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Nr. 2379/16.07.2020 

RAPORT DE EVALUARE A ACTIVITĂŢILOR 
EDUCATIVE 

 

PROIECTE/ ACŢIUNI 

AN ȘCOLAR    2019– 2020 

 

 

1. Acord de parteneriat CNTV cu Poliția Mun. Tg-Jiu, nr. 4239/19.09.2019 

2. Acord de parteneriat CNTV cu Universitatea Constantin Brâncuși Tg-Jiu, 

DPPD 

3. Acord de parteneriat CNTV cu CCD Gorj 

4. Acord de parteneriat CNTV cu Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor 

Vladimirescu” Gorj 

5. Acord de parteneriat CNTV cu Biblioteca Județeană „Christian Tell”, nr. 

2041/2019 

6. Acord de parteneriat CNTV cu ROMSILVA, nr. 2503/2019 

7. Acord de parteneriat CNTV cu Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Științe Exacte, Departamentul de Fizică, nr. 4207/16.09.2019 

8. Acord de parteneriat CNTV cu Complexul de Servicii Alternative la 

Protecția Rezidențială Tg-jiu, nr. 4383/24.09.2019 

9. Acord de parteneriat CNTV – RADEF România Film, nr. 6126/7.11.2019 

 



10. 17 septembrie: Campania Școala în siguranță, IPJ GORJ, Inspectoratul 

General al Jandarmeriei Române, clasele a XI-a  

 

11. Acord de parteneriat CNTV – Clubul Școlar Sportiv Tg-Jiu, nr. 

4732/18.10.2019 

 

12. Acord de parteneriat CNTV – Direcția Turism și Evenimente Culturale, 

Primăria Municipiului Târgu Jiu, nr. 27678/7.07.2020 

 

13. 25 septembrie: Campania Europa , casa noastră – vizită reprezentanți Comisia 

Europeană 

14. Septembrie,  Prezentare stagiune teatru – Iriza Cristina 

15. 26 septembrie, Ziua Europeană a Limbilor, nr. 4447/26.09.2019 

16. 28 septembrie, Let s do it Romania 

17. 5 oct. Ziua Educației  

18. 14 oct. – 20 oct.: Săptămâna prevenirii traficului de persoane, activitate 

alături de reprezentanții IPJ Gorj 

19. Oct. – Iunie - Programul Școală – Ambasador a Parlamentului European 

(EPAS), derulat de Biroul de Legătură al P.E. în România, program ce 

urmărește creșterea gradului de informare a tinerilor cu privire la U.E.. 

Programul EPAS îi implică pe elevi în activități concrete, pe teme europene, 

derulate în școală și în comunitate, oferind astfel o imagine clară a influenței pe 

care U.E. o are asupra tinerilor, facilitând cunoașterea Europei într-un mod 

practic, atractiv și educativ. Programul dezvoltă noi competențe, îi conectează pe 

tineri la viața reală, dezvoltă cetățenia activă și încrederea în valorile europene. 

Prin participarea la program, elevii învață care sunt și ce atribuții au instituțiile 

europene, cum se adoptă actele legislative, care sunt normele cooperării europene 

în domenii precum mediul, energia, respectarea drepturilor omului, securitatea și 

combaterea terorismului. Ambasadorii juniori (15 elevi), împreună cu seniorii, 

învață (și îi învață și pe ceilalți) de ce problemele sunt gestionate la nivel național 

și european, cum este organizat P.E., ce responsabilități au eurodeputații, ce 

importanță au valori precum libertatea, solidaritatea, toleranța, respectarea 

drepturilor, pentru comunitatea europeană. În C.N. ,,T.V.” programul a fost 

demarat prin constituirea echipei de elevi și profesori, prin amenajarea punctului 

de informare despre U.E., precum și prezentarea obiectivelor și a activităților 

tuturor elevilor și a cadrelor didactice din școală. Ambasadorii juniori, 

entuziasmați, s-au organizat, au studiat și au început lansarea inițiativelor 

europene în spațiul public, invitând cetățenii și instituțiile să conștientizeze că 

U.E este mai puternică dacă fiecare se implică responsabil. Prin dezbateri, joc de 

rol, montaje video, prezentări power point, întâlniri cu europarlamentari, 

biblioteca vie, cafenele publice, teatru-forum, inițiative cetățenești, jocuri online, 

sondaje de opinie, corespondență cu tineri din alte țări, workshopuri în diferite 

instituții, tinerii îi vor convinge pe cetățeni că vocea lor se aude în P.E. Primirea 



titlului de ,,Școală – Ambasador” va însemna o încununare a celor 130 de ani de 

activitate, pe care CNTV i-a desfășurat neîntrerupt și cu rezultate deosebite în 

slujba educației, urmată de o dezbatere moderată de Mihnea Teodor Popescu 

(clasa a XII-a G), coordonatorul parteneriatului One World Romania & CNTV, și 

Eliza Zdru, coordonatoarea cluburilor de film One World Romania la Școală din 

toată țara. 

20. 28 oct 2019: Proiecţia filmului „O capră pentru un vot” – regizat de Jeroen van 

Velzen, prezentat de One World Romania, un film documentar despre 

exercitarea democrației, egalitatea de șanse și puterea influenței în politică, toate 

reflectate în universul unei școli din Kenya în timpul alegerilor unui nou 

președinte al școlii. 

21. 8 noiembrie, Activitate Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor 

Vladimirescu” Gorj, clasa a XI-a B, prof. Negrea Carmen 

1. 30 nov., Ziua Națională a României, MAREA UNIRE, concurs, expoziție – coord. 

Prof. Dr. Cochină Maria, prof. Dr. Roată Elena, prof. Mărăcine Claudiu, prof. 

Vasioiu Ion, prof. Vîlceanu Daniela, prof. Mititica Gabriela, prof. Calotă Rodica, 

prof. Buică Magda 

 

22. 15 nov. „Balul Bobocilor”, ediția 2019 – 2020. Tema balului: „Folclor 

reinterpretat”, prof. coord. Daniela Vîlceanu și prof. Daniel Murărița 

23. 16-18 dec. Târg Caritabil de Crăciun, prof. Bunăiașu Roxana, prof. Burtea 

Protesoiu Gabriela, prof. Calotă Rodica, prof. Ecobescu Daniela, prof. înv. 

primar 

24. 18 dec. , Îmbracă un înger, ediția a IV-a, eveniment caritabil, coord. prof. 

Chiliban Denisa și Consiliul Școlar al Elevilor 

25. 19 dec. Spectacol de colinde, prof. Magda Buică 

26. 7 – 9 iunie Proiect – Parteneriat Cultural de Educație Emoțională Ziua 

Absolventului, în parteneriat cu Primăria Municipiului Târgu Jiu și Consiliul 

Local, Direcția Turism și Evenimente Culturale, ISJ Gorj, nr. 1709/15.06.2020 

 

Responsabil,  

Coordonator programe și proiecte educative,   

prof. Cristina Goanţă 

 

Ziua Naţională a Curăţeniei 
De către 
 Echipa Gorjeanul 
 - 
7 octombrie 2019 

https://gorjeanul.ro/author/admin/
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Elevii Colegiului Naţional ,,Tudor Vladimirescu”, însoţiţi de cadrele didactice, 

au participat la colectarea deşeurilor de pe o suprafaţă considerabilă din 

preajma Insuliţei, demonstrând că responsabilitatea pentru protejarea 

mediului nu este un moft, ci o necesitate, căreia suntem datori să-i 

consacrăm câteva ore din timpul nostru liber. Această creaţie colectivă este 

dovada peremptorie că niciun sacrificiu nu este prea mare pentru a revedea 

faţa naturii mai curată, mai sănătoasă. 

Imn ecologic 

Ochii-n înaltul toamnei se răsfaţă, 

Păşim tăcuţi, ca într-o abaţie, 

e grea trezirea dis-de-dimineaţă, 

Dar, ignorând puhava inerţie, 

Atât cât mai avem în frunze aur 

Şi-l colportăm în limpezi respiraţii, 

Nu dăm la schimb acest divin tezaur 

Pe mercantile, veştede vibraţii. 

Direct în cer cad frunzele pe ape, 

Dar se sufocă printre crengi şi peturi, 

https://gorjeanul.ro/wp-content/uploads/2019/10/Poza-1.jpg


în urma nesfârşitelor agape 

A-mpătimiţilor de zaiafeturi. 

Degete calde razele aşază 

Pe sălcii moi acvatice icoane; 

în drumul lui serafic scânteiază 

Un fir plăpând de iarbă-ntre betoane. 

Prof. Calotă Rodica, CNTV 

 

Proiecţie inedită de film la CNTV 

Târgu-Jiu 
De către 
 Izabella Molnar 
 - 
22 octombrie 2019 
686 

 

Luni, 28 octombrie 2019, ora 18.00, Colegiul Naţional „Tudor Vladimirescu” 

Târgu-Jiu organizează proiecţia filmului „O capră pentru un vot” – regizat de 

http://www.certdigital.ro/
http://www.certdigital.ro/
https://gorjeanul.ro/author/izabella_m1990/
https://gorjeanul.ro/wp-content/uploads/2019/10/proiectie-1.jpg


Jeroen van Velzen, prezentat de One World Romania, un film documentar 

despre exercitarea democrației, egalitatea de șanse și puterea influenței în 

politică, toate reflectate în universul unei școli din Kenya în timpul alegerilor 

unui nou președinte al școlii. Evenimentul va avea loc în Amfiteatrul CNTV 

Târgu-Jiu.Sinopsis: Chiar și în Kenya, care este un model de stabilitate în 

Africa, alegerile nu merg întotdeauna strună. Violențele din anii recenți au 

făcut foarte clară nevoia exercițiului constant al democrației. La școala 

secundară din Majaoni, noua generație învăța ce înseamnă democrația: in 

fiecare an, elevii școlii își aleg un nou președinte. Trei candidați se înscriu în 

cursa: Magdalene, care încearcă să mobilizeze fetele să ceară drepturi egale 

în școala dominată de băieți; Harry, un băiat sărac care vrea să devină 

președinte pentru a-și îmbunătăți șansele în viața; și carismaticul Said, un 

politician înnăscut și deja rodat ca lider al cercetașilor din școala. Entuziasmul 

și energia candidaților asigură un suspans delicios pe tot parcursul filmului. 

Universul școlii reproduce în miniatură întrebările mari cu care se confruntă 

democrațiile din întreaga lume: lupta dintre principii și tentația populismului, 

relația dintre egalitarism și meritocrație, reprezentarea democratică a celor 

fără acces la putere și influență banilor în politică.Vizionarea filmului va fi 

urmată de o dezbatere moderată de Mihnea Teodor Popescu (clasa a XII-a 

G), coordonatorul parteneriatului One World Romania & CNTV, și Eliza Zdru, 

coordonatoarea cluburilor de film One World Romania la Școală din toată 

țara, care va fi prezentă alături de elevii CNTV Târgu-Jiu. 

Izabella Molnar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istoria continuă la C.N.T.V. 
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Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” se pregătește să aniverseze 130 de 

ani de tradiție, cultură și educație. Vineri, 15 noiembrie 2019, s-a desfășurat 

primul eveniment menit să îmbrace în sărbătoare vechea școală de pe Jiu: 

„Balul Bobocilor”, ediția 2019 – 2020. În calendarul bucuriei elevilor și 

profesorilor, manifestarea e un prilej de trăire a celor mai frumoase clipe din 

viața adolescenților. Mai târziu, aceste momente vor deveni amintiri de 

neuitat. Tema balului din anul acesta nu a fost aleasă întâmplător de 

majoritatea elevilor colegiului: „Folclor reinterpretat”. Atmosfera a fost pe 

măsura eforturilor depuse. 

https://gorjeanul.ro/author/admin/
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Tradițiile, muzica populară românească, au adus în ochii tuturor voie bună, 

emoție și trăire adevărată. Colegiul a sărbătorit în ritmuri populare 

adolescența, iar cei mai buni boboci aflați în competiție, și-au primit aplauzele 

și locurile binemeritate. Menționăm că votul juriului și votul publicului au 

decis, într-o singură voce, să decerneze premiile după cum urmează: Jessica 

Lăzărescu – clasa a IX-a filologie este deopotrivă Miss Boboc și Miss 

Popularitate, iar Răzvan Spineanu – clasa a IX-a matematică/informatică 

Mister Boboc și Mister Popularitate, cei doi boboci au și format echipa nr. 9. 

https://gorjeanul.ro/wp-content/uploads/2019/11/69582878_2588542051239354_1929141890221867008_n.jpg
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Organizatorii acestui eveniment (Daniela Vîlceanu și Daniel Murărița), 

împreună cu elevii celor trei clase organizatoare (clasa a XII-a B, clasa a XII-

a E și clasa a XII-a G) mulțumesc tuturor celor care au participat la 

sărbătoarea românească a celor mai tineri din colegiul nostru: conducerea 

liceului, pentru încredere și susținere, sponsori, instituții, foști absolvenți ai 

bătrânei școli de pe Jiu. Împreună, am construit o poveste, o magie pe care 

am dăruit-o din suflet celor care au ridicat cea mai înaltă școală de învățătură 

din Gorj, renumită în țară și dincolo de granițele ei. Mulțumim, în aceeași 

măsură, doamnelor și domnilor profesori care ne-au susținut cu emoție și 

vibrație de-a lungul întregului eveniment. Mulțumim publicului cald care a 

vibrat odată cu noi. 

https://gorjeanul.ro/wp-content/uploads/2019/11/73259073_2473102732952081_6919871489919418368_n.jpg
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Vă reamintim că povestea colegiului nostru a început acum aproape 130 de 

ani, când ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice, Titu Maiorescu, semnează 

decretul de înființare a Gimnaziului Real din Târgu-Jiu. Nu exista școala, 

clădirea de astăzi, orele s-au desfășurat în diferite săli închiriate, dar, în 1894 

se finalizează construcția clădirii vechi, 

actuale. 

https://gorjeanul.ro/wp-content/uploads/2019/11/76722776_478016186153258_6068094439065124864_n.jpg
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Inaugurarea, cu mare fast, are loc în prezența lui Spiru Haret, ministru al 

Educației. La propunerea directă a lui Iuliu Moisil, singurul director al școlii, 

membru al Academiei Române, Ministerul Educației aprobă denumirea de 

„Tudor Vladimirescu” în 1897. Din 1919, când se reiau cursurile după război, 

se transformă în Liceul „Tudor Vladimirescu”. În perioada comunismului 

stalinist, îi este interzis să mai folosească numele „Tudor Vladimirescu” și 

funcționează pentru o perioadă ca „Liceul nr. 2”. În etapa comunismului 

naționalist revine la vechea denumire. Din anul 1999, tradiția prestigiului a 

continuat cu numele de COLEGIUL NAȚIONAL „TUDOR VLADIMIRESCU” sau 

cum este cunoscut pentru toată lumea: C.N.T.V. 

https://gorjeanul.ro/wp-content/uploads/2019/11/76204539_1259943317525447_6032246254010892288_n.jpg
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Filele calendarului s-au scurs. Și azi Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” 

este unul dintre prestigioasele lăcașuri de cultură și educație. Avem datoria 

de a continua povestea, cu demnitate și bucurie. 

(Prof. Daniela Vîlceanu, C.N. „Tudor Vladimirescu”) 
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Încă o medalie pentru olimpicul 

de la CNTV 
De către 
 I.I. 
 - 
26 noiembrie 2019 
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Ioan Popescu, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Tudor Vladimirescu“ 

din Târgu-Jiu, a obținut încă o medalie la un important concurs de 

informatică. 

Tânărul a fost medaliat cu bronz la IATI – International Autumn Tournament 

in Informatics, din Shumen, Bulgaria, una dintre cele cinci competiții 

internaționale de prestigiu la care România are o tradiție în a participa. 

„Aflată la a XI-a ediție, competiția a reunit în acest an peste 200 de 

concurenți (juniori și seniori) din mai mult de 10 țări“, a anunțat profesorul 

gorjean Eugen Nodea, coordonator al lotului național de juniori la informatică. 

https://gorjeanul.ro/author/irina/
https://gorjeanul.ro/wp-content/uploads/2019/11/Ioan-Popescu-2.jpg


Cinci echipe din România au participat la acest turneu, aducând în țară patru 

medalii de aur, șase de argint și 14 de bronz. Rezultatele foarte bune 

obținute de elevii români plasează țara noastră printre cele mai tari echipe 

din acest concurs, alături de Rusia sau Polonia. Luna trecută, „Giovani” 

Popescu a cucerit medalia de argint la întrecerea internațională Romanian 

Master of Informatics 2019. Tânărul are în palmares numeroase premii 

obținute la concursurile naționale și internaționale la care participă. 

I.I. 
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Colegiul Național ,,Tudor 

Vladimirescu,, Târgu-Jiu 

candidat la titlul de ,,Școală – 

Ambasador” a Parlamentului 

European 
De către 
 Echipa Gorjeanul 
 - 
29 noiembrie 2019 
428 

 

La 130 de ani de istorie, Colegiul Național ,,Tudor Vladimirescu,” face un pas 

important în Europa prin participarea la programul Școală – Ambasador a 

Parlamentului European (EPAS), derulat de Biroul de Legătură al P.E. în 

România, program ce urmărește creșterea gradului de informare a tinerilor cu 

https://gorjeanul.ro/author/admin/
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privire la U.E.. Programul EPAS îi implică pe elevi în activități concrete, pe 

teme europene, derulate în școală și în comunitate, oferind astfel o imagine 

clară a influenței pe care U.E. o are asupra tinerilor, facilitând cunoașterea 

Europei într-un mod practic, atractiv și educativ. Programul dezvoltă noi 

competențe, îi conectează pe tineri la viața reală, dezvoltă cetățenia activă și 

încrederea în valorile europene. Prin participarea la program, elevii învață 

care sunt și ce atribuții au instituțiile europene, cum se adoptă actele 

legislative, care sunt normele cooperării europene în domenii precum mediul, 

energia, respectarea drepturilor omului, securitatea și combaterea 

terorismului. Ambasadorii juniori (15 elevi), împreună cu seniorii, învață (și îi 

învață și pe ceilalți) de ce problemele sunt gestionate la nivel național și 

european, cum este organizat P.E., ce responsabilități au eurodeputații, ce 

importanță au valori precum libertatea, solidaritatea, toleranța, respectarea 

drepturilor, pentru comunitatea europeană. În C.N. ,,T.V.” programul a fost 

demarat prin constituirea echipei de elevi și profesori, prin amenajarea 

punctului de informare despre U.E., precum și prezentarea obiectivelor și a 

activităților tuturor elevilor și a cadrelor didactice din școală. Ambasadorii 

juniori, entuziasmați, s-au organizat, au studiat și au început lansarea 

inițiativelor europene în spațiul public, invitând cetățenii și instituțiile să 

conștientizeze că U.E este mai puternică dacă fiecare se implică responsabil. 

Prin dezbateri, joc de rol, montaje video, prezentări power point, întâlniri cu 

europarlamentari, biblioteca vie, cafenele publice, teatru-forum, inițiative 

cetățenești, jocuri online, sondaje de opinie, corespondență cu tineri din alte 

țări, workshopuri în diferite instituții, tinerii îi vor convinge pe cetățeni că 

vocea lor se aude în P.E. Primirea titlului de ,,Școală – Ambasador” va 

însemna o încununare a celor 130 de ani de activitate, pe care CNTV i-a 

desfășurat neîntrerupt și cu rezultate deosebite în slujba educației. Vă 

așteptăm lângă noi pe toți cei care simțiți european, sunteți cetățeni activi, 

dornici să vă faceți auziți în Europa. 

M.P. 
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