial  la nivelul catedrei, dar şi o statistică a rezultatelor obţinute. 

Lunar, elevii claselor a XI-a au prezentat, sub atenta îndrumare a prof  Bica Raluca, 

Dulea Mihaela, Avram Carmen, Păştin Iuliana, studii de caz, în cadrul Centrului de 

Documentare şi Informare al liceului. În acelaşi cadru, elevii claselor a IX-a au urmărit 

spectacole de teatru şi ecranizări ale unor opere literare, conform Programei şcolare. 

În ceea ce priveşte disciplina Limba şi literatura română, acest an şcolar a marcat o 

nouă organizare a centrelor metodice, printr-o arondare diferită a şcolilor gimnaziale şi a 

liceelor. Astfel, Consfătuirile la nivel judeţean s-au desfăşurat în fiecare centru metodic, iar 
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întrunirea profesorilor din Centrul Metodic Moreni s-a desfăşurat în data de 22 septembrie 

2015, la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Moreni, în prezenţa doamnei inspector 

Tatiana Ghiţă. 

La începutul activităţii, a fost realizată premierea elevei Şerban Cătălina, pentru 

rezultatele deosebite obţinute la Olimpiada de lectură, etapa internaţională. Eleva a împărtăşit 

celor prezenţi din experienţa participării la diferitele etape ale Olimpiadei. De asemenea, au 

fost subliniate aspectele pozitive ale programelor „Acces la succes” şi „Teen Perform”, 

derulate în cursul anului şcolar 2014-2015. În a doua parte a activităţii, au fost prezentate şi 

discutate materialele realizate la nivel judeţean, sub coordonarea inspectorului de specialitate. 

Cadrele didactice au participat la activităţile desfăşurate în cadrul Cercului pedagogic: 

17 noiembrie 2015. Tema Cercului pedagogic a fost aceeaşi, atât pentru liceu, cât şi pentru 

gimnaziu: „Paradigmele didactice ale lecturii şi formele specifice de evaluare.”Activitatea 

Cercului pedagogic s-a desfăşurat la Şcoala Gimnazială Nr. 4, Moreni, iar scopul acesteia a 

fost prezentarea unor materiale PPT, realizate de cadre didactice din Târgovişte, în urma 

consultării lucrării: „O didactică a limbii şi literaturii române. Provocări actuale pentru 

profesor şi elev”, semnată de Florentina Sâmihăian. Materialele didactice au fost: 

„Paradigmele didactice ale lecturii”, „Rolul cititorului”, „Tipuri de lectură”, „Antrenarea 

de inferenţe”.  

În ceea ce priveşte activitatea de perfecţionare, prof. Bica Raluca a susţinut, pe data de 

7 decembrie 2015, a doua inspecţie curentă în vederea obţinerii Gradului didactic I. 

În cadrul activităţilor organizate pentru a marca sărbătoarea Crăciunului, prof. Dulea 

Mihaela şi prof. Zamfir Monica au îndrumat elevii claselor a V-a şi a IX-a E, care au 

prezentat o scenetă şi un mic spectacol de colinde. 

De asemenea, luna decembrie a fost dedicată şi pregătirii elevilor pentru participarea 

la Olimpiada de Limba şi literatura română. Elevii au fost coordonaţi de prof. Avram Carmen, 

prof. Zamfir Monica şi prof. Dulea Mihaela. Pe data de 5 decembrie 2015, în cadrul liceului 

nostru, s-a organizat etapa judeţeană pe centrul metodic Moreni a Olimpiadei „Lectura ca 

abilitate de viaţă”, la care au obţinut Menţiune elevele: Călugărescu Diana- X A, Vlădescu 

Bianca- X A şi Ungureanu Andreea- IX A, coordonate de prof. Avram Carmen şi Zamfir 

Monica. De asemenea, elevii Bratu Bogdan şi Petraşcu Gianina, de la clasa a IX-a A, au 

obţinut Premiul I pentru proză, respectiv Premiul al II-lea pentru poezie, la Concursul 

Internaţional de Expoziţie. Aceştia au fost îndrumaţi de prof. Zamfir Monica. 

Pe data de 15 ianuarie 2016, pentru a aniversa împlinirea a 166 de ani de la naşterea 

marelui poet Mihai Eminescu, elevii liceului au organizat activităţi dedicate marelui poet, sub 

îndrumarea profesorilor. 

 În luna ianuarie 2016 s-a realizat oferta de CDŞ pentru anul şcolar următor, dar şi un 

proiect de încadrare. 

 În luna decembrie 2015 a avut loc etapa pe şcoală a Olimpiadei de Limba şi Literatura 

română, iar în data de 30 ianuarie 2016, s-a desfăşurat etapa locală, organizată în centrul 

metodic Moreni, la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, la care au participat 118 de elevi. 

8 elevi din cadrul liceului nostru s-au calificat pentru etapa judeţeană. Aceştia sunt: Bratu 

Patricia -112 p., Manole Medeea-110 p, Pican Mario- 107 p., Chiriţă Ştefan- 103 p., Ciunguleţ 

Maria Amalia-101,5 p.(clasa a V-a), Guţu Emma- 101 p.(clasa a VIII-a), Caşu Daniela-103 

p.(clasa a IX-a) şi Despa Andreea Raluca – 104 p.(clasa a X-a). 
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Semestrul al II-lea s-a aflat sub semnul pregătirii elevilor în vederea 

susţinerii Examenelor Naţionale. În luna martie, a avut loc Simularea pentru 

Examenul de Bacalaureat, unde, la clasa a XII-a s-a înregistrat un procent de 

22,7% pentru intervalul de note 1-4,99, 18,6% pentru intervalul de note 5-5,99, 

26,2% pentru intervalul de note 6-6,99, 15,1% pentru intervalul de note 7-7,99, 

11,7% pentru intervalul de note 8-8,99 şi 5,7% pentru intervalul de note 9-10. 

La clasa a XI-a rezultatele au fost: 40,6% pentru intervalul de note 1-4,99, 

27,1% pentru intervalul  de note 5-5,99, 15,8% pentru intervalul de note 6-6,99, 

9% pentru intervalul de note 7-7,99, 5% pentru intervalul de note 8-8,99 şi 2,5% 

pentru intervalul de note 9-10. 

În perioada 20-24 aprilie 2016, la Târgovişte, s-a desfăşurat etapa 

naţională a Olimpiadei de Limba şi literatura română. Cu această ocazie, toţi 

membrii Catedrei de Limba şi literatura română au fost implicaţi. Astfel, prof. 

Mihaela Dulea a fost membru în comisia responsabilă cu organizarea 

activităţilor planificate de profesorii membri ai echipei de evaluare. De 

asemenea, aceasta a fost evaluator la etapa judeţeană a Olimpiadei „Lectura ca 

abilitate de viaţă”, iar în luna martie a organizat o vizionare de film dedicată 

zilei lui Ion Creangă: „Un bulgăre de humă” (1989) - relevând legătura de 

prietenie dintre Creangă şi Eminescu. Filmul a fost folosit ca material pentru 

secvenţa Literatură şi cinematografie, la clasa a IX-a, în cadrul 

temei„Personalităţi. Exemple. Modele”. Prof. Bica Raluca şi-a oferit sprijinul 

pentru buna desfăşurare a olimpiadei naţionale, însoţind membrii comisiei şi 

participanţii în excursiile organizate la obiectivele stabilite: Casa atelier 

Gheorghe Pătraşcu şi Palatul Brâncovenesc, Potlogi. Mai mult decât atât, a 

realizat materiale pentru site-ul olimpiadei, astfel: întocmirea cronicii fiecărei 

zile de olimpiadă, conceperea şi aplicarea unor chestionare care vizau impresiile 

participanţilor referitoare la activităţile desfăşurate şi realizarea unui film de 

prezentare PROLIMP. Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, Moreni a fost 

sponsor al olimpiadei. 

În săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun”, Catedra de Limba şi 

Literatura Română a desfăşurat numeroase activităţi. Prof. Avram Carmen a 

organizat, împreună cu clasa a VII-a, un concurs intitulat „Lumea lui Caragiale”, 

oferind diplome şi premii, iar prof. Dulea Mihaela a organizat activitatea „100 

de ani de poezie- Medalion literar liric: Magda Isanos”. Prof. Crăciun Cristian şi  

prof. Ciocodeică Gheorghe (Iulian Moreanu) au organizat o întâlnire în cadrul 

CDI, prilej cu care şi-au prezentat noile apariţii editoriale: „Lectio incerta” şi 

„Cronici literare”- prof. Crăciun Cristian; „Întâlniri cu un copil”, „Iarna 
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perfectă”, „Neguţătorul de vise”-prof. Ciocodeică Gheorghe. La eveniment au 

fost prezenţi elevi, profesori, conducerea şcolii şi invitaţi din afara acesteia. 

Prof. Dulea Mihaela şi prof. Avram Carmen au publicat, în calitate de 

colaboratori, articole privind activităţile metodico-ştiinţifice desfăşurate în 

cadrul Centrului Metodic Moreni, în anul şcolar 2015-2016, în revista 

profesorilor de Limba şi literatura română, intitulată „e- româna de Dâmboviţa”. 

De asemenea, prof. Avram Carmen şi prof. Păştin Iuliana au publicat în revista 

şcolii, @round, următoarele articole: „Raportul apozitiv în stilurile funcţionale” 

şi „Vocabularul informaticii”. 

În săptămâna 11-13 mai 2016, prof. Zamfir Monica, Cristian Crăciun şi  

au participat la „Zilele Bibliotecii Municipale”, unde prof. Zamfir Monica a 

susţinut o prelegere despre cartea d-lui profesor Ciocodeică Gheorghe-„Iarna 

perfectă”. 

În ceea ce priveşte activitatea de perfecţionare, prof. Bica Raluca a 

susţinut a doua inspecţie curentă în vederea obţinerii  Gradului didactic I. 

Cercul Pedagogic al profesorilor de Limba şi Literatura Română din 

semestrul al II-lea a avut loc la Şcoala Gimnazială Dărmăneşti, pe data de 17 

mai 2016. Tema cercului pedagogic a fost „Paradigme didactice ale lecturii şi 

forme specifice de evaluare”. Cu această ocazie, prof. Avram Carmen a 

prezentat două materiale şi anume: Rezultate la concursuri şi olimpiade, 

obţinute în Centrul Metodic Moreni şi Paradigme didactice ale lecturii, 

prezentare analitică a chestionarelor aplicate elevilor la clase de gimnaziu şi de 

liceu, respectiv la clasele a VII-a  şi a X-a A. Prof. Bica Raluca a realizat şi 

prezentat materialul „Cronica unei olimpiade”- un jurnal realizat la ONLLR. De 

asemenea, prof. Dulea Mihaela a prezentat materialul „Ludicul şi textul literar: 

Joc şi joacă sau strategie didactică”, material realizat de prof. Vârtopeanu 

Victoriţa, de la Colegiul Naţional Ienăchiţă Văcărescu, Târgovişte. 

În perioada 13-14 iunie 2015 s-a desfăşurat prima parte a Examenului de 

Bacalaureat- proba de evaluare a competenţelor de comunicare orală în limba 

română, fiind organizate trei  comisii de evaluare a elevilor înscrişi: 1.Avram 

Carmen şi Zamfir Monica, 2. Nedelcu Iridenta şi Păştin Iuliana, 3. Bica Raluca 

şi Dulea Mihaela. La această probă, promovabilitatea a fost de 100%. De 

asemenea, s-au organizat ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a 

care au susţinut proba scrisă la Limba şi literatura română. 

La clasa a VIII-a, la Evaluarea Naţională, procentul de promovabilitate a 

fost 100 %. 

La Examenul de Bacalaureat,  din sesiunea iunie-iulie, la clasele a XII-a, 

s-au înregistrat următoarele procente de promovabilitate: clasa a XII-a A, 100 
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%; clasa a XII-A B, 100 %;  clasa a XII-a D, 80%, clasa a XII-a E, 96 %; clasa a 

XII-a F, 93 %, clasa a XII-a G, 95%. 

 
 

 

 

ANEXA10 

Comisia diriginților 

 

Comisia diriginţilor a fost  formată in anul şcolar 2015-2016 din 30 de profesori, 

acestia fiind profesorii diriginti ai claselor care frecventeaza cursurile de zi. La începutul 

semestrului I, au fost realizate Planul managerial si Planul operational al Comisiei dirigintilor. 

Profesorii diriginţi au întocmit planificările semestriale pentru disciplina Consiliere şi 

orientare  - dirigenţie, pe care le-au predat responsabilului comisiei, acestea fiind vizate de 

responsabilul comisiei si ulterior de directorul adjunct al unității școlare. În primele săptămâni 

au fost organizate activităţi la clasă unde au fost prelucrate elevilor normele Regulamentului 

de Ordine Interioară. 
Au fost organizate sedintele cu parintii, atat la nivelul scolii, cat si pentru fiecare clasa 

separat. De asemenea, in cazul elevilor cu abateri disciplinare diriginţii au organizat întâlniri 

cu părinţii şi Consiliul clasei şi s-au consemnat prin procese verbale măsurile propuse 

(avertismente, scăderea notei la purtare, angajamente şi declaraţii din partea părinţilor etc.) 

Au avut loc acțiuni de  monitorizare a absenteismului școlar și s-au realizat activitati 

referitoare la determinarea  cauzelor ce duc la abandonul școlar si sau determinat mijloace de 

preventie a acestuia.  

S-au organizat activităţi privind optimizarea relaţiei şcoală – familie prin 

monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate şi s-a făcut raportarea acestor 

situaţii.  

Conform planului managerial,  au fost realizate o serie de activitati, dupa cum 

urmeaza: 

 - Profesorii diriginți, profesori de limba engleza si franceza au organizat impreuna cu 

clasele de dirigentie, in luna sepembrie ,, Ziua Europeană a Limbilor – 2015’’, eveniment 

marcat prin prezentarea de proiecte europene, vizionare video cu imagini din Paris și Londra 

și explicații în limbile franceză  și engleză, spectacol  cu melodii în diferite limbi si informare 

CAE,FCE ,DELF,DALF.  

            -‘Ziua Porților Deschise’, la Judecătoria Moreni a avut loc in data de 23.10.2015, 

activitate la care elevii clasei a XI-a E de la Colegiul Național ‘Ion Luca Caragiale’, împreună 

cu dirigintele clasei, dna profesor Matei Mirandolina, au  avut oportunitatea de a intra în 

contact cu sistemul juridic din Romania și și-au putut forma o impresie despre caracteristicile 

acestuia. Elevii au realizat joc de rol, fiind pentru două ore judecători, avocați, procurori, 

martori, inculpați sau părți vătămate sub îndrumarea unui judecător adevărat, o persoană cu 

profunde calități didactice. O experiență de neuitat prin care elevii și-au probat aptitudinile 

oratorice, inteligența și coerența în gândire și exprimare.  
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           -Lectia de dirigentie din 10.11.2015, cu tema „Arta de a-l asculta pe celalalt”,  propusa 

si desfasurata de doamna profesoara Racasanu Rodica impreuna cu elevii clasei a XI-a C, in 

cadrul schimbului de experienta intre profesorii diriginti, membri ai Comisiei dirigintilor a 

avut ca punct de pornire componenta generala de  integrare a abilităţilor de 

interrelaţionare în vederea dezvoltării personale şi profesionale s-a urmarit dezvoltarea  

abilitatilor de comunicare, de lucru in grup, de ascultare activa  prin aplicarea principiilor unei 

comunicări interpersonale pozitive. 

            -Elevii clasei a XI-E  sub indrumarea dnei diriginte Matei Mirandolina au organizat ‘  

Craciunul clasei’, prilej de bucurie ,in care Nasterea Domnului a fost sarbatorita prin colinde. 

-Elevii și profesorii din  Colegiul National ,,Ion Luca Caragiale’’ Moreni au participat 

la ‚Serbarea de Craciun’ eveniment organizat de consilierul educativ al colegiului, doamna 

Zamfir Monica, de domnul profesor de muzica Ropotan R. si  de domnii profesori de religie 

Vintila M. si Bugiulescu.  

         -In luna ianuarie, dna psiholog scolar  Badulescu Cristiana a realizat o ora deschisa la 

clasa a X-a G, cu tema    ‘Cum reactionam in fata violentei?’, in cadrul modului   ‘Calitatea 

stilului de viata’, lectie in care au fost urmarite urmatoarele competente:exersarea abilitatilor 

de management al unui stil de viata de calitate   identificarea informatiilor, serviciilor si 

resurselor care promoveaza un stil de viata sanatos, identificarea caracteristicilor relatiilor 

sociale, din perspectiva calitatii acestora.  Ca obiective operationale, au fost vizate 

urmatoarele: elevii sa defineasca violenta , sa enumere formele violente,  sa identifice situatii 

care ii infurie si ii determina sa aiba un comportament violen,  sa constientizeze semnele 

furiei, sa identifice ganduri functionale/disfunctionale care sporesc/diminueaza gradul de 

agresivitate si sa gaseasca modalitati eficiente de rezolvare a  conflictelor. 

           - De  asemenea, profesorii diriginti impreuna cu elevii au participat la activitati de 

voluntariat, la Scoala Gimnaziala Iedera si la Spitalul Tuicani. 

COMISIA DIRIGINŢILOR 

 

 

NR.CRT.         NUMELE ȘI PRENUMELE      CLASA 

   

1 ZAMFIR MONICA 5 A 

2 AVRAM CARMEN 7 A 

3 CRĂCĂNEL DOINA 8 A 

4 DUMITRESCU SORINEL 9 A 

5 RADU NICOLAE 9 B 

6 STANCIU ALINA 9 C 

7 VINTILĂ MARIUS 9 D 

8 DULEA MIHAELA 9 E 

9 DIACONU CONSTANȚA 9F 
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Comisia diriginţilor în semestrul al II-lea al anului şcolar 2015-2016 a fost formată din  

30 de profesori, acestia fiind profesorii diriginti ai claselor care frecventeaza cursurile de zi. 

La începutul semestrului al II-lea responsabilul Comisiei diriginților a prelucrat Planul 

managerial si Planul operational al Comisiei dirigintilor. În prima săptămână a semestrului, 

fiecare diriginte a discutat cu elevii clasei situația la învățătură din semestrul I și metode de 

îmbunătățire a performanței școlare. Au fost organizate activităţi la clasă unde au fost 

reamintite elevilor normele Regulamentului de Ordine Interioară și de respectare a normelor 

PSI. 

Fiecare diriginte a organizat acțiuni de  monitorizare a absenteismului școlar, 

realizându-se activități pentru a determina cauzelor abandonului școlar și în același timp, s-au 

stabilit metodele de prevenție a acestuia.  

În semestrul al II-lea, s-au  organizat ședințele cu părinții,  la nivelul școlii, și pentru 

fiecare clasă separat. De asemenea, deoarece s-a observat existența elevilor cu abateri 

disciplinare, diriginţii acestora au stabilit întâlniri cu părinţii şi Consiliul clasei, consemnând 

în procesele verbale măsurile propuse (avertismente, scăderea notei la purtare, angajamente şi 

declaraţii din partea părinţilor etc.) 

10 ANGHEL BOGDAN 9 G 

11 MANU ADRIAN 10 A 

12 RADU NINA 10 B 

13 STANCIU ION 10 C 

14 CENUȘE VALENTIN 10 D 

15 CRĂCIUN CRISTIAN 10E 

16 PĂȘTIN IULIANA 10F 

17 PETRESCU ANA MARIA/CĂPENEAȚĂ 

IONUȚ 

10 G 

18 NECȘOIU IULIANA 11 A 

19 CIOCODEICĂ GHEORGHE 11 B 

20 RĂCĂȘANU RODICA 11 C 

21 CIONTOȘ DANINA 11 D 

22 MATEI MIRANDOLINA 11 E 

23 FLOREA CRISTINA 11 F 

24 PLEȘOIU DAN 11 G 

25 CHIȘULESCU GABRIEL/PRODAN DANIEL 12 A 

26 CROITORU BOGDAN 12 B 

27 NEAGU MIHAELA 12 D 

28 DINU GHEORGHE 12 E 

29 IONIȚĂ GRIGORE 12 F 

30 BICA RALUCA 12 G 
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Profesorii diriginți au organizat activităţi privind optimizarea relaţiei şcoală – familie 

prin monitorizarea copiilor ai căror părinţi sunt plecaţi în străinătate..  

Conform planului managerial,  au fost realizate o serie de activitati, dupa cum 

urmeaza: 

 - Profesorii diriginți, profesori de limba engleză si franceză au organizat împreuna cu clasele 

de la dirigentie, in luna martie ,, Ziua Mărțișorului’’ și Ziua Mamei, prilej cu care elevii au 

realizat o expoziție de mărțișoare și au scris eseuri despre persoana dragă care le-a dat viață. 

Aceste eseuri au fost scrise atât în limba română cît și în limba engleză sau franceză. Cele mai 

bune eseuri au fost premiate.  

   - Elevii voluntari și profesori diriginti  au participat la Târgul Mărțișorului, în Parcul Central 

al orașului, unde au donat obiecte și au organizat vânzarea acestora, banii fiind donați elevilor 

nevoiași. De asemenea, profesorii și elevii voluntari au organizat activitati de voluntariat la 

Spitalul Țuicani. 

Conform Planului de desfășurare a activităților pentru anul școlar 2015-2016 pentru Comisia 

diriginților, plan stabilit la începutul anului școlar, lecțiile de dirigenție efectuate de profesorii 

diriginți în semestrul al II-lea, au avut ca obiective: 

- Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare, din cauza absenţelor; 

îmbunătăţirea frecvenţei. 

- Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii. 

- Responsabilizarea elevilor. 

-  Atragerea elevilor într-un spaţiu educativ în defavoarea străzii. 

- Colaborarea dirigintilor cu alte instituţii la nivel local/ judeţean, colaborarea cu familia. 

- Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale desfăşurate la nivel local, judeţean şi 

naţional/ internaţional. 

 Aceste obiective au fost realizate prin: 

- acţiuni de prevenire a consumului de droguri, a delincvenţei juvenile, a traficului de 

persoane; 

- cinstirea marilor evenimente ale istoriei şi culturii naţionale; 

- responsabilizarea elevilor din cadrul Consiliului elevilor şi la nivelul claselor pentru a 

dezvolta iniţiative şi a-şi asuma sarcini; 

-- realizarea unor investigaţii nemijlocite în rândul elevilor, pentru a evidenţia priorităţile 

educative 

Conform funcției de evaluare și control prezentată în Planul de desfășurare a 

activităților pentru anul școlar 2015-2016 pentru Comisia diriginților, care specifica realizarea 

unui număr de asistenţe la orele de dirigenţie şi alte activităţi, au fost efectuate ore la 

dirigenție la care ceilalți profesori diriginți au fost invitați. De asemenea, doamna director 

Cismaru Daniela și doamna director adjunct Marinescu Alexandra au participat la aceste lecții 

deschise la dirigenție. 

-În  14 aprilie 2016, dna profesoară Bica Raluca a efectuat o oră deschisă la dirigenție la clasa 

a XII-a G, cu tema Caleidoscopul meseriilor. Această lecție a fost de o mare relevanță pentru 

elevii clasei a XII-a aflați în pragul examenului de bacalaureat și foarte aproape de decizia 

alegerii viitoarei meserii. A fost o lecție foarte frumoasă în care elevii și-au exprimat opiniile 

în legătură cu viitoarea carieră, doamna diriginte îndrumându-și elevii cu mare pricepere în 

alegerea celei mai bune opțiuni în funcție de caracterul și abilitățile fiecăruia. 
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-În  08.04.2016, la clasa a IX-a F, dna diriginte Diaconu Constanța a propus o oră deschisă la 

dirigenție, cu tema Eu cu bune și cu rele, din cadrul modulului Autocunoaștere și dezvoltare 

personală. Elevii sub îndrumarea doamnei diriginte au demarat procesul de explorare si 

structurare a propriilor caracteristici ( abilitati, emotii. motivatii, atitudini, credinte, 

mecanisme de aparare si adaptare) in urma căruia a rezultat imaginea de sine a persoanei. 

Doamna diriginte a urmărit îmbunătățirea  capacității de autocunoastere si autoreglare 

eficienta a fiecărui elev prin stabilirea următoarelor aspecte:imaginea de sine; aptitudinile si 

abilitatile personale; sistemul motivational al individului; emotiile si mecanismele de aparare 

si adaptare. La sfârșitul orei, copiii au subliniat că lecția a fost foarte instructivă și fiecare 

etapă a reprezentat un pas al autocunoașterii. 

  -Lectia de dirigentie la clasa a V-a, din luna mai, cu tema „ Toleranța și comportamente 

nonviolente”,  propusă si desfasurată de doamna profesoară Zamfir Monica împreună cu 

elevii clasei a V-a , in cadrul schimbului de experienta intre profesorii diriginti, membri ai 

Comisiei dirigintilor a fost extrem de antrenantă și interesantă,  elevii răspunzând cu 

spontaneitate și seriozitate tuturor sarcinilor de lucru. Au definit violenta, au enumerat 

formele violentei,  au identificat situatii care pot conduce la  un comportament violent, au 

găsit soluții pentru sitații de criză și au realizat un studiu de caz, totul sub îndrumarea atentă a 

doamnei diriginte, care a știut în permanență cum să-i activeze și să-i îndrume.             

  -În săptămâna 30.05-03.06. 2016, profesorii diriginți ai claselor a XII-a au organizat Utimul 

clopoțel, după cum urmează:  domnul profesor Chișulescu Gabriel și domnul profesor Prodan 

Daniel la clasa a XII-a A,  domnul profesor Croitoru Bogdan și  doamna profesoară 

Marinescu Alexandra la clasa a XII-a B,  domnul profesor Dinu Gheorghe la clasa a XII –E,  

domnul profesor Ioniță Grigore la clasa a XII-a F și doamna profesoară Bica Raluca la clasa a 

XII-a G. A fost o sărbătoare a celor patru ani petrecuți împreună, prilej cu care profesorii și 

elevii fiecărei clase au rememorat amintiri, au vizionat filmulețe și fotografii- martore ale 

maturizării fiecărui elev, au făcut fotografii și și-au exprimat gândurile și speranțele de viitor. 

-În data de 18 iunie 2016, dna profesoară Avram Carmen împreună cu dna profesoară Florea 

Cristina au organizat o excursie la Sinaia- Brașov, pentru elevii clasei a VII-a. 

-În 18-19 iunie 2016, dna profesoară Matei Mirandolina a organizat o excursie la Bran, in care 

elevii clasei a XI-a E au vizitat obiectivele turistice, au socializat  și au făcut drumeții. 

-În ultima săptămână a anului școlar, diriginții le-au prezentat elevilor situația la învățătură pe 

semestrul al II-lea și mediile anuale, stabilind conform metodologiei in vigoare notele la 

purtare și acordarea premiilor și a mențiunilor pentru rezultatele la învățătură.  

-Elevii și profesorii din  Colegiul National ,,Ion Luca Caragiale’’ Moreni au participat la 

‚Serbarea școlară de premiere a elevilor merituoși’, eveniment care a reprezentat o 

recunoaștere publică a realizărilor obținute de elevii și profesorii colegiului nostru. 

 

 

 

 

 

 

mailto:liccaram2000@yahoo.com
http://www.cncaragialemoreni.ro/


 
 

 

 

 

Colegiul National „Ion Luca Caragiale” 
Moreni 

Moreni, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16, Jud. Dâmboviţa                                                Tel: 0245 – 667075; Fax: 0245-665453 

Mail: liccaram2000@yahoo.com                                                                                             website: www.cncaragialemoreni.ro             

ANEXA 11 

 

COMISIA  PENTRU PARTENERIAT ŞCOALĂ-FAMILIE 

 

           În România, conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, părinţii sunt consideraţi 

parteneri principali şi beneficiari ai procesului de învăţământ. Articolul 80 prevede ca toate 

deciziile majore din învăţământul preuniversitar să fie luate prin consultarea structurilor 

asociative reprezentative ale părinţilor. Legea Educaţiei Naţionale dă dreptul părinţilor de 

a participa activ la conducerea unităţilor de învăţământ, prin prezenţa în consiliul de 

administraţie al şcolii – a doi sau trei reprezentanţi aipărinţilor, în funcţie de mărimea 

şcolii (Articolul 96). Părinţii sunt implicaţi în elaborarea ofertei educaţionale a unităţii de 

învăţământ, prin participarea la organizarea programelor Şcoală după şcoală şi în 

stabilirea curriculumului la decizia şcolii. 

        In Colegiul National “Ion Luca Caragiale” aceste prevederi legale sunt respectate.  
Munca şi convieţuirea a câtorva sute de persoane în spaţiul restrâns al şcolii nu este posibilă decât 
într-o atmosferă de respect reciproc. Aceasta include şi necesitatea respectării stricte a unor reguli 
si indeplinirea unor atributii. Ca urmare, comisia  parteneriat scoala-familie din colegiul nostru îşi 

propune să abordeze problematica dezvoltării competenţelor de lucru cu familia elevului şi să 

răspundă implicit şi nevoilor de comunicare şi relaţionare, construire de echipe, consiliere, 

cooperare, motivare, implicare etc.  

 

Obiectivul general al comisiei:  

 ameliorarea relaţiilor personale, deprinderea tehnicilor de comunicare cu familia 

elevului şi facilitarea schimbărilor comportamentale în rândul cadrelor didactice şi a 

părinţilor (elevilor). 

 

Obiective specifice: 

 formarea şi dezvoltarea competenţelor de lucru ale cadrelor didactice cu familiile 

elevilor; 

 identificarea responsabilităţilor părinţilor potrivit legii 272/2004 privind respectarea 
drepturilor copilului; 

 acordarea de suport psihologic părinţilor în vederea dezvoltării unor relaţii positive 

părinţi – copii; 

 promovarea drepturilor copiilor prin responsabilizarea, implicarea şi valorizarea 

elevilor. 
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 identificarea, împreună cu părinţii, a nevoilor şi aşteptărilor lor de la şcoală prin 

aplicarea de chestionare, organizarea de mese rotunde pe această temă,organizarea de 

lectorate, discuţii libere; 

 organizarea de  activităţi extraşcolare diversificate în regim de parteneriat cum ar fi: 

serbări şcolare, excursii, sărbătorirea festivă a unor evenimente speciale din viaţa 

şcolii şi a elevilor, organizarea unor activităţi care să vizeze păstrarea şi perpetuarea 

tradiţiilor locale; 

 implicarea părinţilor în acţiuni de atragere a fondurilor în vederea îmbunătăţirii bazei 

materiale, prin elaborarea comună (şcoală-familie) a unor proiecte; 

 mijlocirea de  întâlniri ale părinţilor cu personalul şcolii şi reprezentanţii altor instituţii 

comunitare, prin organizarea unor activităţi şcolare şi extraşcolare la care să participe 

părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale; 

 mijlocirea de  participare a părinţilor în luarea unor decizii care privesc viaţa şcolii 

cum ar fi: stabilirea CDS-urilor, problemele de disciplină şi absenteism manifestate în 

rândul elevilor, elaborarea Regulamentului Intern al şcolii, stabilirea măsurilor privind 

reducerea abandonului şcolar etc. 

 

Activităţi  propuse:  

 Alegerea comitetelor de părinţi pe clase; 

 Alegerea comitetului reprezentativ al părinţilor pe şcoală; 

 Crearea parteneriatului familie-şcoală prin implicarea familiilor în sistemul şcolar de 

sprijin pozitiv al comportamentului;  

 Distribuirea, completarea si semnarea contractului educational intre şcoala, elev si părinte; 

 Intâlniri de lucru profesori diriginţi – părinţi la nivel de clasa si semestrial la nivel de colegiu;  

 Formarea elevilor din Consiliul Elevilor pe componenta Drepturile Copilului; 

 Activităţi extraşcolare realizate in echipa  elevi - parinti – cadre didactice.  

 Scurtele sondaje periodice de a cuantifica gradul în care familiile se simt legate de 

şcoală şi înţeleg experienţele copiilor lor. 

 Consilierea părinţilor prin ateliere de lucru 

o Stiluri parentale 

o Negocierea conflictelor si rezolvarea conflicatelor  
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o A face faţă adolescenţei- ajutarea părinţilor să devină fluenţi în utilizarea 

strategiilor sistemul şcolar de sprijin pozitiv al comportamentului, 

pentru a crea acasă un climat adecvat pentru studiu, realizarea 

proiectelor şi efectuarea temelor. 

  Consilierea elevilor prin ateliere de lucru 

o Agresivitate 

o Rezolvarea conflictelor 

 

Dovezi ale succesului 

• Creşterea numărului de părinţi care se implică activ în viaţa şcolii; 

• Diminuarea absenteismului cu un procent de 5% 

• Îmbunătăţirea comunicării părinte-elev-cadru didactic concretizate în creşterea 

promovabilităţii cu un procent de 10%. 

• Schimbarea comportamentului elevilor în şcoală şi societate 

 

“Cu voi alături nimic nu poate da greş!” 

       Parteneriatul şcoală – familie - comunitate  in Colegiul National “I.L.Caragiale” este dat 

de relaţiile de colaborare între personalul şcolii şi familii, membrii comunităţii, organizaţii 

(companii, organizatii nonguvernamentale, fundatii, biserica, biblioteci, servicii sociale) 

pentru a implementa programe şi activităţi care să îi ajute pe elevi să reuşească.  

Operaţionalizarea mai clară a conceptelor de implicare şi de participare a părinţilor  permite 

diferenţierea următoarelor două tipuri de implicare a părinţilor şi anume: 

-implicarea spontană si implicarea  planificată care  se referă la intervenţii sau programe 

construite cu scopul de a rezolva problema insuficientei participări sau absenţei părinţilor.  

- implicarea acasă - spre exemplu, o discuţie acasă despre activităţile de la şcoală şi 

implicarea la şcoală 

 de exemplu, participarea părinţilor în activităţile şcolii sau aspecte de organizare a activităţii 

şcolare: 

comunicarea cu şcoala, relaţia şcoală – părinţi. 

In semestrul I al acestui an scolar s-au realizat urmatoarele activitati: 

  Alegerea comitetelor de părinţi pe clase; 

 Alegerea comitetului reprezentativ al părinţilor pe şcoală; 

 Distribuirea, completarea si semnarea contractului educational intre şcoala, elev si părinte; 

 Intâlniri de lucru profesori diriginţi – părinţi la nivel de clasa si semestrial la nivel de colegiu;  
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 Formarea elevilor din Consiliul Elevilor pe componenta Drepturile Copilului prin atelierul de 

lucru realizat de Centrul “Europe Direct” Targoviste. 

 Activităţi extraşcolare realizate in echipa  elevi - parinti – cadre didactice: 

-Serbarea de Craciun; Campania de constientizare “Salvati bradul de Craciun” din cadrul 

proiectului Tineri Ambasadori in lupta cu schimbarile climatice; Campania “Mesajul meu” de 

trimitere de carti postale pentru constientizarea si limitarea efectelor schimbarilor climatic.  

 Consilierea părinţilor de catre psihologul scolar si de catre profesorii diriginti. 

  Profesorii diriginti au mijlocit   participarea părinţilor în luarea unor decizii care 

privesc viaţa şcolii cum ar fi: stabilirea CDS-urilor, problemele de disciplină şi 

absenteism manifestate în rândul elevilor, elaborarea Regulamentului Intern al şcolii, 

stabilirea măsurilor privind reducerea abandonului şcolar etc. 

 Consilierea elevilor prin ateliere de lucru 

o Arta de a-l asculta pe celalalt-cls. a XI-a C 

o Rezolvarea conflictelor-cls. a X-a G 

 

 

ANEXA 12- CȘE 

Principalele obiective instructiv-educative urmarite în cadrul activitatilor desfasurate de 

Consiliul Scolar al Elevilor au fost:  

 Cunoasterea de catre elevi a Regulamentului de organizare şi functionare a Consiliului 

Elevilor. Alegerea Consiliul de Onoare. 

 Antrenarea elevilor in activitati scolare si extrascolare educative, formarea si 

dezvoltarea abilitatilor  organizatorice. 

 Largirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea si respectarea 

valorilor interculturale. 

 Formarea si dezvoltarea unor trasaturi pozitive de caracter la elevi, formarea unei 

conduite disciplinate. 

 Realizarea unui cadru propice informarii elevilor. 

 Aceste obiective s-au materializat prin realizarea unor activitati si intalniri in cadrul liceului:  

 1. Sedinta introductiva, schimbul datelor de contact și stabilirea sarcinilor - 24.09.2015 
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Alegerea presedintelui si vicepresedintilor C.S.E. - Depunerea candidaturilor pe suport scris si 

in format on-line, campania electorala, organizarea votarii. Pregatirea campaniei electorale 

pentru alegerile locale, la care au participat cativa elevi dornici de afirmare si de a se implica 

in mod activ in viata liceului. 

2. Prezentarea noului birou executiv - octombrie 2015 

 Presedinte: Alistar Gabriel (11G) 

Vicepresedinti: Dogarel Teodora (10E), Andrei Adrian (11E) 

Secretar: Geana Madalina (11E)  

- Propunerea şi discutarea unei activităţi pentru Halloween 

- Stabilirea şi împărţirea atribuţiilor elevilor care doresc să se implice în activitatea de 

Halloween. 

-  Prezentarea atributiilor departamentelor 

- Intocmirea și discutarea unui regulament al CȘE, precum și al regulamentului de ordine 

interioară al școlii  

- Implementarea unui chestionar care indică modul de implicare al elevilor și metode de 

sporire a  interesului 

 

 

 3.  Halloween - 30 Octombrie 2015 

 

Deşi este o sărbătoare împrumutată, precum  Ziua Îndrăgostiţilor, Halloween-ul s-a 

sărbătorit anul acesta şi la Colegiul Naţional ,,Ion Luca Caragiale” printr-o mulţime de 

activităţi distractive. ,,Parada costumelor”, ,,Pescuitul merelor”, ,,Cursa cu sacul”, “Borcanul 

cu bomboane” au fost doar câteva dintre aceste activităţi care au adus zâmbetul pe buzele 

participanţilor. 

 Petrecerea a avut loc vineri, 30 octombrie, si a fost organizată de Consiliului Şcolar al 

Elevilor. Aceştia şi-au dat silinţa pentru a crea ceva minunat şi, bineînţeles, s-a dovedit, încă o 

dată, ca se poate. Ei au mers pe principiul ,,Implicarea este cheia fundametală a succesului” 

(Pablo Picasso). Cel mai aşteptat moment a fost premierea, unde câstigătorii concursurilor au 

primit diplome şi cadouri. Datorită faptului că s-a lucrat în echipă, dezbătând idei care apoi au 

fost  puse in aplicare, petrecerea a fost un succes din toate punctele de vedere. 

Profesorii, conducerea şcolii şi, mai ales, elevii au fost mulţumiţi de această festivitate 

la finalul careia organizatorii, extrem de emoţionaţi şi de încântaţi de rezultatul muncilor lor, 
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au promis că vor repeta această experienţă.    

4. Intalnire - noiembrie 2015 

- Un moment de reculegere pentru victimele de la Colectiv 

- Propunerea desfăşurarii concursului de istorie, cu ocazia zilei de 1 Decembrie 

- Atribuirea sarcinilor organizatorilor  

- Voluntariat - elevi ai liceului, sub coordonarea d-nei profesoare Monica Zamfir, au colectat 

si oferit copiilor de la Scoala Iedera cadouri reprezentand alimente, articole de imbracaminte, 

rechizite, jucarii. 

 

5. Concursul de cultura generala prilejuit de sarbatorirea zilei nationale - 02.12.2015 

Prin intermediul acestui concurs, am dorit sa reamintim elevilor importanta zilei de 1 

decembrie si sa le verificam cunostintele istorice cu privire la implicarea Romaniei in Primul 

Razboi Mondial care a dus ulterior la Marea Unire. Concursul a constat intr-un test cu trei 

subiecte stabilite din “Istoria Românilor, Razboiul Reintregirii, Marea Unire şi Romania 

Mare”. Juriul a fost format din: profesor de istorie Anghel Bogdan, preşedinte CŞE Alistar 

Gabriel Andrei, vicepreşedinte CŞE Dogărel Teodora Andruţa. 

Prin organizarea acestui concurs, Consiliul Şcolar al Elevilor şi-a propus să menţină 

treaz interesul adolescenţilor pentru cunoaşterea istoriei naţionale, aşadar semnificaţia 

măreţului act de la 1 Decembrie 1918. 

 

6. Intalnire - 28.01.2016 

- Promovarea paginii de facebook a Consiliului Şcolar al Elevilor 

- Acordarea  diplomelor pentru concursul desfăşurat pe 2 decembrie 

- Informarea elevilor despre vizita Consiliului Scolar Judeţean al Elevilor 

- Propunerea proiectului ,,Orientare către viitor” 

 

7. Vizita din partea Consiliului Scolar Judeţean al Elevilor - 29.01.2016 

 

In cadrul intalnirii, s-au desfasurat activitati vizand promovarea agendei CSJDB, dar si de 

dezvoltare personala; printre acestea, putem enumera: intercunoaştere, prezentarea CŞE, 
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jocuri, team-building, discuţie despre probleme, soluţii pe baza problemelor găsite, propuneri 

de activităţi. 

 

8. Vizita dnei Alina Dumitrache - 26.02.2016 

Pe parcursul intalnirii, dna Alina Dumitrache a prezentat avantajele și dezavantajele functiei 

de inginer la Petrom si Gaze, vorbindu-le elevilor despre pasii pe care fiecare persoana trebuie 

sa-i urmeze pentru a ajunge sa indeplineasca o asemenea functie. 

 

9. Vizita elevilor de la Liceul Tehnologic Petrol Moreni - 31.03.2016 

In timpul vizitei elevilor de la Liceul Tehnologic Petrol Moreni, s-au purtat discutii informale 

intre elevii celor doua institutii de invatamant din oras. A fost vizionata piesa de teatru “ Sunt 

aici sa te ascult”, iar la sfarsitul intalnirii, au fost adresate intrebari elevilor invitati. 

 

10. Intalnire cu reprezentanti ai Politiei Municipale - 05.04.2016 

In cadrul vizitei domnului Comisar-sef de la Politia Municipala Moreni, Ionită Cristian, acesta 

a facut o prezentare a functiilor din institutia reprezentata. Apoi a urmat un schimb intre elevi 

si dl ofiter pentru lamurirea problemelor pe care adolescentii nu le cunosc si care ii 

intereseaza. Dl Ionita le-a explicat elevilor ce presupune fiecare functie in parte din cadrul 

politiei si care sunt pasii pe care fiecare persoana trebuie sa-i urmeze pentru a intra in cadrul 

Politiei. 

 

11. Intalnire cu student - 20.04.2016 

Teodor Spirea, fost elev al liceului, in prezent student la Facultatea de Științe Politice si 

Administrative le-a prezentat elevilor din clasele terminale oportunitatile acestei institutii de 

invatamant superior si probele pe care acestia ar trebui sa le sustina pentru a-i deveni studenti. 

In cadrul aceleiasi intalniri a fost prezent si dl Moldoveanu Mihnea, reprezentant al Agentiei 

Nationale Antidrog pentru discutii legate de viciile adolescentilor. 

 

12. Intalnire cu ofițeri de la Penitenciarul Mărginei - 05.05.2016 
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In timpul vizitei ofițerilor de la Penitenciarul Mărgineni, s-a facut o informare a elevilor 

despre instituțiile de învătământ care școlarizează personal pentru sistemul penitenciar, 

incurajandu-i pe acestia sa aleaga un astfel de drum pentru a avea o slujba sigura, vorbindu-le 

adolescentilor de  avantajele pe care le-ar putea avea daca lucrează în acest sistem. 

Măsuri de ameliorare a rezultatelor obţinute în urma desfăşurării activităţiilor: 

 - Diversificarea activitătilor, astfel încât să devină si mai atractive pentru elevi. 

-  Implicarea unui număr si mai mare de elevi in realizarea activitatilor. 

 

ANEXA 13 

COMISIA DE PROIECTE ŞI ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 

           În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, în colegiul nostru s-au realizat o serie de 

activităţi şi proiecte şcolare şi extraşcolare, conform calendarului întocmit la începutul anului 

şcolar de coordonatorul activităților şcolare şi extraşcolare, prof. Zamfir Monica. 

 

 18.09.2015  - Participarea consilierului educativ la consfătuirile la nivel judeţean, 

coordonate de inspectorul de specialitate; 

 

 14.11.2015 – participarea consilierului educativ la consfătuirea judeţeană SNAC, în 

calitate de coordinator local SNAC, în vederea stabilirii strategiilor de acţiune 

comunitară pentru anul şcolar în curs; 

 

 07.10.2015 - Activitatea: „Energia si  schimbarile climatice?”, în cadrul proiectului 

Tinerii ambasadori în lupta cu schimbările climatice, care este implementat în 

liceul nostru în perioada iulie 2014 - iunie 2016 de către coordonatorul local, doamna 

profesoară Rodica Răcăşanu, acest proiect fiind coordonat de Fundaţia TERRA 

Mileniul III în parteneriat cu Asociația Prietenii Pământului și Asociația Clubul de 

Ecologie și Turism „Floarea Reginei” Sinaia şi finanţat prin granturile SEE 2009 – 

2014, în cadrul Fondului ONG în Romania.  

 

         La activitate au participat elevii claselor a V-a şi a VIII-a, coordonați de dnele 

profesoare Răcăşanu Rodica şi Zamfir Monica şi a avut ca scop creșterea gradului de 

instruire a elevilor și profesorilor privind cauzele și efectele schimbărilor climatice, 

conștientizarea comunităților locale cu privire la schimbările climatice; influențarea 

politicilor publice privind educația pentru mediu; dezvoltarea capacității de training a 

solicitantului (obiectiv de dezvoltare organizaţională). 
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        Obiectivele proiectului sunt: creșterea gradului de instruire a elevilor și 

profesorilor privind cauzele și efectele schimbărilor climatice, conștientizarea 

comunităților locale cu privire la schimbările climatice; influențarea politicilor publice 

privind educația pentru mediu; dezvoltarea capacității de training a solicitantului 

(obiectiv de dezvoltare organizaţională). Grupul ţintă  este un grup de 30 de elevi de 

gimnaziu dinliceul nostru, cu  varste cuprinse între 13 si 14 ani, tineri care se implică 

în rezolvarea problemelor de mediu. Beneficiarii sunt elevii si profesorii din Liceul 

Teoretic “I.L.Caragiale” , parintii acestora, comunitatea locala Moreni. 

 9-10.10.2015 - Activitatea dedicată Zilei Educaţiei NON-FORMALE, realizată 

împreună cu Primăria Municipiului Moreni şi ANPCDEFP.  Activitatea s-a desfăşurat 

în cadrul liceului, cu implicarea Consiliului Şcolar al Elevilor (CŞE) şi a 

Ambasadorilor de tineret ai oraşului Moreni şi a fost susţinută de dnele prof. Zamfir 

Monica şi Diaconu Constanţa, respectiv de dna Rizescu Mihaela şi dl. Stângă 

Adrian ca reprezentanți al Primăriei. 

 17-18.10.2015 - derularea primului modul al programului Leaders School - 

Leadeship Autentic, susţinut de Fundaţia Leaders Bucureşti în parteneriat cu 

PETROM. Colegiul nostru a fost singura şcoală din judeţ care a câştigat un număr de 

25 de burse integrale de participare la acest program de formare, astfel participând la 

sesiune un număr de 25 de elevi câştigători ai acestor burse. În Campania de recrutare, 

respectiv în organizarea seminarului de lucru s-au implicat Ambasadorii Leadership 

Autentic din liceul nostru, elevele Ciocodeică Andreea, Răvoianu Andreea şi Joița 

Beatris, respectiv consilierul educativ, prof. Zamfir Monica. (Acord cadru de 

parteneriat nr. 3053/01.10.2015) 

 30.10.2015 – Organizarea activităţii Halloween Party, realizată de membrii CŞE, 

coordonaţi de preşedintele CŞE, cu implicarea profesorilor şi conducerii şcolii. 

Această activitate a avut ca scop celebrarea acestei sărbători internaţionale în stil 

românesc, cu evidenţierea "Legendei lui Dracula". Concursurile au captat atenţia 

elevilor, aceştia dând dovada de implicare şi entuziasm. 

 

 31.10 – 1.11.2015 - derularea celui de al doilea modul al programului Leaders School 

- Leadeship Autentic, susţinut de Fundaţia Leaders Bucureşti în parteneriat cu 

PETROM.  De asemenea, seminarul a fost urmat de aplicarea testului vocațional JVIS 

şi interpretarea acestuia pentru fiecare dintre cursanți pe parcursul a două zile, 02-

03.11.2015. 

 

 31.10.2015 – Excursia tematică a clasei a V-a, constând în vizită la Palatul 

Cotroceni, Bucureşti, respectiv la Fabrica de ciocolată Heidi, unde elevii au participat 

la seminarul interactiv Chocoworld.  
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 01-07.11.2015 – Participarea la Expoziția internațională – Concurs „Învingător 

prin artă”, organizată de Asociația „Vasile Pogor”, Iaşi, unde am elevii noştri au 

câştigat premii la secțiunile creație literară – proză şi poezie – şi desen.  

 

 07.11.2015 – Seminar interactiv susținut de dl. Vlăduț Andreescu din partea Europe 

Direct împreună cu membrii Consiliului Şcolar al Elevilor 

 

 10-11.11.2015 – Excursie tematică, realizată de clasele a X-a A şi a X-a B împreună 

cu diriginții Manu Adrian şi Radu Nina – vizitarea Muzeului memorial „Nicolae 

Grigorescu”, a Castelului ”Iulia Haşdeu” din Câmpina şi a Castelului Pelişor, Sinaia. 

 

 13-15.11.2015 – Organizarea Târgului de caritate „Festivalul Solidarității” – 

ediția de toamnă, realizat de voluntarii SNAC coodonați de prof. Zamfir Monica şi dna 

Rizescu Mihaela din partea Primăriei Moreni, în cadrul parteneriatului SNAC încheiat 

cu această instituție. 

 

 17.11.2015 - Activitatea de voluntariat „Săptămâna hăinuţelor prietenoase”, 

desfăşurată la Şcoala Gimnazială Iedera, în cadrul parteneriatului SNAC, cu sprijinul 

dlui director Chişulescu Gabriel, al părintelui paroh al Parohiei Iedera, pr. Zamfir 

Mihail, în calitate de partener SNAC şi cu implicarea profesorilor Diaconu Constanţa, 

lorea Cristina, Roşu Marian , Zamfir Monica, respectiv a elevilor clasei a V-a şi a 

părinților acestora, în calitate de voluntari SNAC. 

           Proiectul a avut ca scop sprijinirea materială şi morală a elevilor Şcolii 

Gimnaziale Iedera proveniţi din medii defavorizate, cu risc de abandon  şcolar cauzat 

de sărăcie, beneficiari în cadrul parteneriatului SNAC şi a constat în donarea de 

articole vestimentare, cărţi, rechizite şi jucării. 

 16.11.2015 – Concursul Tinerii ambasadori în lupta cu schimbările climatice din 

cadrul proiectului implementat în liceul nostru în perioada iulie 2014 - iunie 2016 de 

către coordonatorul local, doamna profesoară Rodica Răcăşanu şi coordonat de 

Fundaţia TERRA Mileniul III în parteneriat cu Asociația Prietenii Pământului și 

Asociația Clubul de Ecologie și Turism „Floarea Reginei” Sinaia şi finanţat prin 

granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania.  

         La concurs au participat un număr de 14 elevi din clasele a V-a şi a VIII-a, iar 

eleva Hodorog Geanina din clasa a V-a a obținut MENȚIUNE, participând la 

festivitatea de premiere organizată la Bucureşti, la Institutul Cervantes, de către 

Fundația TERRA Mileniul III. 
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19.11.2015 - Lansarea volumului Povestiri cu un copil, scris de Iulian Moreanu, 

membru al Societăţii Scriitorilor Târgovişteni, membru al Uniunii Ziariştilor 

Profesionişti din România şi profesor la Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale”, pe 

numele său real Gheorghe Ciocodeică.  

   Volumul a fost premiat recent la Concursul de manuscrise 2015, organizat de 

Biblioteca Municipală Câmpina şi se bucură de frumoase recenzii publicate în reviste 

precum LITERE sau OGLINDA LITERARĂ.  

   La eveniment au participat criticul literar Constantin Trandafir, membru al Uniunii 

Scriitorilor Români, poetul şi eseistul Florin Dochia, de asemenea membru al Uniunii 

Scriitorilor din România şi Ștefan Al. Sașa, epigramist, muzician, membru al UER & 

UCIMR.  De asemenea, Colegiul Naţional „Ion Luca Caragiale” i-a fost alături 

scriitorului Iulian Moreanu prin profesorii Christian Crăciun şi Monica Zamfir, care au 

făcut aprecieri asupra volumului lansat şi asupra activităţii literare a autorului acestuia, 

dar şi prin numeroşi alţi colegi care s-au alăturat publicului morenar prezent la 

eveniment.   

 21.11.2015 - Activitatea de voluntariat „Săptămâna legumelor şi fructelor donate”, 

desfăşurată la Şcoala Gimnazială Iedera, în cadrul parteneriatului SNAC, cu sprijinul 

dlui director Chişulescu Gabriel, al părintelui paroh al Parohiei Iedera, pr. Zamfir 

Mihail, în calitate de partener SNAC şi cu implicarea profesorilor Diaconu Constanţa, 

lorea Cristina, Roşu Marian , Zamfir Monica, respectiv a elevilor clasei a V-a şi a 

părinților acestora, în calitate de voluntari SNAC. 

 01-02.12.2015 – Activități dedicate Zilei Naționale – Concursul cu tema: „1 

Decembrie – Ziua Marii Uniri”, la care au participat membrii CŞE împreună cu 

preşedintele Alistar Gabriel Andrei şi vicepreşedintele Dogărel Teodora Andruța şi 

membrii Catedrei de istorie.  

 04.12.2015 – participarea la Conferința Educaţie pentru Secolul XXI , în cadrul 

proiectului Tinerii ambasadori în lupta cu schimbările climatice, coordonat de 

Fundaţia TERRA Mileniul III în parteneriat cu Asociația Prietenii Pământului și 

Asociația Clubul de Ecologie și Turism „Floarea Reginei” Sinaia şi finanţat prin 

granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în Romania.  

 

        La eveniment au participat dnele prof. Răcăşanu Rodica şi Zamfir Monica, în 

calitate de coordonatori ai proiectului la nivelul şcolii. 

 06.12.2015 - Activitatea de voluntariat „Împreună de  Moş Nicolae”,  în parteneriat 

cu Biserica „Sf Voievozi”, Iedera, respectiv cu Şcoala Gimnazială Iedera, în calitate 

de beneficiari SNAC. Activitatea a constat în participarea profesorilor voluntari ai 
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liceului, Ioniţă Grigore, Căpeneaţă Ionuţ şi Zamfir Monica, împreună cu corului de 

elevi, coordonaţi de prof. Vintilă Marius, la Slujba religioasă din Biserica „Sf. 

Voievozi” din Comuna Iedera, ca formă de susţinere moral-civică a beneficiarilor 

SNAC, elevi ai Şcolii Ginaziale Iedera şi familiile acestora. 

       Proiectul a avut ca scop sprijinirea materială şi morală a copiilor proveniţi din 

medii defavorizate, elevi ai Şcolii Gimnaziale Iedera, prin implicarea familiilor 

acestora, părinţi şi bunici, enoriaşi ai Bisericii Parohiale Iedera, în formarea unei 

conduite morale adecvate prin participarea la activităţi cultural-artistice. Activitatea   

s-a încadrat în domeniul terapiei educaţionale, care are ca scop formarea unor 

deprinderi adaptative menite să permită copiilor şi persoanelor aflate în situaţii 

vulnerabile să-şi satisfacă nevoile personale, să răspundă cerinţelor mediului şi astfel, 

să se poată integra mai uşor într-o colectivitate. 

     La activitate au fost prezenţi şi reprezentanţi ai Şcolii Gimnaziale Iedera, însoţiţi de 

dl. director Chişulescu Gabriel. 

 10.12.2015 - Campania de conştientizare „Salvati bradul de Craciun!” Mesajul 

campaniei: „Nu rămâne indiferent la distrugerea pădurilor! FII EROUL 

PĂDURII!” Scopul campaniei a fost conştientizarea comunităţii locale cu privire la 

schimbările climatice precum şi de influenţarea politicilor publice privind educaţia 

pentru mediu. Deoarece în oraşul Moreni de fiecare Crăciun se împodobesc brazi de 

către Primarie în parcul central, brazi care sunt tăiați din păduri şi care cresc în zeci de 

ani, s-a hotărât ca în această lună să se realizeze o campanie care are ca scop salvarea 

acestor brazi. Obiectivele au fost:  

 implicarea elevilor in viaţa comunităţii pentru dezvoltarea stimei de sine si a 

responsabilităţii; 

 conștientizarea comunităților locale cu privire la schimbările climatice; 

 influențarea politicilor publice privind educația pentru mediu; 

             Activitățile desfăşurate au constat în: 

                 -Informarea primarului municipiului Moreni şi a inginerului de mediu din 

                  Primaria Moreni cu privire la scopul campaniei printr-o întâlnire a acestora cu un 

                  grup de elevi care sunt implicați în proiect;  

                 -Atelier de confectionare a globulețelor din materiale reciclate; 

                 -Împodobirea brazilor din incinta şcolii. 

 16-19.12.2015 – Serbările Crăciunului – în cadrul Proiectului Național Educațional 

„Tradiții şi Obiceiuri de iarnă!” 
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  – Activitate aplicativă / amenajarea unei expoziții cu titlul: „Surprinde-l pe Moş 

Crăciun!”, realizată în parteneriat cu Editura Esențial Media (Contract de parteneriat 

nr. 14506/07.12.2015).  

- Serbarea „Colinde, Colinde!” – program artistic: scenete cu tematică religioasă şi 

colinde. 

 15.12.2015 – Activitatea de voluntariat „Împreună ne decorăm sărbătorile!”, în 

cadrul parteneriatului educațional „Vrei să fii prietenul meu?”, încheiat între 

şcoala noastră şi Şcoala Gimnazială Specială Târgovişte, respectiv Şcoala Gimnazială 

nr. 4 Moreni (Proiect de parteneriat educațional nr. 3907/19.11.2015). 

       Activitatea a avut ca scop formarea unor deprinderi practice prin terapie 

educațională (confecționarea unor decorațiuni specifice Crăciunului cu sprijinul 

voluntarilor), respectiv dezvoltarea competențelor de interrelaționare şi a empatiei.      

 17.12.2015 - Activitatea de voluntariat “Dreptul de a zâmbi”- colinde de Crăciun, 

dedicată  Zilei Internaţionale a Drepturilor Omului, realizată de  voluntarii SNAC ai 

Liceului Teoretic „I.L.Caragiale”, Moreni, în cadrul parteneriatului cu Spitalul 

Municipal Moreni.  

            Proiectul a fost susţinut de profesorii Răcăşanu Rodica, Zamfir Monica, Vintilă 

Marius şi Bugiulescu Constantin împreună  cu conducerea liceului şi a avut ca scop 

pregătirea unui repertoriu de colinde şi oferirea unor daruri – fructe, dulciuri, jucării 

pentru copii - pacienţilor internaţi în toate secţiile Spitalului Municipal Moreni, 

beneficiari în cadrul parteneriatului SNAC. 

 18.12.2015 - Activitatea de voluntariat „Crăciunul într-o cutie de pantofi”, 

coordonată şi desfăşurată împreună cu echipa de voluntari ai Liceului Teoretic 

„I.L.Caragiale” şi susţinută de coordonatorul local SNAC, prof. Zamfir Monica, în 

parteneriat cu Primăria Municipiului Moreni, reprezentată de dna Rizescu Mihaela.   

        Proiectul a avut ca scop sprijinirea materială şi socială a copiilor proveniţi din 

familii aflate în situaţii vulnerabile de pe raza municipiului Moreni, care figurează în 

efectivele Serviciului de asistenţă socială din cadrul Primăriei,  beneficiari în cadrul 

parteneriatului SNAC.  

 15-24.01.2016 – Realizarea unei Expoziții de fotografie - „Redescoperind istoria 

uitată”, în cadrul Zilelor Culturii Naționale, în parteneriat cu Primăria municipiului 

Moreni. De asemenea, un număr de 6 elevi au participat la Concursul dedicat Zilei 

Eminescu, organizat în cadrul manifestărilor dedicate Zilelor Culturii, obținând 

locurile I şi II. 
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 21.01.2016 – Lecția de stomatologie - întâlnirea elevilor din clasele a IX-a A, E, F, a 

X-a A şi a VII-a A cu medicul stomatolog Codrin Dragomir, în cadrul 

parteneriatului încheiat cu Clinica Medicor, Bucuresti. 

 03.02.2016 – Activitate în parteneriat cu Biblioteca municipală Moreni , clasa a V-a, 

vizionare de film „O zi în pantofii altcuiva” (2014) – profesori însoțitori: Zamfir 

Monica şi Diaconu Constanța 

 04.02.2016 -  Activitate de voluntariat  la CRRPH Moreni-Țuicani -  

 05.02.2016 – Atelier de creație coordonat de artistul plastic Alexandra Pîrîianu, 

confecționare de mărțişoare şi bijuterii, în parteneriat cu Biblioteca municipală 

Moreni. Au participat copii din clasele a V-a, a IX-a F, a X-a A şi a XI-a C, îndrumați 

de profesorii Răcăşanu Rodica, Diaconu Constanța şi Zamfir Monica. 

În semestrul II al anului şcolar 2015-2016, în colegiul nostru s-au realizat o serie de activităţi 

şi proiecte şcolare şi extraşcolare, conform calendarului întocmit la începutul anului şcolar de 

coordonatorul activităților şcolare şi extraşcolare, prof. Zamfir Monica. 

 

 

 29. 02.– 03.03.2016 - Târgul caritabil „Mărţişorul aduce bucurii”, ediţia a doua, 

realizat de voluntarii SNAC coodonați de prof. Zamfir Monica şi dna Rizescu Mihaela 

din partea Primăriei Moreni, în cadrul parteneriatului SNAC încheiat cu această 

instituție.  

 01- 08.03.2016 – Activitate de voluntariat dedicată săptămânii mărţişorului şi 

zilei femeii – confecţionarea de mărţişoare şi felicitări cu mesaje potrivite în cadrul 

atelierului de creaţie coordonat de prof. Ştefan Ileana. Produsele au fost donate de 

voluntarii SNAC în cadrul campaniei „Mărţişorul aduce bucurii” în toate secţiile 

Spitalului municipal Moreni. 

 17.03.2016 –finalizarea proiectului Târgul caritabil cu festivitatea de premiere a 

elevilor cu rezultate bune la disciplină şi învăţătură, provenind din familii 

defavorizate. Evenimentul a avut loc în incinta Primăriei municipiului Moreni . 

 

 22.03.2016 – Atelier de creaţie – desfăşurat de elevii clasei a V-a la Biblioteca 

oraşului Moreni, constând în confectionarea unor decoraţiuni de primăvară cu care a 

fost decorată biblioteca. 

 

 15- 19.04.2016 – Participarea la concursul de dans „Împreună pentru viitor” din 

cadrul SNAC, etapa judeţeană desfăşurată la Târgovişte, unde am obţinut locul I şi 

etapa regională de la Slobozia, unde am obţinut locul II. Ansamblul „GREEN HOPE” 

a fost coordonat de prof. Dulea Mihaela şi Zamfir Monica. 
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 19-22.04.2016 – Participarea la Concursul de mascote SNAC – Confecţionarea 

mascotei „Jurnal de voluntar”, care a obţinut locul I la faza judeţeană a concursului, 

participând ulterior la faza naţională. 

 

 19-22.04.2016 – participarea la concursul internaţional „Copii, salvaţi Planeta 

albastră!” şi organizarea simpozionului internaţional cu tema „STOP 

schimbărilor climatice!”. În cadrul acestui concurs s-au obţinut numeroase premii şi 

premii speciale de către elevii şi profesorii participanţi. 

 

 18-22.04.2016 - Activităţi din săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”: 

 

LUNI, 18.04. 

 Lansări de carte: Christian Crăciun şi Iulian Moreanu (Gheorghe Ciocodeică) – 

CDI 

 Expoziţie pictură pe sticlă – Ariana 

 Atelier de creaţie: colorare de mandale  – prof. Bădulescu Cristiana, cls a XI-a C 

(8.oo-10.oo) 

 Atelier de creaţie – prof. Bădulescu Cristiana, cls a XI-a D (10.oo-13.oo) 

 Atelier de creaţie – Imprimare de tricouri – prof. Radu Nicolae, cls a IX-a B 

 Cros „Jurnal pe două roţi” – prof. Ioniţă Grigore 

 Tenis de câmp – prof Prodan Daniel, prof. Croitoru Bogdan (8.oo-10.oo) 

 Minicampionat de fotbal – prof Prodan Daniel, prof. Croitoru Bogdan (10.oo-14.oo) 

 „Let s read!” – înregistrare audiobook –prof .Căpeneaţă Ionuţ, clasa a XII-a F 

 Stil de viaţă sănătos – activităţi interactive – prof. Stanciu Alina, prof. Haiduc 

Mihai 

 Exploitation du film francais – prof. Simion Alexandra, clasa a IX-a C 

 

MARŢI, 19.04 

 Ziua Porţilor Deschise 

 Concurs ştiinţe – chimie, fizică, biologie – liceu, corp central 

 Atelier de creaţie: colorare de mandale  – prof. Bădulescu Cristiana, cls a XI-a F 

(8.oo-10.oo) 

 Activitate în cadrul proiectului de voluntariat ”Vrei să fii prietenul meu?” – 

invitaţi – elevi şi profesori de la Şcoala Specială, Târgovişte 
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 Vizită la Pompieri – prof. Anghel Bogdan (11.oo – 12.oo) 

 Job Shadow Day – experienţă la locul de muncă – prof. Zamfir Monica 

 Curs „Dezvoltarea abilităţilor de viaţă” – prof. Vişan Lavinia 

 Interpretare cântece tradiţional religioase pascale – „Tradiţii, cântece şi obiceiuri 

pascale – prof. Bugiulescu Constantin, prof. Ropotan Robert 

 Concurs –Tenis de masă – prof Prodan Daniel, prof. Croitoru Bogdan (8.oo-10.oo) 

 Minicampionat de fotbal– prof Prodan Daniel, prof. Croitoru Bogdan (10.oo-14.oo) 

 Autocunoaştere şi dezvoltare personală – prof. Bădulescu Cristiana 

MIERCURI, 20.04 

 Ziua Porţilor Deschise 

 Atelier de creaţie: colorare de mandale  – prof. Bădulescu Cristiana, cls a IX-a D 

(8.oo-10.oo) 

 Drumeţie – „Cunoaşterea orizontului local” – prof. Busuioc Ion, prof. Gheorghe 

Ciprian 

 Colaje, pictură, fotografii, expoziţii : „Învierea Domnului feflectată în arta 

bizantină” - prof. Ştefan Ileana, prof. Bugiulescu Constantin 

 Concurs - badminton (– prof Prodan Daniel, prof. Croitoru Bogdan 8.oo-10.oo) 

 Minicampionat de fotbal – prof Prodan Daniel, prof. Croitoru Bogdan (10.oo-14.oo) 

 Simpozion internaţional „Copii, salvaţi Planeta Albastră!” – tema: „Schimbările 

climatice” – prof. Răcăşanu Rodica, prof. Zamfir Monica, CDI (14.oo-17.oo) 

 Ziua în aer liber – întocmire de materiale biologice - prof. Stanciu Alina, prof. 

Haiduc Mihai 

 

JOI , 21.04 

 Concursul de matematică „Ioan Spiridon” – organizator prof. Manu Adrian 

împreună cu membrii catedrei de matematică 

 Atelier de creaţie: colorare de mandale  – prof. Bădulescu Cristiana, cls a IX-a C 

(10.oo-13.oo) 

 Vizită la Poliţia Municipiului Moreni – prof. Vintilă Marius 

 Concurs cros – prof Prodan Daniel, prof. Croitoru Bogdan 

 Minicampionat de fotbal – prof Prodan Daniel, prof. Croitoru Bogdan (10.oo-14.oo) 

 

VINERI, 22. 04 

 Curs „Dezvoltarea abilităţilor de viaţă” – prof. Vişan Lavinia 

 Excursie tematică – Muzeul Naţional de Geologie – prof. Zamfir Monica  

 Concurs baschet – prof Prodan Daniel, prof. Croitoru Bogdan (aruncări + joc) 

 Minicampionat de fotbal – prof Prodan Daniel, prof. Croitoru Bogdan (10.oo-14.oo) 
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 Cunoaşterea împrejurimilor oraşului Moreni - prof. Stanciu Alina, prof. Haiduc 

Mihai 

 

 17-18.04.2016 – participarea la proiectul de testare a elevilor cu privire la 

consumul de substanţe psihoactive realizat de Agenţia Naţională Antidrog.  

 

 11-12.05.2016 – Participarea la activităţile dedicate Zilelor Bibliotecii municipale 

Moreni – lansarea cărţilor aparţinând scriitorilor Iulian Moreanu – Iarna 

perfectă, respectiv Christian Crăciun – Lectio incerta, prezentate de prof.  Zamfir 

Monica 

 

 20-24.06.2016 – Festivităţi de premiere a rezultatelor deosebite ale elevilor de 

gimnaziu şi liceu obţinute în anul şcolar 2015-2016. 

 

 

SNAC 
 

Domeniul 

activitatii 

Obiective 

specifice 

Parteneri Actiuni / 

activitati 

concrete 

Timp / 

durata 

Strategii 

de 

realizare 

Rezultate 

obţinute 

Activităţi 

de 

socializar

e 

 

Promovarea 

mişcării de 

voluntariat 

interactiv 

 

Coordonatoru

l judeţean 

SNAC 

Participare

a 

coordonat

orului 

local la 

intalnirea 

judeţeană 

SNAC 

1-

15.10.2

015 

Prezentare 

SNAC 

Stabilirea 

şi 

realizarea 

parteneriat

elor 

Activităţi 

de 

socializar

e 

 

 

Formarea 

echipelor/grup

urilor de 

voluntari 

(elevi, 

profesori, 

părinţi etc) 

 

-Conducerea 

liceului 

-Profesorii 

-Elevii 

 

-acordarea 

certificatel

or de 

voluntariat 

pentru 

activitatea 

din anul 

şcolar 

precedent 

-

Diseminar

ea 

informaţiil

16-

20.10.2

015 

Prezentare

a SNAC, 

Schimb de 

impresii 

 

Număr de 

voluntari 

participanţ

i 
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or în 

rândul 

profesorilo

r şi 

elevilor 

-

Recrutarea 

noilor 

voluntarilo

r 

 

Activităţi 

de 

socializar

e 

(Întâlnirea 

voluntaril

or – 

Planuri de 

viitor) 

Dezvoltarea 

empatiei, a 

spiritului de 

echipă, de 

cooperare şi 

încredere în 

ceilalţi. 

-Profesorii şi 

elevii 

voluntari 

 

-Activitate 

de 

socializare 

-Stabilirea 

beneficiari

lor şi a 

planului 

de 

activitate 

-

prezentare

a 

calendarul

ui 

activităţilo

r SNAC 

2014-2015 

 

20.10.2

015  

 

 

 

 

 

22.10.2

015 

Realizarea 

expoziţiei 

de 

fotografie 

 

 

 

Cafenea 

de lucru -  

Conversaţi

a liberă 

Conexarea 

la spiritul 

voluntariat

ului  

- 

Întocmirea 

planului 

anual de 

acţiune 

- 

Expoziţie 

de 

fotografie 

(activităţil

e SNAC 

din anul 

anterior) 

- 

Prezentare

a revistei               

@-

round,ediţ

ie 

specială, 

cuprinzân

d 

activităţile 

SNAC din 

anul şcolar 

precedent 

Activitate 

cu 

caracter 

umanitar 

Manifestarea 

unei atitudini 

responsabile 

şi a spiritului 

civic 

-Profesorii şi 

elevii 

voluntari din 

liceul nostru 

- Primăria 

municipiului 

Moreni 

 

Campania 

de 

voluntariat 

„Festivalu

l 

Solidarită

ţii” – târg 

caritabil 

13-

15.11.2

015 

Donarea şi 

vânzarea 

unor 

obiecte în 

cadrul 

târgului 

organizat 

în parcul 

Strângerea 

de fonduri 

în vederea 

susţinerii 

materiale 

şi morale 

a elevilor 

cu 
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 mare al 

oraşului 

rezultate 

şcolare 

bune 

provenind 

din medii 

defavoriza

te – 2.800 

lei 

Activitate 

cu 

caracter 

umanitar 

Manifestarea 

unei atitudini 

responsabile 

Profesorii şi 

elevii 

voluntari din 

liceul nostru 

 

Elevii-

beneficiari de 

la Şcoala cu 

clasele I-VIII, 

Iedera 

- 

“Săptămâ

na 

fructelor 

şi 

legumelor 

donate” – 

colectarea 

şi donarea 

de produse 

alimentare 

16-

19.11.2

015 

 

 

20.11.2

015 

Colectarea 

produselor 

 

Voluntarii  

distribuie 

pachete cu 

alimente 

25 de 

pachete 

Terapie 
ocupaţion
ală 
 

Educarea 

simţului civic, 

creştin; 

Formarea 

unor 

deprinderi 

practice 

Profesorii şi 

elevii 

voluntari din 

liceul nostru 

 

Copii şi 

persoane din 

medii 

defavorizate 

din satul 

Iedera, preoţii 

Bisericii 

“Sf.Voievozi”

,Iedera 

Ziua 
Internaţio
nală a 
Toleranţei
- 
- “Un 

junior + 

un senior 

= o 

echipă” 

 

16.11.2

015 

Prepararea  

produselor 

alimentare 

împreună 

cu  

beneficiari

i 

Servirea 

mesei 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activităţi 
de 
socializare
, de 
integrare 
şi 
relaţionar
e pe 
grupuri de 
vârstă/int
erese 

Educarea 
spiritului 
altruist; 
Depăşirea 
treptelor 
timidităţii; 
Cultivarea 
încrederii şi a 
stimei de sine; 
Autocunoaşter
e; 
 

Profesorii şi 

elevii 

voluntari din 

liceul nostru 

 

Beneficiari: 

copiii cu 

dificultăţi de 

socializare şi 

adaptare din 

liceul nostru 

Practicare

a unor 

hobby-uri  

în grupuri 

mici ca 

activităţi 

de 

socializare 

şi 

integrare 

socială 

16.10.2

015; 

18.12.2

015; 

19.02.2

016 

22.04.2

016; 

01.06.2

016 

Activităţi 

diverse pe 

grupuri: 

desene-

colaje, 

pictarea 

unghiilor, 

împletituri 

din păr, 

dansuri, 

etc. 

Realizarea 

unui 

produs 

final cu 

poze de la 

intalnirile 

grupurilor, 

intitulată 

“Cartea 

prieteniil

or” 
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Activitate 

cu 

caracter 

umanitar 

Manifestarea 

unei atitudini 

responsabile 

şi a spiritului 

civic 

-Profesorii şi 

elevii 

voluntari din 

liceul nostru 

- Primăria 

municipiului 

Moreni 

- Beneficiari: 

8 elevi de la 

şcolile din 

Moreni – 

Şcoala nr. 1, 

Şcoala nr. 2 -  

Schela Mare, 

Şcoala nr. 3, 

Şcoala nr. 4 şi 

Colegiul 

Naţional 

„I.L.Caragiale

” 

 

Finalizare

a 

campaniei 

de 

voluntariat 

„Festivalu

l 

Solidarită

ţii” – 

Premierea 

beneficiari

lor 

 

04.12.2

015 

Participare

a la 

premierea 

beneficiari

lor 

6 tablete 

în valoare 

totală de 

2.000 lei + 

8 

vouchere 

în valoare 

de 100 lei 

Activitate 
de 
învăţare-
abilitate 
manuală 

Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor 

practice 

Profesorii şi 

elevii 

voluntari din 

liceul nostru 

 

Beneficiari: 

persoanele cu 

dizabilităţi din 

CRRPH 

Moreni-

Ţuicani 

Sfântul 

Nicolae – 

Ziua 

persoanelo

r cu 

dizabilităţi 

-Vizită la 

CRRPH 

Moreni-

Ţuicani 

 

6.12.20

15 

Voluntarii  

au 

confecţion

at 

împreună 

cu 

beneficiari

i obiecte 

decorative 

pentru 

sărbătorile 

Crăciunul

ui 

Decorarea 

grădiniţei 

instituţiei; 

Recompen

sarea 

beneficiari

lor cu 

dulciuri 

Activităţi 
social-
culturale 

Alegerea unui 

repertoriu 

adecvat 

spectacolului 

Pregătirea 

unor 

evenimente 

deosebite 

Profesorii şi 

elevii 

voluntari din 

liceul nostru 

 

Spitalul 

Municipal 

Moreni 

Ziua 
Internaţio
nală a 
Drepturilo
r Omului – 
“Dreptul 
de a 
zâmbi”- 

10.12.2

015 

Voluntarii 

au pregătit 

un 

program 

artistic – 

Colinde de 

Crăciun 

pentru 

bolnavii 

40 de 

cadouri 
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Colinde de 
Crăciun 
 

din 

Spitatul 

Municipal 

Moreni 

Vizita la 

toate 

secţiile 

spitalului 

Activităţi 
de 
socializare
, de 
integrare 
şi 
relaţionar
e pe 
grupuri de 
vârstă/int
erese 
 

Educarea 
spiritului 
altruist; 
Depăşirea 
treptelor 
timidităţii; 
Cultivarea 
încrederii şi a 
stimei de sine; 
Autocunoaşter
e; 

 

Profesorii şi 

elevii 

voluntari din 

liceul nostru 

 

Şcoala 

Specială 

Târgovişte 

„Vrei să 

fii 

prietenul 

meu?” -  

Activitate 
în cadrul 
parteneria
tului cu 
Şcoala 
Specială 
Târgovişte 

15.12.2

015 

- 

Deplasare

a 

voluntarilo

r la Şcoala 

Specială 

Târgovişte 

- Activităţi 

practice: 

confecţion

area unor 

decoraţiun

i de 

Crăciun  

Decorarea 

sălii de 

clasă 

Fotografii  

Jurnalul 

activităţii 

– schimb 

de 

impresii 

Activitate 

cu 

caracter 

umanitar 

Manifestarea 

unei atitudini 

responsabile 

şi a spiritului 

civic 

Beneficiar – o 

familie aflată 

intr-o situaţie 

de 

vulnerabilitate 

(tatăl şi doi 

copii de 3 ani, 

respectiv 6 

luni care 

locuiesc la 

subsolul unui 

bloc) 

„Bucurie 
de 
Crăciun” 

17.12.2

016 

Voluntarii 

au colectat 

suma de 

300 lei din 

donaţiile 

oferite de 

instituţiile 

oraşului 

grupului 

de 

colindători 

Donarea 

unei sume 

de 300 lei 

familiei 

aflate intr-

o situaţie 

de 

vulnerabili

tate  
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Activităţi 
educative 

Pregătirea 

pentru 

participarea la 

anumite 

concursuri 

 Concursur

ile 

naţionale: 

Concursul 

naţional 

de dans 

“Împreun

ă pentru 

viitor” 

“Mascota 

SNAC” 

20.01-

30.03.2

016 

 

Lansarea 

concursuri

lor 

naţionale 

Activităţi 

de 

pregătire/ 

repetiţii 

Participare

a la 

concursuri 

– etapa pe 

şcoală 

 

 

 

 

 

Activitate 

cu 

caracter 

umanitar 

Manifestarea 

unei atitudini 

responsabile 

şi a spiritului 

civic 

-Profesorii şi 

elevii 

voluntari din 

liceul nostru 

- Primăria 

municipiului 

Moreni 

 

A doua 

ediţie a 

campaniei 

de 

voluntariat 

„Mărţişor

ul aduce 

bucurii” – 

târg 

caritabil 

 

29.02 -

03.03.2

016 

Donarea şi 

vânzarea 

unor 

obiecte în 

cadrul 

târgului 

organizat 

în parcul 

mare al 

oraşului 

Strângerea 

de fonduri 

în vederea 

susţinerii 

materiale 

şi morale 

a elevilor 

cu 

rezultate 

şcolare 

bune 

provenind 

din medii 

defavoriza

te –1893 

lei 

Activitate 
de 
învăţare-
abilitate 
manuală 

Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor 

practice 

Persoanele cu 

dizabilităţi din 

CRRPH 

Moreni-

Ţuicani 

“Ziua 
Mărţişorul
ui”- 
Ateliere 

de lucru 

 

1.03.20

16 

Confecţio

narea de 

mărţişoare 

şi felicitări 

Realizarea 

unei 

expoziţii ; 

Recompen

sarea 

beneficiari

lor cu 

dulciuri 

Activitate 
de 
socializare 

Dezvoltarea 

empatiei 

 

Spitalul 

Municipal 

Moreni 

“Ziua 
Mondială 
a Femeii/ 
Ziua 
Mamei”- 
Campanie 

de împărţit 

8.03.20

16 

Vizitarea 

bolnavelor 

din 

Spitalul 

Municipal 

Moreni 

Oferirea 

de flori 

(40 de 

flori) şi 

felicitări  
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zâmbete şi 

îmbrăţişări 

 

 

Activitate 

cu caracter 

umanitar 

Manifestare

a unei 

atitudini 

responsabile 

şi a 

spiritului 

civic 

-Profesorii şi 

elevii 

voluntari de la 

Colegiul 

Naţional „I.L.  

Caragiale” , 

Şcoala nr. 4  

şi Şcoala nr. 

1, Moreni  

- Primăria 

municipiului 

Moreni 

- Beneficiari: 

7 elevi de la 

şcolile din 

Moreni – 

Şcoala nr. 1, 

Şcoala nr. 2 -

Schela Mare, 

Şcoala nr. 3, 

Şcoala nr. 4 şi 

Colegiul 

Naţional „I.L.  

Caragiale”  

Finalizare

a 

campaniei 

de 

voluntariat 

„Mărţişor

ul aduce 

bucurii” – 

Premierea 

beneficiari

lor 

 

01.04.2

016 

Participare

a la 

premierea 

beneficiari

lor 

Oferirea a 

7 

vouchere 

în valoare 

de 300 lei 

fiecare 

Activitate 

cu caracter 

umanitar 

Manifestare

a unei 

atitudini 

responsabile 

Elevii-

beneficiari de 

la Şcoala cu 

clasele I-VIII, 

Iedera 

- 

“Săptămâ

na 

hăinuţelo

r 

prietenoa

se” – 

colectarea 

şi donarea 

de articole 

vestimenta

re + 

rechizite şi 

jucării 

11-

15.04.2

016 

 

 

 

16.04.2

016 

Colectarea 

produselor 

 

 

Voluntarii  

distribuie 

cutiile 

40 de cutii 

 

 

 

 

 

 

 

Activităţi 

educative 

Participarea 

la faza 

Voluntari şi 

beneficiari ai 

Concursur

ile 

16.04.2

016 

Participare

a la 

- 

Participare
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judeţeană a 

concursurilo

r SNAC 

liceului nostru naţionale: 

Concursul 

naţional 

de dans 

“Împreun

ă pentru 

viitor”; 

“Mascota 

SNAC” 

 

 

 

 

 

 

 

spectacolu

l de dans 

organizat 

de Scoala 

Specială 

Târgovişte 

a la 

concursuri 

– etapa 

judeţeană 

- 

Obţinerea 

locului I 

 

 

 

 

 

Activităţi 

educative 

Participarea 

la faza 

regională a 

concursului 

SNAC 

Voluntari şi 

beneficiari ai 

liceului nostru 

Concursul 

naţional 

de dans 

“Împreun

ă pentru 

viitor”; 

19.04.2

016 

 

 

 

 

 

 

 

Participare

a la 

spectacolu

l de dans 

organizat 

la 

Slobozia 

- 

Participare

a la 

concurs – 

etapa 

regională 

-  

Obţinerea 

locului II. 

 

Activităţi de 
socializare, 
de 
integrare şi 
relaţionare 
pe grupuri 
de 
vârstă/inter
ese 
 

Educarea 
spiritului 
altruist; 
Depăşirea 
treptelor 
timidităţii; 
Cultivarea 
încrederii şi a 
stimei de 
sine; 
Autocunoaşt
ere; 

 

Profesorii şi 

elevii 

voluntari din 

liceul nostru 

 

Şcoala 

Specială 

Târgovişte 

„Vrei să 

fii 

prietenul 

meu?” -  

Activitate 
în cadrul 
parteneria
tului cu 
Şcoala 
Specială 
Târgovişte 

19.04.2

016 

- 

Deplasare

a 

voluntarilo

r  de la 

Şcoala 

Specială 

Târgovişte 

la C.N. 

„I.L.Carag

iale”, 

Moreni 

- Activităţi 

practice cu 

scop 

terapeutic: 

colorarea 

de 

mandale 

Realizarea 

unei 

expoziţii 

cu 

lucrările 

beneficiari

lor şi 

voluntaril

or 

Fotografii  

Jurnalul 

activităţii 

– schimb 

de 

impresii 

Activităţi de 
conştientiza
re a unor 

Educarea 

simţului 

civic şi a 

responsabilit

Copii şi 

persoane din 

medii 

defavorizate  - 

Ziua 
Pământul
ui 

22.05.2

016 

Activităţi 

realizate: 

jocuri  în 

echipă în 

Album de 

fotografii; 

Redactare

a unui 
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atitudini 
responsabil
e 

ăţii faţă de 

mediu 

 

în parteneriat 

cu Primăria 

Municipiului 

Moreni 

centrul/par

cul 

oraşului 

“Jurnal al 

pământeni

lor” 

Activităţi 
cultural-
recreative 
 

Dezvoltarea 

competenţel

or de 

interrelaţion

are 

Elevii-

beneficiari de 

la Şcoala cu 

clasele I-VIII, 

Iedera 

Ziua 
Internaţio
nală a 
Copilului 
 

1.06.20

16 

Activităţi 

de 

autocunoa

ştere şi 

interrelaţio

nare: 

„Ştafeta 

prieteniei”

, „Salata 

de... 

cuvinte”, 

„Copacul 

sentimente

lor”. 

Diplome 

şi premii 

pentru 

participanţ

i 

 

Activităţi de 
socializare, 
de 
integrare şi 
relaţionare 
pe grupuri 
de 
vârstă/inter
ese 
 

Dezvoltarea 

empatiei 

Dezvoltarea 

competenţel

or de 

interrelaţion

are 

Copii şi 

persoane din 

medii 

defavorizate  - 

în parteneriat 

cu Primăria 

Municipiului 

Moreni 

Campania 
“Împărţim 
zâmbete” 

5-

10.06.2

016 

Empatizar

ea cu 

cetăţenii 

oraşului, 

diseminare

a spiritului 

voluntariat

ului  în 

vederea 

conştientiz

ării 

importanţe

i acestuia. 

Album de 

fotografii 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 14 

COMISIA DE NOTARE RITMICĂ, FRECVENȚĂ ȘI DISCIPLINĂ,  
     În anul şcolar 2015-2016, Comisia de notare ritmică, frecvenţă şi disciplină are următoarea 

organizare: 

 Subcomisia de monitorizare a notării ritmice 

Membri: prof. Adrian Manu 

 Subcomisia de monitorizare a frecvenței elevilor 
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Membri: prof. Carmen Avram, prof. Mihaela Dulea, prof. Iuliana Păștin, prof. 

Cristina Florea și prof. Gabriel Chișulescu   

 Subcomisia de monitorizare a disciplinei elevilor 

Membri: prof. Bogdan Anghel, prof. Marius Vintilă, prof.  Gheorghe Ciocodeică 

     Activitatea comisiei s-a desfășurat conform planului de activități pe care 

membrii comisiei l-au stabilit la începutul semestrului astfel: 

     Subcomisia de monitorizare a notării ritmice a avut responsabilitatea monitorizării 

evaluării elevilor, a controlat cataloagele tuturor claselor, verificând numărul de note 

existente în catalog, pentru  fiecare elev și disciplină de studiu, în datele de 7-11 decembrie 

2015, 18-22 ianuarie 2016 și 25-29 ianuarie 2016.   
     Subcomisia de monitorizare a frecvenței elevilor a avut responsabilitatea monitorizării 

frecvenței elevilor și în  colaborare cu Comisia diriginților, au fost controlate lunar 

cataloagele tuturor claselor, verificând numărul de absențe existente în catalog. La sfârşitul 

fiecărei luni membrii comisiei au stabilit   numărul total de absenţe/numărul de absenţe 

nemotivate,  pe clase şi nivele de studiu, datele rezultate din fișele de monitorizare au fost 

centralizate într-o machetă și transmise către I.S.J.Dâmboviţa. 

     Subcomisia de monitorizare a disciplinei elevilor a avut responsabilitatea monitorizării 

disciplinei elevilor, a colaborat cu Comisia de combatere a violenței și Comisia diriginților. 

     Monitorizarea a fost realizată prin următoarele mijloace: 

 supravegherea elevilor  în pauze de către profesorii de serviciu, conform graficului 

lunar; 

 folosirea sistemului de supraveghere video instalat pe coridoare şi în curte; 

 efectuarea de controale inopinate în spaţiile şcolare de către conducerea şcolii şi 

membrii comisiei; 

 colaborarea cu Poliţia Municipiului Moreni în acţiuni legate de disciplina elevilor; 

 supravegherea elevilor  și a perimetrului unității școlare de către cei doi angajați ai 

firmei de pază și securitate, Blue Sky Security. 

     Rezultatele activităților desfășurate se află notate în fișele de monitorizare corespunzătoare 

ale fiecărei subcomisii și au fost consemnate în procese verbale întocmite. 

 

ANEXA 15 

                                  

     COMISIA PENTRU COMBATEREA ABSENTEISMULUI SI ABANDONULUI 

SCOLAR 

In anul scolar 2015-2016 Comisia pentru combaterea absenteismului si 

abandonului scolar a avut urmatoarea componenta: 

prof. dir. Cismaru Daniela – presedinte 

prof. cons. Badulescu Cristiana – responsabil 

prof. Anghel Bogdan – membru 

prof. Bica Raluca – membru 
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prof. Pană Cecilia – membru  

In octombrie 2015 s-a intrunit comisia pentru a analiza situatia 

absenteismului si abandonului scolar in anul anterior si s-a intocmit planul 

managerial pentru anul scolar 2015-2016. Au fost analizate si cauzele care duc 

la absenteism sau abandon scolar: motivatia scolara scazuta, lipsa de interes, 

dificultati materiale, dezorganizarea familiei sau stilul parental indiferent, 

supraincarcarea scolara, comunicarea ineficienta profesor-elev, anxietatea sau 

frica de evaluare. 

In acest an scolar au fost luate urmatoarele masuri pentru a combate 

absenteismul sau abandonul scolar: 

-profesorii diriginti au prezentat elevilor Regulamentul scolar si R.I. 

-profesorii au notat absentele la fiecare ora de curs 

-au fost monitorizate lunar absentele pe clasa/pe elev 

-au fost instiintati parintii cu privire la situatia absentelor (avertismente) 

- programul ,,Bani de liceu” pentru sprijinirea familiilor cu dificultati 

materiale 

-profesorii au folosit metode de predare-invatare atractive si metode 

eficiente de comunicare, stimuland cooperarea, initiativa, creativitatea, evitand 

etichetarea negativa a elevilor.  

Profesorii diriginti au luat legatura cu parintii elevilor cu absenteism si 

chiar au solicitat serviciilor de asistenta sociala din cadrul Primariilor locale 

efecuarea unor anchete sociale pentru a depista cauzele absenteismului.  

Elevii cu un numar mare de absente sau cu risc de abandon, cat si parintii 

acestora au fost consiliati individual la Cabinetul de Asistenta Psihopedagogica 

pentru a se depista cauzele absenteismului si a se stabili obiective si activitati cu 

privire la combaterea absenteismului si abandonului scolar. 
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In consiliul profesoral de la sfarsitul fiecarui semestrului au fost stabilite 

notele la purtare pentru elevii care au avut peste 40 absente nemotivate. Situatia 

notelor la purtare este anexata la dosarul comisiei. 

Elevii care au fost declarati repetenti datorita numarului mare de absente, 

cat si parintii acestora vor beneficia de consiliere psihologica in anul scolar 

urmator pentru a se evita abandonul scolar. 

Situatia la sfarsitul anului scolar: 

Elevi repetenti: Baca leonard Stefan – 9D 

                             Andreescu Mihaela Loredana -10B 

                             Andrei Bianca Simona – 10F 

                             Anghel Cristina - 10G 

                            Mardale Andreia – 10G 

Elevi exmatriculati datorita absenteismului: 

Dragomir Octavian – 11A-F.R. 

Dudau Gabriel Bogdan 

Manica Carmen 

Puiu Ioana 

Tudose Ionut Razvan 

Ion Danut constantin – 12A - F.R. 

Iordache Andreea Catalina 

Sandu Ionut Mihaita 

Dima Elena – 13A -F.R. 

Dinescu Catalina 

Dorcioman Constantin Iulian 

Elevi in abandon scolar: 

Stanciu Catalina Alexandra – 9B 

Nicolae Constantin Ionut – 9F 

Baicu Mirela Antoanela – 10G 

Stan Oana Georgiana – 10G 
. 
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ANEXA 16 

 

CABINETUL APP 

In anul scolar 2015-2016,  la Cabinetul de Asistenta Psihopedagogica al 

Colegiului National ,,Ion Luca Caragiale’’Moreni s-au desfasurat 

urmatoarele activitati : 

-consilierea individuala a elevilor pe probleme psihopedagogice: 

autocunoastere si dezvoltare personala, optimizarea relatiilor 

interpersonale, managementul emotiilor, al stresului, tentative de suicid, 

tulburare emotionala, diminuarea  factorilor care duc la esec scolar/ 

abandon scolar, consilierea carierei - beneficiari: 99 elevi;  

-consilierea de grup a elevilor pe teme ca: autocunoastere si dezvoltare 

personala, invatare eficienta, managementul emotiilor, prevenirea violentei, 

orientarea scolara si profesionala – beneficiari:  319 elevi de la clasele  5A, 

8A, 9C, 9D, 9F, 10G, 11D, 11E, 11F, 12B, 12F. 

         -consilierea individuala si consilierea de grup a parintilor elevilor, pe 

probleme psihopedagogice, pentru o mai buna cunoastere a copiilor, a 

particularitatilor de varsta a acestora, pentru optimizarea relatiei parinte-

copil. 

-testarea individuala a elevilor la solicitarea acestora sau a parintilor si 

testarea psihosomatica a copiilor de clasa pregatitoare de la Grad. Valea 

lunga, I.L. Caragiale, Darmanesti  

-derularea unor programe educative : 

,,Cariera mea” - de orientare scolara si profesionala – la clasa 12F, 

12B - 46 elevi 
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,,Cum imi aleg scoala?”, de orientare scolara si profesionala- la clasa 

8A - 29 elevi ( in cadrul caruia a fost aplicat si chestionarul on-line O.S.P) 

,,Invatarea eficienta”, clasa 9D – 26 elevi 

,,Castig fara violenta”, de dezvoltare a abilitatilor emotionale si 

sociale- clasa 9D si 10G – 59 elevi  

,,Cine sunt eu?”-de autocunoastere – la clasele 11D, 9C, 9F- 83 elevi 

,,Emotii si comportamente” – de dezvoltare a abilitatilor emotionale 

si sociale – la clasa a V-a – 28 elevi 

,,Impreuna vom reusi”, adresat parintilor – 21 parinti 

-acordarea sprijinului metodologic si stiintific, necesar cadrelor 

didactice in cunoasterea psihopedagogica a elevilor sau pentru desfasurarea 

activitatilor de ,,Consiliere si Orientare’’; 

-consilierea individuala si de grup a cadrelor didactice pe probleme 

psihopedagogice sau psihologice.  

Prin desfasurarea activitatilor de consiliere individuala si de grup 

adresate elevilor, parintilor si cadrelor didactice am atins majoritatea 

obiectivelor educationale propuse in planul de activitate al cabinetului 

A.P.P. Am adaptat strategiile de consiliere la nevoile si interesele specifice 

ale elevilor, am utilizat tehnicile de comunicare eficienta in consilierea 

individuala si de grup.  

Am participat la activitatile comisiei metodice APP si a celorlalte 

comisii din scoala, la promovarea in comunitate a ofertei si a activitatilor 

desfasurate la cabinet, in cadrul intalnirilor cu parintii si prin intermediul 

site-ului cabinetului APP. 

Pe 14-10-2015 am realizat o activitate de consiliere de grup a 

profesorilor clasei a IX-a D, in care au fost prezentate caracteristicile 

mailto:liccaram2000@yahoo.com
http://www.cncaragialemoreni.ro/


 
 

 

 

 

Colegiul National „Ion Luca Caragiale” 
Moreni 

Moreni, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16, Jud. Dâmboviţa                                                Tel: 0245 – 667075; Fax: 0245-665453 

Mail: liccaram2000@yahoo.com                                                                                             website: www.cncaragialemoreni.ro             

elevilor cu dificultati de invatare, strategii si interventii in predarea 

eficienta a curricumului diferentiat si un model de realizare a P.E.I. La 

activitate au participat 13 cadre didactice. 

Pe 26-11-2016 am derulat o acticitate de consiliere de grup cu parintii 

elevilor clasei a V-a, cu tema ,,Imaginea de sine si stima de sine. Despre 

recompense si pedepse”, in cadrul programului de consiliere a parintilor 

,,Impreuna vom reusi” . La activitate au participat 21 parinti. 

Pe 28-01-2016 am sustinut, in cadrul Comisiei dirigintilor, activitatea 

,,Cum reactionam in fata violentei” la clasa 10G (din cadrul programului 

,,Castig fara violenta”). La activitate au participat 12 prof. diriginti. 

In cadrul cadrul parteneriatului incheiat  pe 19-10-2015, intre 

C.N.,,I.L. Caragiale” si Biblioteca Municipala – programul ,,Retea de 

centre de educatie nonformala pentru viata in mediul rural din Dambovita” 

– am derulat activitati de consiliere de grup cu tema: ,,Cum invat eficient” 

–cls. a VII-a de la Sc. Nr. 4 Moreni- 18 elevi, ,,Cum imi controlez 

emotiile” – cls. a VII-a B de la Sc. Nr. 1 Moreni – 20 elevi. 

In saptamana activitatilor extrascolare am organizat ateliere de creatie 

–colorare de mandale- cu scopul realizarii autocontrolului emotional, 

dezvoltarii concentrarii si stabilitatii atentiei si stimularii creativitatii la care 

au participat elevi de la clasele 11C, 11D, 11F, 9D, 9C si elevi de la Scoala 

Speciala Targoviste insotiti de 4 cadre didactice – activitate desfasurata in 

cadrul proiectului ,,Vrei sa fii prietenul meu?”, incheiat intre cele doua 

unitati de invatamant. Lucrarile elevilor au fost afisate in cadrul unei 

expozitii in scoala. 

Pe 6-06-2016 am participat la sedinta Comitetului de parinti pe scoala, 

in cadrul careia am prezentat parintilor si profesorilor diriginti strategii 
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eficiente de comunicare cu adolescentii – materialul informativ 

,,Comunicarea cu adolescentul, de la neintelegere la ascultare”. 

Ca responsabil al Comisiei de Orientare scolara si profesionala am 

elaborat impreuna cu profesorii diriginti planul de activitate al comisiei si i-

am sprijinit pe acestia in desfasurarea unor activitati de consiliere si 

orientare a carierei, am realizat un panou informativ. 

Pe 11-05-2016 am participat la cursul "Integrarea copilului cu autism 

in invatamantul de masa", organizat de Asociatia Help Autism, la I.S.J. 

Dambovita. 

In perioada martie-aprilie 2016 am participat la 2 workshop-uri cu 

tema ,,Evaluarea si interventia psihologica la copii si adolescenti”, 

organizate de Asociatia de Consiliere si Terapie a Familiei la Bucuresti (20 

credite C.P.R.). 

 

ANEXA 17 

              COMISIA DE O.S.P. 

In  anul scolar 2015-2016, Comisia de Orientare Scolara si Profesionala  are  

urmatoarea componenta: 

  Presedinte: dir. prof. Cismaru Daniela 

  Responsabil : prof. cons. Badulescu Cristiana 

  Membri: prof.  Dulea Mihaela 

                 prof.  Matei Mirandolina 

                 prof.  Pana Cecilia 

                 prof.  Stanciu Alina 

                 prof.  Vintila Marius 

                 prof.  Capeneata Ionut 

                 prof.  Diaconu Constanta 
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                 prof.  Zamfir Monica 

                 prof.  Anghel Bogdan 

In luna octombrie am organizat o intalnire a membrilor comisiei O.S.P. in 

cadrul careia a fost prezentat raportul din anul scolar trecut, apoi am discutat si 

realizat planul de activitate al comisiei pentru anul scolar 2015-2016. 

In planificarea orelor de dirigentie la clasele a XI-a si a XII-a, profesorii 

diriginti au cuprins si ore destinate orientarii scolare si profesionale cu scopul 

dezvoltarii propriei responsabilitati fata de cariera profesionala.  

La Cabinetul de Asistenta Psihopedagogica am  desfasurat activitati de 

consiliere individuala pe teme de orientarea carierei in cadrul carora elevii si-au 

descoperit tipul de inteligenta, abilitatile, capacitatile, aptitudinile, interesele (prin 

aplicarea chestionarelor de interese Holland). De asemenea am desfasurat activitati 

orientate catre cunoasterea tehnicilor de cautare a unui loc de munca,  redactarea 

unui C.V., a unei scrisori de intentie, reguli de prezentare la  interviu. La C.A.P.P. 

exista un dosar cu materiale destinate consilierii si orientarii carierei elevilor ce 

contine : modele de C.V.-uri, scrisori de intentie, reguli de prezentare la interviu, 

tehnici de cautare a unui loc de munca, chestionare de interese, ce pot fi consultate 

de elevi sau de profesorii diriginti. 

In luna noiembrie am derulat la clasa a VIII-a programul ,,Cum imi aleg 

scoala?”, de orientare scolara si profesionala- 29 elevi ( in cadrul caruia a fost 

aplicat si chestionarul on-line O.S.P). A fost prezentata elevilor si parintilor, 

reteaua liceelor din judet, cu filiere, profile, specializari si metodologia de 

admitere la liceu. 

In cadrul programului de orientare a carierei ,,Cariera mea” am derulat 

activitati de consiliere de grup la clasele 12B, 12F care au avut ca scop identificarea 

factorilor care influenteaza alegerea meseriei, cunoasterea intereselor si 
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aptitudinilor personale, construirea planului de cariera. La clasele  11E si 11F am 

prezentat oportunitati de studiu in tara si strainatate si conditii de inscriere si 

admitere la universitati din Marea Britanie, Franta, Germania, Olanda, S.U.A. 

Pe 14-04-2016, in cadrul Comisiei dirigintilor, d-na diriginte Bica Raluca 

a sustinut o activitate de consiliere a carierei la clasa 12G cu tema 

,,Caleidoscopul meseriilor”, care a avut ca scop: exersarea abilităţilor de 

utilizare eficientă a diferitelor resurse, pentru a localiza, selecta şi evalua 

informaţii despre învăţare, muncă, carieră si evaluarea pregătirii personale 

pentru continuarea studiilor/ pentru inserţia profesională. 

 

Am realizat si un panou informativ pentru elevii din clasele terminale, cu 

informatii despre relatia dintre tipul de personalitate-interese si meserii potrivite, 

reguli de prezentare la un interviu. 

 

 

 

 

 

ANEXA 18 

COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PARTENERIATE EUROPENE 

 

֎  În data de 10.09.2015,  s-a costituit COMISIA PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE 

EUROPENE, alcătuită din: președinte- dna profesor Cismaru Daniela Florentina, directorul 

liceului, responsabil- dna profesor Matei Mirandolina și următorii membri: dna profesor 

Diaconu Constanța, dna profesor Răcășanu Rodica, dna profesor Florea Cristina, Marinescu 

Radu Marian-elev, Coman Maria Miruna-elev, Ioniță Cristina- reprezentant Primăria Moreni, 

Bunea Florentina- reprezentant al Comitetului de părinți al liceului. 

֎  La inceputul semestrului I al anului școlar 2015-2016 a fost realizat Planul operational al 

Comisiei pentru proiecte si parteneriate europene pentru anul scolar 2015-2016, acesta avand 

ca obiectiv promovarea dimensiunii europene in sistemul şi practicile educaţionale, prin 

stimularea cooperării Colegiului Național ‚Ion Luca Caragiale' din Moreni cu instituţii 
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similare din ţările UE în vederea asigurării calităţii în educaţie şi susţinerii dezvoltării 

conceptului de învăţare pe tot parcursul vieţii în învăţământul preuniversitar 

  ֎  In semestrul I al anului școlar 2015-2016, a fost realizat raportul final al  Parteneriatului  

școlar multilateral Comenius: Let’s First Understand Our National Heritage in order to 

Define and Build Our European Identity”. Perioada de derulare activa a proiectului a fost 

august 2013- iulie 2015. Coordonatorul parteneriatului a fost liceul nostru, iar profesorul 

coordonator - doamna Matei Mirandolina .  

Scop: Scopul proiectului  a fost dat de înţelegerea moştenirii naţionale a fiecărui partener 

pentru a construi si  dezvolta identitatea europeană. Ţelul  ea fost reprezentat de 

conştientizarea diversității lingvistice și  culturale  şi de  înţelegerea rolului activ pe care 

fiecare naţiune îl are într-o societate multiculturală. 

Parteneri : 

1. LICEUL TEORETIC ,,I.L.CARAGIALE''  MORENI- ROMANIA 

2. CEIP SAN ROQUE -SPANIA 

3. TAYFUN TOPÇU ANADOLU LİSESİ-TURCIA 

4.RIGAS VAKARA GIMNAZIJA -LETONIA 

5.GYMNASIO VALTINOU TRIKALON-GRECIA 

6.TRYSIL VIDEREGAAENDE SKOLE-NORVEGIA 

7.LOHUSUU  KOOL -ESTONIA 

8..ZESPÓŁ SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH NR 1  W LIMANOWEJ - GIMNAZJUM NR 1 -

POLONIA 

Grup ţintă şi beneficiari, la nivelul parteneriatului: 

Elevii si profesorii din  cele opt  şcoli partenere : România (şcoala noastră fiind aceea care 

coordonează proiectul), Spania, Turcia, Letonia, Grecia, Norvegia, Estonia si Polonia 

 Raportul final a fost aprobat.  

Obiective: 

- a  creşte competenţa culturală  a elevilor si profesorilor 

-a îmbunătaţi nivelul conştientizării identităţii naţionale ca parte integrantă a  identităţii 

europene atât a elevilor cât şi a profesorilor. Considerăm ca prin cooperare, cinste ,implicare 

şi drepturi egale vom fi capabili sa definim identitatea europeană  care coroborează  

moştenirea culturală,  educaţia parentală, educaţia formală şi informală, originea etnica, 

religie, statut social 

- a-i face pe participanţi sa înţeleagă valoarea şi să respecte identitatea culturală si naţională a 

celorlalte ţări 

-a promova în lume, cultura şi civilizaţia fiecărei ţări participante  

-a creşte conştientizarea în legătură cu valorile reale pe care identitatea europeană le susţine şi 

promovează   

- a respecta moştenirea culturală şi  a-şi aduce aportul la popularizarea  şi  imbunătaţirea 

acesteia pentru  participaţi şi pentru generaţiile următoare. 

- a susţine dezvoltarea competenţelor sociale si civice 

- conştientizarea de catre elevi a cetăţeniei locale, naţionale şi europene 

-a dezvolta abilităţile lingvistice şi de comunicare ale elevilor şi profesorilor prin 

interacţiunile din cadrul parteneriatului 

- a dezvolta  abilităţile de creaţie ale elevilor 

mailto:liccaram2000@yahoo.com
http://www.cncaragialemoreni.ro/


 
 

 

 

 

Colegiul National „Ion Luca Caragiale” 
Moreni 

Moreni, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16, Jud. Dâmboviţa                                                Tel: 0245 – 667075; Fax: 0245-665453 

Mail: liccaram2000@yahoo.com                                                                                             website: www.cncaragialemoreni.ro             

- dezvoltarea competenţelor digitale , a  abilităţilor lingvistice şi de  comunicare într-o limbă 

straină 

- a îmbunătaţi sistemele educaţionale prin abordarea intracuriculară pe care parteneriatul o are 

-a activa gândirea critică a elevilor 

-a dezvolta abilităţile organizatorice şi de leadership 

- a activa spiritul de echipă şi de iniţiativă 

-a dezvolta abilităţile antreprenoriale 

Impact 

Elevii  și-au îmbunătăţit abilităţile de creaţie  şi gândirea critică iar profesorii  competenţele 

de predare prin schimbul de bune practici.  Elevii au învățat să facă cercetare, să organizeze 

activităţi, să  ia decizii , ceea ce le-a dezvoltat spiritul antreprenorial. Prin schimbul de 

experienţă şi de bune practici, profesorii și-au imbunătățit  tehnicile de predare . Ei  și-au 

transferat cunostinţele dobândite în cadrul proiectului  în activităţile realizate la clasă. 

Profesorii si elevii  și-au dezvoltat abilitaţile lingvistice şi de  comunicare într-o limbă straină, 

competenţele digitale.  Derularea  acestui proiect a condus la îmbunătaţirea  imaginii  şcolii 

noastre în rândul elevilor, profesorilor, părinţilor , comunitîţii locale, realizându-se astfel, 

înrărirea  legăturilor cu  comunitatea  si autorităţile locale  

Sustenabilitatea activităţilor 

Prin activităţile desfăşurate s-a realizat  cunoaşterea  unei faţete din moştenirea culturală a 

ţărilor implicate în ceea ce priveşte  sistemul educaţional, stilul de viaţă, gastronomie, tradiţii 

avute în momente cheie, importanta tradițiilor în familie, influența tradițiilor în operele 

literare, locuri de importanță istorică dar și care reprezintă puncte de atracție din punct de 

vedere turistic obținându-se astfel,  o imagine de ansamblu a moştenirii naţionale şi identităţii 

europene. 

Raportul final a fost aprobat . 

֎  Au avut loc activitati de diseminarea rezultatelor obținute în cadrul Parteneriatului Şcolar 

Multilateral Comenius din cadrul programului ‘Învătare pe tot Parcursul Vietii’. 

֎  Au fost desfasurate activitati in vederea promovarii şi valorificarii diversităţii şi 

interculturalităţii în educaţie, prin organizarea in cadrul colegiului a  Zilei Europeane a 

limbilor.  

֎ Responsabilul Comisiei si doamna director adjunct Marinescu Alexandra au participat la 

sediul ISJ, la activitatea metodica a responsabililor pentru programe educationale pentru 

centrele metodice TITU si GĂEȘTI, unde au fost oferite exemple de bune practice in 

derularea proiectelor europene si informatii referitoare la Erasmus +. 

֎  S-a lucrat la imbunătățirea  formularului de aplicație pentru proiectul strategic Erasmus 

K2 Let’s Play Greener, proiect pe care școala noastră l-a scris în colaborare cu parteneri din 

UE și care  la runda 31 martie 2015 s-a aflat pe lista de rezervă cu 84,5 puncte, la un punct 

diferență de ultimul  proiect aprobat. 

֎ Au avut loc activitati specifice stabilirii de contacte cu scoli din Europa in vederea 

realizarii a doua proiecte strategice în cadrul programului Erasmus+ K2- parteneriate numai 

între școli  

֎ S-a efectuat diseminarea activităților proiectului TINERII AMBASADORI IN LUPTA CU 

SCHIMBARILE CLIMATICE. În perioada iulie 2014-decembrie 2015, în cadrul Liceului 

Teoretic IL CARAGIALE Moreni, doamna profesor Răcășanu Rodica a implementat 

mailto:liccaram2000@yahoo.com
http://www.cncaragialemoreni.ro/


 
 

 

 

 

Colegiul National „Ion Luca Caragiale” 
Moreni 

Moreni, B-dul 22 Decembrie 1989, nr. 16, Jud. Dâmboviţa                                                Tel: 0245 – 667075; Fax: 0245-665453 

Mail: liccaram2000@yahoo.com                                                                                             website: www.cncaragialemoreni.ro             

proiectul: TINERII AMBASADORI IN LUPTA CU SCHIMBARILE CLIMATICE, 

coordinator al proiectului fiind Fundaţia TERRA Mileniul III. Partenerii au fost  Asociația 

Prietenii Pământului și Asociația Clubul de Ecologie și Turism „Floarea Reginei” Sinaia, iar 

proiectul a fost  finanțat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 

Romania  

 Grupul tinta  a fost un grup de 30 de elevi de gimnaziu din Colegiul National  

« I.L.Caragiale » Moreni, elevi de clasa a VIII-a,  cu   varste cuprinse intre 13 si 15 

ani, tineri care se implica in rezolvarea problemelor de mediu. 

 Beneficiari: elevii si profesorii din Liceul Teoretic “I.L.Caragiale”, parintii acestora, 

comunitatea locala Moreni. 

Activitati de proiect realizate in perioada 1.09. 2015-31.12.2015: 

  Energia si schimbarile climatice-Prezentarea proiectului  “ Tinerii ambasadori in lupta 

cu schimbarile climatice,   prezentarea fundatiei Terra Mileniul III , a partenerilor si a 

finantatorului  elevilor de clasa a V-a de catre elevii clasei a VIII-a care au lucrat in 

proiect. 

 Energia convetionala vs. Energia alternativa; 

  Sfaturi pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera? 

 Padurile, mediul si biodiversitatea 

 Realizarea  campaniei de de constientizare: “Salvati bradul de Craciun!”  

Mesajul campaniei: “Nu ramane indiferent la distrugerea padurilor! FII EROUL 

PADURII!” 

 Participarea elevilor  claselor a V-a si a VIII-a la Concursul National « Tineri 

ambasadori in lupta cu schimbarile climatice », editia a III-a, Bucuresti. Acestia au 

fost coordonati in realizarea  lucrarilor  de catre doamna prof. Monica Zamfir si 

doamna prof.  Rodica Racasanu.  In concurs au fost inscrise 15 lucrari ale elevilor 

nostri. Lucrarea  elevei Geanina din clasa a V-a a fost premiata cu mentiune. 

 Participarea  doamnelor profesor Monica Zamfir si Rodica Racasanu la Conferinta 

Nationala « Educaţie pentru Secolul XXI” , 04 decembrie 2015, Bucuresti 

 ֎  La inceputul semestrului al II-lea  al anului școlar 2015-2016 a fost prelucrat 

Planul operational al Comisiei pentru proiecte si parteneriate europene pentru anul 

scolar 2015-2016, acesta avand ca obiectiv promovarea dimensiunii europene in 

sistemul şi practicile educaţionale, prin stimularea cooperării Colegiului Național ‚Ion 

Luca Caragiale' din Moreni cu instituţii similare din ţările UE în vederea asigurării 

calităţii în educaţie şi susţinerii dezvoltării conceptului de învăţare pe tot parcursul 

vieţii în învăţământul preuniversitar 

   ֎  In lunile martie și aprilie 2016, au fost efectuate activități de diseminare ale  

Parteneriatului  școlar multilateral Comenius: Let’s First Understand Our National 
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Heritage in order to Define and Build Our European Identity”. Aceste diseminări 

au fost realizate cu prilejul concursului Made for Europe, la nivel județean și național. 

Perioada de derulare activă a proiectului a fost august 2013- iulie 2015. Coordonatorul 

parteneriatului a fost liceul nostru, iar profesorul coordonator - doamna Matei 

Mirandolina .  

 În 25 martie 2016,  a avut  loc în sala de sedinte a ISJ, faza judeteana a celei de-a X-a 

editii a  Concursului national ”Made for Europe - 2016” . Conform regulamentului, au 

putut fi inscrise in concurs produsele finale ale proiectelor finantate prin programe 

europene, implementate in anul scolar anterior. 

 MENCS si ISJ au solicitat conducerilor de scoli si profesorilor coordonatori ai 

proiectelor implementate in anul scolar 2014 - 2015 sa profite de acest eveniment 

pentru a valoriza experientele pozitive acumulate in derularea proiectelor finantate 

prin programele europene in domeniul educatiei si formarii profesionale.   

 Școala noastră a înscris în concurs două produse finale care au fost prezentate de doi 

elevi din echipa de proiect și anume, Marinescu Radu Marian și Stroe Andreea. 

Conform regulamentului fiecare produs a fost prezentat de catre un singur elev, care a 

facut parte din echipa de proiect și  fiecarei prezentari/produs final i-au fost alocate 7 

minute . De asemenea, a fost realizat un panou de prezentare al proiectului și al 

produselor finale la al cărui design au participat dna profesoară  Matei Mirandolina, 

dna profesoară Răcășanu Rodica, dna profesoară Dulea Mihaela și dna profesoară 

Zamfir Monica. Acest panou a fost expus în holul ISJ Dîmbovuța și jurizat. Elevii au 

fost însoțiți și susținuți de dna Răcășanu Rodica. 

  În prezentarea efectuată, elevii noștri au fost coordonați de dna profesoară Matei 

Mirandolina și au obținut următoarele  premii: 

 -Marinescu Radu Marian, cls a X-a A,  a prezentat website-ul proiectului și a obținut 

Premiul I pe județ și calificarea la faza națională 

 -Stroe Andreea, cls a XII-a A a prezentat ghidul turistic al proiectului  și a obținut 

Premiul III pe județ  

 ֎  În data de 15.04. 2016,  responsabilul Comisiei, doamna Matei Mirandolina a 

participat la sediul ISJ, la activitatea metodica a responsabililor pentru programe 

educationale pentru centrele metodice , unde au fost oferite exemple de bune practici 

in derularea proiectelor europene, prilej cu care elevul Marinescu Radu Marian a 

efectuat o prezentare a produsului final, website-ul proiectului,  pentru faza națională a 

concursului. 

 ֎ În perioada  21-23 aprilie 2016, a avut loc la Satu Mare, Liceul Teoretic German,  

faza națională a concursului Made for Europe, la care a participat elevul Marinescu 

Radu Marian, care utilizându-și abilitățile și efectuând o pregătire temeinică și avizată 

sub îndrumarea coordonatorului proiectului a  obținut Premiul I la faza națională. Aici 

a fost realizată și o expoziție cu produsele finale și proiectele calificate, fiecare proiect 

fiind jurizat pentru prezentarea făcută în această expoziție. 

 ֎ Doamna profesoară Crăcănel Doina a contacta t partenerii straini și a colaborat la 

depunerea a două proiecte Erasmus, unul în domeniul tineretului iar cel de-al doilea, în 

domeniul educației școlare. 
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 ֎  Dna Matei Mirandolina a colaborat cu partenerul francez la imbunătățirea  și 

simplificarea  formularului de aplicație pentru proiectul strategic Erasmus K2 Let’s 

Play Greener, acesta fiind depus la termenul de 31 martie 2016 

  ֎  Dna Matei a  stabilit contacte cu scoli din Europa in vederea realizarii unor 

proiecte strategice în cadrul programului Erasmus+ K2- parteneriate numai într și a 

colaborat la scrierea de alte proiecte Erasmus K2, unele dintre ele fiind depuse la 

termenul de 31.03.2016, iar alte două, în ciuda muncii depuse, neputându-se încadra în 

termen, deoarece în primul caz,  cu două zile înainte de termenul limită anumiți 

parteneri s-au retras din cauza evenimentelor de terorism din Turcia, nemaiexistînd 

timp pentru refacerea aplicației, iar în al doilea caz, inițiatorul parteneriatului nu a 

obținut aprobarea directorului, și din nou nu mai exista timp pentru refacerea 

aplicației. Aceste două proiecte vor fi regândite și depuse la termenul următor.  

Proiectele depuse, in afară de Let’s Play Greener, sunt cu coordonatori turci si sunt : 

Literature and Tolerance, Think and Design, Participatory Management, iar ultimul  

este despre diminuarea abandonului școlar. În decursul vacanței de vară așteptăm un 

răspuns pozitiv al procesului de evaluare și selecție al acestor proiecte, acesta ar 

reprezenta o încununare a muncii depuse. 

 

      

ANEXA 19 

 

 Comisia pentru Curriculum 

 

 Componența Comisiei pentru Curriculum din Colegiul Național „I. L. Caragiale” 

Moreni este următoarea: 

- președinte – dir. adj. prof. Marinescu Alexandra 

- responsabil – prof. Boltres Monica 

- membri: - prof. Păștin Iuliana 

                - prof. Matei Mirandolina 

                - prof. Manu Adrian 

                - prof. Cenușe Valentin 

                - prof. Stanciu Alina 

                - prof. Crăcănel Doina 

                - prof. Stanciu Ion 

                - prof. Prodan Daniel 

 

 În luna septembrie 2015, membrii comisiei, cu sprijinul profesorilor diriginți de la 

clasele a V –a și a IX –a , au monitorizat realizarea cererilor pentru disciplinele opționale la 

clasele amintite. 

 

 În luna octombrie 2015, comisia a monitorizat modul de aplicare a testelor inițiale la 

clase și realizarea interpretării acestora, pentru fiecare catedră în parte. 
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 Membrii comisiei, cu sprijinul cadrelor didactice care au în încadrare clasele a VIII-a 

și a XII-a, au realizat graficul de desfășurare a pregătirii suplimentare pentru examenele de 

Evaluare Națională și Bacalaureat.  

 

 A fost realizat și graficul de pregătire suplimentară în vederea participării elevilor la 

olimpiade și concursuri școlare. 

 

 A fost prezentată tuturor cadrelor didactice procedura operaţională nr. 28/16.10.2015 a 

ISJ Dâmboviţa privind avizarea proiectelor de programe pentru curriculum la decizia şcolii 

(CDŞ) şi calendarul de aplicare a acesteia. 

 

 În luna decembrie 2015 a fost stabilită oferta de materii opționale pentru anul școlar 

2016 – 2017, ofertă avizată de Consiliul profesoral și Consiliul de Administrație al Colegiului 

Național Ion Luca Caragiale Moreni. 

 

 În luna ianuarie 2016 a fost prezentată elevilor oferta CDS, iar elevii și părinții și-au 

exprimat în scris opțiunile.  

În cursul semestrului II, cadrele didactice au realizat programele cursurilor opționale alese de 

elevi și le-au depus, împreună cu fișele de avizare, la inspectorii de specialitate ai ISJ 

Dâmbovița. Toate programele cursurilor opționale propuse au primit avizul necesar. 

 Pe tot parcursul anului, membrii comisiei de curriculum au monitorizat desfășurarea 

pregătirii elevilor pentru examenul de evaluare națională și pentru bacalaureat. 

 

ANEXA 20 COMISIA PSI 

Comisia de prevenire şi stingere a incendiilor din cadrul liceului şi-a 

desfăşurat activitatea conform graficului întocmit şi a urmărit atingerea 

obiectivelor propuse.  

 In fiecare lună s-a efectuat instructajul aferent fiecărei teme propuse, după 

cum urmează: 

- Februarie 2016 :  

- Martie 2016 :  

- Aprilie 2016 :   

- Mai 2016 :   

- Iunie 2016 –  

 In luna martie 2016 s-au desfasurat două exercitii de comportament si 

evacuare  in caz de cutremur și incendiu, exercitii solicitate de Inspectoratul 

Scolar Judetean Dâmbovița și de ISU. Astfel, în data de 29.03.2016, a avut 

loc un exercitiu de simulare a unui incendiu, iar în data de 31.03.2016, 

exercitiu de simulare a unui cutremur.  

S-au prelucrat elevilor principalele norme de comportament în cele doua 

situații  și s-au întocmit tabele în care elevii au semnat că au luat la 

cunoștință aceste norme.  
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 Au fost verificate toate extinctoarele din incinta unității de 

învățământ  dar și locurile unde acestea trebuie plasate.    

În sem. II al acestui an școlar a avut loc concursul ,, Cu viața mea apăr 

viața ",activitate coordonată de doamna profesoară Stanciu Alina . 

Echipajul a fost alcătuit din elevi ai clasei a X a A. La faza locală echipajul 

liceului nostru a obținut locul I, iar la faza județeană , mențiune. Pentru 

pregătirea practică  elevii au fost sprijiniți de către Spitalul Municipal 

Moreni care ne-a pus la dispoziție o targă, iar doamna asistent școlar Matei 

Veronica  s-a implicat în instruirea elevilor în acordarea primului ajutor .  

 

 

 
 

 

 

ANEXA 21 

Comisia cu privire la graficele cu profesorii şi elevii care asigură serviciul la 

nivelul unităţii 
 

  

În cursul semestrului I al anului şcolar 2015-2016 Comisia cu privire la 

graficele cu profesorii şi elevii care asigură serviciul la nivelul unităţii și-a dus la 

îndeplinire sarcinile . 

Doamna profesoară Florea Cristina a realizat graficul cu profesorii de serviciu 

pe școală, tabelele fiind întocmite din timp , astfel  încât fiecare cadru didactic a luat la 

cunoștință ziua în care este de serviciu . 

Profesorii de serviciu pe școală au avut o activitate foarte bună, reușind să 

aplaneze potențialele conflicte între elevi . 

Cu ajutorul agenților de paza care isi desfasoară activitatea în liceul nostru, 

profesorii de serviciu au  depistat și sancționat mai mulți elevi care generau conflicte.  

În fiecare zi profesorii de serviciu au consemnat într-un caiet special situațiile 

întâmpinate pe parcursul zilei. 

Graficul cu elevii de serviciu pe școală a fost întocmit de doamna laborant 

Daniela Georgescu. Elevii  au fost instruiți cum să facă de serviciu , să-și noteze într-

un caiet , să legitimeze persoanele care pătrund în incinta liceului și să le îndrume 

acolo unde au nevoie. 

În cursul semestrului II al anului şcolar 2015-2016 Comisia cu privire la 

graficele cu profesorii şi elevii care asigură serviciul la nivelul unităţii și-a dus la 

îndeplinire sarcinile . 

Doamna profesoară Florea Cristina a realizat graficul cu profesorii de serviciu 

pe școală, tabelele fiind întocmite din timp , astfel  încât fiecare cadru didactic a luat la 

cunoștință ziua în care este de serviciu . 
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Profesorii de serviciu pe școală au avut o activitate foarte bună, reușind să 

aplaneze potențialele conflicte între elevi . 

Cu ajutorul agenților de paza care isi desfasoară activitatea în liceul nostru, 

profesorii de serviciu au  depistat și sancționat mai mulți elevi care generau conflicte.  

În fiecare zi profesorii de serviciu au consemnat într-un caiet special situațiile 

întâmpinate pe parcursul zilei. 

Graficul cu elevii de serviciu pe școală a fost întocmit de doamna laborant 

Daniela Georgescu. Elevii  au fost instruiți cum să facă de serviciu , să-și noteze într-

un caiet , să legitimeze persoanele care pătrund în incinta liceului și să le îndrume. 

 

ANEXA 22 

COMISIA SSM 

 

În cursul anului şcolar 2015-2016  Comitetul de sănătate și securitate în muncă 

din cadrul liceului şi-a desfăşurat activitatea conform graficului întocmit şi a urmărit 

atingerea obiectivelor propuse.  

Membrii comisiei au fost sprijiniți în activitatea lor de către medicul școlar 

doamna doctor Andrei Ivona și de către doamna asistent Matei Veronica. Acestea au 

efectuat periodic controale atât în rândul elevilor cât și la grupurile sanitare și în sălile 

de clasă, instruind personalul de îngrijire cum să folosească eficient materialele de 

curățenie și dezinfecție.  

 S-au efectuat de asemenea instructaje periodice la toate clasele cu 

privire la normele de tehnica securității muncii în laboratoarele de fizică, chimie, 

biologie , informatică, precum și la orele de educație fizică și sport. Elevii au luat la 

cunoștință și au semnat procesele verbale .  

 Din cadrul Comisiei de Sănătate și Securitate în Muncă face parte și  Comitetul de 

Cruce Roșie.  

  În sem. II al acestui an școlar a avut loc concursul ,, Cu viața mea apăr viața 

",activitate coordonată de doamna profesoară Stanciu Alina . Echipajul a fost alcătuit din elevi 

ai clasei a X a A. La faza locală echipajul liceului nostru a obținut locul I, iar la faza județeană 

, mențiune. Pentru pregătirea practică  elevii au fost sprijiniți de către Spitalul Municipal 

Moreni care ne-a pus la dispoziție o targă, iar doamna asistent școlar Matei Veronica  s-a 

implicat în instruirea elevilor în acordarea primului ajutor .  

Doamna director adjunct Marinescu Alexandra ( președinta Comitetului de Cruce Roșie la 

nivel de liceu) și doamna laborant Georgescu Daniela fac parte din Comitetul de Cruce 

Roșie la nivel de oraș.  

 

 

 

ANEXA 23 

BURSE BANI DE LICEU 
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                In  anul scolar 2015/2016  s-au incadrat in prevederile HG 1488/2004 privind  

criteriile si cuantumul sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului  

national de protectie sociala  BANI DE LICEU , 45 de elevi , dupa cum urmeaza: 

clasa a IX a  - 15 elevi 

clasa a X a   - 12 elevi 

clasa a XI a  -10 elevi 

clasa a XII a – 8  elevi 

                 In luna ianuarie 2016, numarul beneficiarilor este de 44. 

 

 

ANEXA24 
   

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  

An scolar 2014-2015 

   

 

In perioada 01 septembrie 2014- 31 august 2015, unitatea noastra scolara a beneficiat 

de urmatoarele sume pentru finantarea ativitatii: 

 

1. BUGET LOCAL – primarie = 3.050.000 lei cuprinde partial  finantarea de baza 

cat si cea complementara: 

- cheltuieli de personal = 2.711.615 lei folositi la achitarea drepturilor salariale ale 

personalului, diferente salariale castigate in instanta si la plata viramentelor 

aferente; 

- cheltuieli materiale = 329.662  lei din care: 

o cheltuieli cu energia termica si electrica  = 211 999,41 lei; 

o cheltuieli cu apa rece, canal, salubritate  = 52 980,22 lei; 

o cheltuieli materiale pentru curatenie  = 2 999.36 lei; 

o cheltuieli cu rechizitele = 999,89 lei; 

o cheltuieli cu transportul CD navetiste = 27 526 lei; 

o cheltuieli cu telefonia,internet  =  7 961,34 lei; 

o alte cheltuieli = 24 243,62 lei (verificare prize de pamant, SSM, 

mentenanta sisteme informatice, dezinsectie camin/scoala, materiale 

diverse reparatii si intretinere, tonere imprimante,chirie site scoala, 

evaluare medicala angajati - psihologica si medicina muncii, paza liceu 

etc.); 

o obiecte de inventar = 952,56lei (frigider pentru corn si lapte) 

 

2. BUGET  DE STAT – I.S.J  total fonduri alocate = 93 172 lei.: 

- cheltuieli cu transportul elevilor = 41 048 lei; 

- cheltuieli cu bursele elevilor = 23 195 lei; 

-  cheltuieli de personal =  26 730 lei reprezinta sumele utilizate  pentru plata 

profesorilor asistenti BAC; 

- Cheltuieli cu bunuri si servicii = 2 199 lei reprezinta sume utilizate pentru 

decontarea navetei  profesorilor asistenti BAC. 
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3. VENITURI PROPRII: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

PLATI =  92 059,50  lei, aceste sume au fost utilizate astfel: 

 

- cheltuieli cu bunuri si servicii/investitii din care: 

-  rechizite; 

- materiale curatenie; 

- bonuri carburant, piese schimb, reparatie masina unitate; 

-  tonere pentru imprimante; 

- cheltuieli postale; 

- deplasari profesori;  

- tamplarie cu geam termopan, scaune, jaluzele verticale,centrala termica, zugravit si 

raschetat parchet cabinet tehnologie(amfiteatru);  

-  jaluzele verticale cabinet engleza; 

-  laptop: contabilitate,director adjunt, secretariat; 

- Panou sigla - Colegiul National “Ion Luca Caragiale”  

 

- dotat cu unitati centrale calculator laboratoarel de informatica 1,2 si 3. 

-  paza liceu; 

-  instant electric baie parter si etaj 1; 

-  centrala termica CDI; 

- centrala termica parter corp central; 

- tamplarie cu geam termopan cabinet biologie; 

- tamplarie cu geam termopan hol etaj 1 corp central; 

- reabilitare bai camin parter si etaj 1; 

- zugravit camin, birou contabilitate si hol etaj 1 corp central; 

-  precum si diverse reparatii la centralele termice din cladirea scolii si camin. 

 

 

DIRECTOR, PROF . CISMARU DANIELA 

DIRECTOR ADJ. , PROF. MARINESCU ALEXANDRA 

 

ADMINISTRATOR FINANCIAR, Ec. RIZEA CORNELIA 
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