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A. REZULTATE OBTINUTE DE ELEVI  

1.Scolarizarea si frecventa :  

• Elevi inscrisi la inceputul  anului școlar:  
o Primar: 309 
o Gimnazial: 373 
o Liceal:868 

• Elevi ramasi la sfarsitul anului școlar: 
o Primar: 309 
o Gimnazial: 375 
o Liceal: 870 

2.Miscarea elevilor :  
• Primar :  

o Plecaţi  în alt judeţ: 0 
o plecaţi în străinătate: 0 
o Veniţi din alt judeţ: 0 
o Retrași: 0 

• Gimnazial :  
• Plecaţi  în alt judeţ: 0 
• plecaţi în străinătate: 0 
• Veniţi din alt judeţ: 0 
• Retrași: 0 

• Liceal 
• Plecaţi  în alt judeţ: 0 
• plecaţi în străinătate: 0 
• Veniţi din alt judeţ: 1 
• Retrași: 0 

 
 

3.Starea disciplinara :  

• Elevi cu note scazute la purtare :  
 Bine – 10 (zece): 1546 
 Intre 9 – 7: 8 
 Sub 7: 0 

4.Situatia la invatatura :  
Promovabilitate  
Invatamant primar : elevi -   100 % 
Invatamant gimnazial : - 100 %  
Invatamant liceal: - 100 % 
 
Rezultate pe transe de medii :  
Invatamant primar  
Promovati pe transe de medii : 

• Insuficient : 0 
• Suficient : 0 



• Bine : 15 
• Foarte bine : 244 

 
 

 Corigenti :  
o 1 obiect – 0 
o 2 obiecte – 0 
o 3 obiecte – 0 

 Situatie scolara neincheiata : 0 
 Repetenți - 0 

 
Invatamant gimnazial  
Promovati pe transe de medii:  
 5 – 6,99- 6 – 1,6 % 

 7-8,99 – 34 – 9,07 % 

 9-10 – 335 – 89.33 % 
 

                     

Total
elevi

Insuficien
t Suficient Bine Foarte
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Corigenti :  
o 1 obiect – 0 
o 2 obiecte – 0 
o 3 obiecte – 0 
 
Situatie scolara neincheiata: 0 
 
Invatamant liceal  
Promovati pe transe de medii:  
 5 – 6,99- 0 - 0 % 

 7-8,99 – 280 – 32,18 % 

 9-10 – 590 – 67,82 % 

 

Corigenti :  

o 1 obiect – 0 
o 2 obiecte – 0 
o 3 obiecte – 0 
 
Situatie scolara neincheiata: 0 
 
 
5. Absente : 
 Total   : 41601                          Motivate : 32792 
 Invatamant primar: 550             Motivate : 483 
 Invatamant gimnazial: 5564      Motivate : 4603 
 Invatamant liceal: 35487           Motivate : 27706 
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Rezultatele elevilor la olimpiade și concursuri 

NR. 
CRT. 

NUMELE ŞI 
PRENUMELE CLASA DISCIPLINA 

REZULTATU
L OBŢINUT 
LA FAZA 
JUDEŢEANĂ 

REZULTATUL 
OBŢINUT LA 
FAZA 
NAŢIONALĂ 

PROF. 
ÎNDRUMĂTOR 

1 MITREA SORINA VIIIA 
LB.ŞI 
LIT.ROMÂNĂ MENŢIUNE   

GIURGIULESCU 
IRINA-MANUELA 

2 
DIJMĂRESCU 
GEORGIANA XG 

LB.ŞI 
LIT.ROMÂNĂ PREMIUL III   ROATĂ ELENA 

3 
CIOPĂNOIU 
ALEXIA ELENA XIG 

LB.ŞI 
LIT.ROMÂNĂ PREMIUL I CALIFICATĂ 

GIURGIULESCU 
IRINA-MANUELA 

4 BLIDEA ŞTEFANIA XIIA 
LB.ŞI 
LIT.ROMÂNĂ PREMIUL I 

CALIFICATĂ-   
MENŢIUNE 
ME;  
MENŢIUNE 
SPECIALĂ  ROATĂ ELENA 

5 

TRĂISTARU 
CLARA-
ALEXANDRA XIIG 

LB.ŞI 
LIT.ROMÂNĂ PREMIUL III   ROATĂ ELENA 

6 MORJAN ILINCA VB 
LB.ŞI 
LIT.ROMÂNĂ MENŢIUNE   

GIURGIULESCU 
IRINA-MANUELA 

7 

CODIŢĂ 
GEORGIANA 
ŞTEFANIA VIA 

LB.ŞI 
LIT.ROMÂNĂ   

MEDALIA DE 
BRONZ   

8 
ANTOFIE MARIA-
ALEXANDRA IXA OLAV MENŢIUNE   

CHILIBAN DENISA 
PETRONELA 

9 

ARJOCA 
ALEXANDRA-
NARCISA XA OLAV MENŢIUNE   ROATĂ ELENA 

10 
LUŢARU ERIKA-
HILDA XF OLAV MENŢIUNE   

GĂVAN DIANA 
ELENA 

11 

ZLATE-LICĂREŢI 
ALEXANDRA-
MARIA XG OLAV MENŢIUNE   ROATĂ ELENA 

12 

DASCĂLU 
SÎNZIANA-IOANA-
DENISA XIG OLAV PREMIUL II   

GIURGIULESCU 
IRINA-MANUELA  
ROATĂ ELENA 

13 RAŢĂ TEODORA VB 

CULTURĂ ŞI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ MENŢIUNE   

GIUGIULESCU 
IRINA-MANUELA   
NEAMŢU ION 

14 
SIMINIC SARA-
MARIA VA 

CULTURĂ ŞI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ PREMIUL III   

CHILIBAN DENISA 
PETRONELA   
NEAMŢU ION 

15 
BLOŢ ELENA-
ŞTEFANIA VIC 

CULTURĂ ŞI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ MENŢIUNE   

CHILIBAN DENISA 
PETRONELA     
BĂLOI SIMONA 

16 
DRĂGHICI 
CATINCA IOANA VIA 

CULTURĂ ŞI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ MENŢIUNE   

GOANŢĂ 
CRISTINA                   
NEAMŢU ION 



17 

GRIDAN 
ALEXANDRA ANA 
MARIA VIIC 

CULTURĂ ŞI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ PREMIUL III   

DIŢOIU LAURA                         
NEAMŢU ION 

18 
POP ANA-MARIA-
ALEXIA VIID 

CULTURĂ ŞI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ MENŢIUNE   

GOANŢĂ 
CRISTINA                   
NEAMŢU ION 

19 
MILOSTEANU 
ALESIA-MARIA VIIIB 

CULTURĂ ŞI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ MENŢIUNE   

RĂUŢ-
BRATILOVEANU 
DELIA   BĂLOI 
SIMONA  

20 

DASCĂLU 
SÎNZIANA-IOANA-
DENISA XIG 

CULTURĂ ŞI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ PREMIUL III   

GIURGIULESCU 
IRINA MANUELA   
PANDURU 
NICOLAE  

21 

POPESCU 
ADRIANA-
GEORGIANA XIIG 

CULTURĂ ŞI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ PREMIUL III   

ROATĂ ELENA                                
BĂLOI SIMONA-
ELENA 

22 

VOINESCU 
MARIA-
ALEXANDRA XIIG 

CULTURĂ ŞI 
SPIRITUALITATE 
ROMÂNEASCĂ MENŢIUNE   

ROATĂ ELENA                                
BĂLOI SIMONA-
ELENA 

23 
TĂTAR CRISTIAN-
VLAD VIIB LINGVISTICĂ   

MEDALIA DE 
BRONZ 

GĂVAN DIANA 
ELENA 

24 
CÎRSTOIU ANDRA 
GABRIELA VIIIA LINGVISTICĂ   

MEDALIA DE 
BRONZ 

GIUGIULESCU 
IRINA-MANUELA    

25 

CODIŢĂ 
GEORGIANA 
ŞTEFANIA VIA LINGVISTICĂ   

MEDALIA DE 
BRONZ 

GOANŢĂ 
CRISTINA                  

26 
SBORA IOAN-
DAVID VIA LINGVISTICĂ   

MEDALIA DE 
BRONZ 

GOANŢĂ 
CRISTINA                  

27 
BRATU  MIHAI-
ALEXANDRU XIA LINGVISTICĂ PREMIUL I 

LOCUL II-
CALIFICAT LA  
ASIA PACIFIC 
LINGVISTIC 
OLYMPIAD- 

GOANŢĂ 
CRISTINA                   
NEAMŢU ION 

28 
PETRUŞ DAVID-
MIHAI XA LINGVISTICĂ MENŢIUNE MENŢIUNE ME ROATĂ ELENA 

29 

OSNAGA 
OCTAVIAN-
ALEXANDRU XIC LINGVISTICĂ MENŢIUNE MENŢIUNE ME MOCIOI DANIEL 

30 
TĂTAR CRISTIAN-
VLAD VIIB LB.LATINA PREMIUL I 

CALIFICAT-            
MENŢIUNE ME                         
MEDALIA DE 
ARGINT 

NEAMŢU ELENA-
MONICA 

31 
GRIGORESCU 
MIRCEA VIIB LB.LATINA PREMIUL II CALIFICAT 

NEAMŢU ELENA-
MONICA 

32 
TITERLEA EUGEN-
ŞTEFAN IXG LB.LATINA PREMIUL I 

CALIFICAT-            
MENŢIUNE ME                           
MEDALIA DE 
ARGINT 

NEAMŢU ELENA-
MONICA 



33 

BUZULICĂ 
ALEXANDRA-
MARIA VIIB ENGLEZĂ PREMIUL I CALIFICATĂ 

BUNĂIAŞU 
ROXANA-JUSTINA 

34 
IRIMIA RĂZVAN 
ANDREI VIIB ENGLEZĂ PREMIUL III   

BUNĂIAŞU 
ROXANA-JUSTINA 

35 DAVIŢOIU ŞTEFAN VIIB ENGLEZĂ MENŢIUNE   
BUNĂIAŞU 
ROXANA-JUSTINA 

36 
NEACŞA ANDREI-
MIHAI VIIB ENGLEZĂ MENŢIUNE   

BUNĂIAŞU 
ROXANA-JUSTINA 

37 
RĂDULEA 
GRIGORE-ALEX VIIB ENGLEZĂ MENŢIUNE   

BUNĂIAŞU 
ROXANA-JUSTINA 

38 
ZIDĂRESCU 
DENISA-COSMINA VIIB ENGLEZĂ MENŢIUNE   

BUNĂIAŞU 
ROXANA-JUSTINA 

39 

CIULPAN-
DRAGOMIRESCU 
DRAGOŞ-ANDREI IXE 

ENGLEZĂ 
INTENSIV PREMIUL II   

POPESCU 
LUMINIŢA MILI 

40 
DRĂGOESCU 
ADRIAN-ILIE IXE 

ENGLEZĂ 
INTENSIV PREMIUL III   

POPESCU 
LUMINIŢA MILI 

41 
RODOCAN 
ARIANA-MIRUNA IXG ENGLEZĂ PREMIUL III   

VÎLCEANU 
ILEANA-DANIELA 

42 
COJOCARU 
ROBERT COSTIN IXA ENGLEZĂ MENŢIUNE   

BUNĂIAŞU 
ROXANA-JUSTINA 

43 
CORICI RAISA-
ANCA IXE ENGLEZĂ MENŢIUNE   

POPESCU 
LUMINIŢA MILI 

44 
JIANU IRINA-
MARIA IXG ENGLEZĂ MENŢIUNE   

VÎLCEANU 
ILEANA-DANIELA 

45 

MANOLACHE 
IULIANA-
GEORGIANA IXE 

ENGLEZĂ 
INTENSIV MENŢIUNE   

POPESCU 
LUMINIŢA MILI 

46 
POPESCU RADU-
ŞTEFAN IXB ENGLEZĂ MENŢIUNE   

VÎLCEANU 
ILEANA-DANIELA 

47 
POPOVICIU 
ANISIA-IOANA IXG ENGLEZĂ MENŢIUNE   

VÎLCEANU 
ILEANA-DANIELA 

48 TULPAN LEVI XF ENGLEZĂ PREMIUL I 
CALIFICAT-NU 
PARTICIPĂ 

BUNĂIAŞU 
ROXANA-JUSTINA 

49 
ENCESCU ANA-
CRISTIANA XB ENGLEZĂ PREMIUL II   

DRAGOTĂ 
TEODORA 

50 GAVRIL IRINA XC ENGLEZĂ PREMIUL II   
BUNĂIAŞU 
ROXANA-JUSTINA 

51 
BĂLĂ DARIA-
ŞTEFANIA XG ENGLEZĂ PREMIUL III   

GHINEA CLAUDIA 
- IULIANA 

52 
CHILIBAN 
ANDRFEEA XB ENGLEZĂ PREMIUL III   

DRAGOTĂ 
TEODORA 

53 

GĂVĂNESCU 
ADRIAN-IONUŢ-
DUMITRU XA ENGLEZĂ PREMIUL III   

POPESCU 
LUMINIŢA MILI 

54 
LUŢARU ERIKA-
HILDA XF ENGLEZĂ PREMIUL III   

BUNĂIAŞU 
ROXANA-JUSTINA 

55 

MUNGIU-
PUPĂZAN 
SILVANA-MARIA XA ENGLEZĂ PREMIUL III   

POPESCU 
LUMINIŢA MILI 

56 
PĂTRAŞCU  
OVIDIU-ANDREI XA ENGLEZĂ MENŢIUNE   

POPESCU 
LUMINIŢA MILI 



57 
PRUNĂ LUCIANA-
ELENA XE 

ENGLEZĂ 
INTENSIV MENŢIUNE   

POPESCU 
LUMINIŢA MILI 

58 

STUPARU 
ALESSIA-
ŞTEFANIA XF ENGLEZĂ MENŢIUNE   

BUNĂIAŞU 
ROXANA-JUSTINA 

59 
MĂGUREANU 
ANA-MARIA XIE 

ENGLEZĂ 
INTENSIV PREMIUL I   

POPESCU 
LUMINIŢA MILI 

60 
MIHALESCU 
EDUARD-ŞTEFAN XIA ENGLEZĂ PREMIUL II   

DRAGOTĂ 
TEODORA 

61 
MIJA PATRICIA-
GEORGIANA XIE 

ENGLEZĂ 
INTENSIV PREMIUL III   

POPESCU 
LUMINIŢA MILI 

62 
ŢÎŞTEA 
ALEXANDRA XIA ENGLEZĂ PREMIUL III   

DRAGOTĂ 
TEODORA 

63 

CĂRĂŞEL-
COJOCARIU 
ALEXANDRU XIE 

ENGLEZĂ 
INTENSIV MENŢIUNE   

POPESCU 
LUMINIŢA MILI 

64 
DEACONU DIANA-
MARIA XIG ENGLEZĂ MENŢIUNE   

DRAGOTĂ 
TEODORA 

65 
ROŞOIU VIVIANA-
IOANA XIG ENGLEZĂ MENŢIUNE   

DRAGOTĂ 
TEODORA 

66 
TILEA ANDREI-
CORNELIU XIIB ENGLEZĂ MENŢIUNE   

BUNĂIAŞU 
ROXANA-JUSTINA 

67 
UNGUREANU 
RAREŞ XD ITALIANĂ LOCUL II 

CALIFICAT-
MENŢIUNE 
SPECIALĂ 

VÎLCEANU 
ILEANA-DANIELA 

68 

CALOTĂ ELENA-
ALEXANDRA-
ROBERTA XF ITALIANĂ PREMIUL III   

VÎLCEANU 
ILEANA-DANIELA 

69 
STANCIU 
TEODORA VIIB FRANCEZĂ PREMIUL II   

STOIAN 
LOREDANA-
GABRIELA 

70 
PAICU SARA 
BEATRICE VIIB FRANCEZĂ PREMIUL III   

STOIAN 
LOREDANA-
GABRIELA 

71 

MARCU  
ALEXANDRA-
GEORGIANA IXA FRANCEZĂ MENŢIUNE   

RĂUŢ-
BRATILOVEANU 
DELIA    

72 ROIBU IRINA XB FRANCEZĂ PREMIUL I CALIFICAT 

STOIAN 
LOREDANA-
GABRIELA 

73 

GIURCĂU 
DRAGOŞ-
ALEXANDRU XB FRANCEZĂ PREMIUL II   

STOIAN 
LOREDANA-
GABRIELA 

74 
CÎMPEANU 
IONELA-ANDREEA XB FRANCEZĂ PREMIUL III   

STOIAN 
LOREDANA-
GABRIELA 

75 
OBOROCEA 
PAULA-ELENA XG FRANCEZĂ MENŢIUNE   

GIUGIUC 
CIPRIAN-DANIEL 

76 
GURGU  
ANDREEA-ILINCA XIB FRANCEZĂ PREMIUL II   

STOIAN 
LOREDANA-
GABRIELA 

77 
CĂRUNTU IOANA-
ALEXANDRA XE GERMANĂ PREMIUL II   

ŞTEFĂNOIU 
MONICA-
VASILICA 

78 
MATEI DARIA-
SORANA XA GERMANĂ PREMIUL III   

ŞTEFĂNOIU 
MONICA-
VASILICA 



79 
GENGIU IONUŢ-
FLAVIUS XA GERMANĂ MENŢIUNE   

ŞTEFĂNOIU 
MONICA-
VASILICA 

80 
PANDURU 
ANDREEA DIANA XE GERMANĂ MENŢIUNE   

ŞTEFĂNOIU 
MONICA-
VASILICA 

81 
SBORA IOAN 
DAVID VIA MATEMATICĂ PREMIUL I 

CALIFICAT  -               
MEDALIE DE 
ARGINT BUNGET MIHAI 

82 
ZIDĂRESCU ANDY 
COSMIN VIIB MATEMATICĂ PREMIUL I CALIFICAT BUNGET MIHAI 

83 
TĂTAR CRISTIAN-
VLAD VIIB MATEMATICĂ PREMIUL II   BUNGET MIHAI 

84 
GEORGESCU 
MIHAI ALIN VIID MATEMATICĂ PREMIUL III   

PRUNESCU 
ROMEO 

85 
CÎRSTOIU ANDRA-
GABRIELA VIIIA MATEMATICĂ PREMIUL II 

CALIFICAT-                           
MEDALIE DE 
BRONZ 

PRUNARIU 
CRISTIANA 

86 

RADU 
ALEXANDRU-
GABRIEL IXB MATEMATICĂ PREMIUL I CALIFICAT BUNGET MIHAI 

87 
TAEREL RADU 
NICOLAE XA MATEMATICĂ PREMIUL I   

BĂRBIERU 
CORNELIA 

88 
BUJOR IONUŢ 
RAUL XC MATEMATICĂ PREMIUL II   

TAŞCĂU DORIN 
DAN 

89 

LUNTRARU 
MARIA 
ALEXANDRA XIA MATEMATICĂ PREMIUL I CALIFICAT BUNGET MIHAI 

90 
NEACŞU MIHNEA 
VALENTIN XIA MATEMATICĂ PREMIUL II 

CALIFICAT-                           
MEDALIE DE 
BRONZ BUNGET MIHAI 

91 
TEICĂ FILIP- 
ALEXANDRU XIA MATEMATICĂ PREMIUL III   BUNGET MIHAI 

92 
CHIŢAN RAFAEL 
ALEXANDRU XIIB MATEMATICĂ PREMIUL I 

CALIFICAT-                         
MEDALIE DE 
BRONZ 

TAŞCĂU DORIN 
DAN 

93 
BORUGĂ DRAGOŞ-
GABRIEL XIIA MATEMATICĂ PREMIUL III   

BĂRBIERU 
CORNELIA 

94 COVEI DENIS XIIB MATEMATICĂ PREMIUL III   
TAŞCĂU DORIN 
DAN 

95 
POPA IARINA-
IOANA XIIB MATEMATICĂ MENŢIUNE   

TAŞCĂU DORIN 
DAN 

96 FRÎNTU ANDREI VIIIC CHIMIE MENŢIUNE   
TEOTEOI ELENA 
VALERIA  

97 SAMOILĂ MARIA VIIIA CHIMIE MENŢIUNE   
TEOTEOI ELENA 
VALERIA  

98 
TĂNĂSOIU  
ANISIA-IASMINA IXE CHIMIE PREMIUL II   

TEOTEOI ELENA 
VALERIA  

99 

MĂNESCU 
NICOLIN-
CORNELIU IXE CHIMIE PREMIUL III   

TEOTEOI ELENA 
VALERIA  

100 
TĂNĂSOIU 
AMALIA-IUSTINA IXE CHIMIE MENŢIUNE   

TEOTEOI ELENA 
VALERIA  

101 
TĂEREL RADU-
NICOLAE XA CHIMIE PREMIUL I 

CALIFICAT                     
LOCUL II 

CIOBANU ELENA                     
TEOTEOI ELENA 
VALERIA 



102 POPESCU RADU  XB CHIMIE PREMIUL II   
TEOTEOI ELENA 
VALERIA  

103 

FRĂŢILESCU 
VLĂDUŢ-
OCTAVIAN XE CHIMIE PREMIUL III   

TEOTEOI ELENA 
VALERIA       
BAROS MARIA 

104 
NEGUŢI ROBERTA-
MIHAELA XC CHIMIE MENŢIUNE   

TEOTEOI ELENA 
VALERIA  

105 
BUNGET-CALOTĂ 
CĂLIN-GEORGE XB CHIMIE MENŢIUNE   

TEOTEOI ELENA 
VALERIA  

106 
CEAUŞESCU 
COSMINA XIE CHIMIE PREMIUL I   

TEOTEOI ELENA 
VALERIA  

107 
ZIDĂRESCU ANDY 
COSMIN VIIB FIZICĂ PREMIUL I 

CALIFICAT                  
MEDALIE DE 
BRONZ 

NEGREA RODICA 
MARIA 

108 
SBORA IOAN 
DAVID VIA FIZICĂ MENŢIUNE   

TÎLVESCU 
CRISTINA MIRELA 

109 PĂRĂU IARINA VIID FIZICĂ MENŢIUNE   ŢÎRCĂ MIHAELA 

110 

GĂVĂNESCU 
ADRIAN-IONUŢ-
DUMITRU XA FIZICĂ MENŢIUNE   ŢÎRCĂ MIHAELA 

111 
TUDORESCU IOAN 
DANIEL XA FIZICĂ MENŢIUNE   ŢÎRCĂ MIHAELA 

112 
PRODAN DALIA 
ALEXANDRA IXA FIZICĂ MENŢIUNE   

NEGREA RODICA 
MARIA 

113 
ENCESCU ANA-
CRISTIANA XB FIZICĂ MENŢIUNE   MITU LIVIU  

114 

IŞFAN 
ALEXANDRU 
ŞTEFAN XIA FIZICĂ PREMIUL II 

CALIFICAT-
MENŢIUNE ME   
CALIFICAT ÎN 
LOTUL LĂRGIT 
DE FIZICĂ AL 
ROMÂNIEI;                
MEDALIE DE 
ARGINT 

NEGREA RODICA 
MARIA 

115 

OSNAGA 
OCTAVIAN-
ALEXANDRU XIC FIZICĂ PREMIUL I 

CALIFICAT -                 
MEDALIE DE 
BRONZ 

TÎLVESCU 
CRISTINA MIRELA 

116 
BUNECI VICTOR 
ANDREI VB INFORMATICĂ MENŢIUNE   PETRICĂ ALINA    

117 

URECHESCU  
ALEXANDRU-
VALENTIN VB INFORMATICĂ MENŢIUNE   PETRICĂ ALINA 

118 
SBORA IOAN-
DAVID VIA INFORMATICĂ PREMIUL II 

CALIFICAT-
MENŢIUNE ME                      
MEDALIE 
ARGINT  

PETRICĂ ALINA                    
POPESCU SANDĂ 

119 

ENĂŞTESCU 
ALEXANDRU-
EMILIAN-MIHAI VIB INFORMATICĂ MENŢIUNE   PETRICĂ ALINA 

120 
GRIGORESCU 
MIRCEA VIIB INFORMATICĂ MENŢIUNE   LUGOJ ADELA 

121 POPESCU VLAD VIIIA INFORMATICĂ LOCUL III CALIFICAT 
DABELEA OANA 
DACIANA 

122 
CÎRSTOIU ANDRA 
GABRIELA VIIIA INFORMATICĂ MENŢIUNE CALIFICAT 

DABELEA OANA 
DACIANA 

123 
GHEORGHESCU 
LUCA VIIIC INFORMATICĂ LOCUL II CALIFICAT MARIA ELENA 



124 POPESCU VLAD VIIIA INFORMATICĂ MENŢIUNE   
DABELEA OANA 
DACIANA 

125 
TUDORESCU 
OCTAVIAN VIIIC INFORMATICĂ MENŢIUNE   MARIA ELENA 

126 

RADU 
ALEXANDRU-
GABRIEL IXB INFORMATICĂ PREMIUL I   

POPESCU SANDI 
MIHAELA  
DABELEA OANA 
DACIANA 

127 
COVRIG MARIUS 
ANDREI IXB INFORMATICĂ PREMIUL II   

POPESCU SANDI 
MIHAELA  
DABELEA OANA 
DACIANA 

128 
PRODAN DALIA 
ALEXANDRA IXA INFORMATICĂ LOCUL III   

DABELEA OANA 
DACIANA    
POPESCU SANDI 
MIHAELA   

129 
SECOTĂ ELENA-
TEODORA IXA INFORMATICĂ MENŢIUNE   

DABELEA OANA 
DACIANA    
POPESCU SANDI 
MIHAELA   

130 

ŞANDRU 
ALEXANDRO-
ANDRES IXC INFORMATICĂ MENŢIUNE   POPESCU ANCA 

131 
ŞTEICĂ MIHAI 
ADRIAN IXC INFORMATICĂ MENŢIUNE   POPESCU ANCA 

132 
TĂEREL RADU-
NICOLAE XA INFORMATICĂ LOCUL III 

MEDALIA DE 
ARGINT 

NODEA 
GHEORGHE 
EUGEN                        
NODEA GABRIELA 

133 

PROBAJI  
ALEXANDRU-
CRISTIAN XC INFORMATICĂ MENŢIUNE   

MANOILĂ 
DOMNICA                 
NODEA GABRIELA                  
NODEA 
GHEORGHE 
EUGEN 

134 
NEACŞU MIHNEA 
VALENTIN XIA INFORMATICĂ PREMIUL I 

MEDALIA DE 
ARGINT 

NODEA  
GABRIELA                           
NODEA 
GHEORGHE 
EUGEN 

135 
BRATU  MIHAI-
ALEXANDRU XIA INFORMATICĂ LOCUL III   

NODEA  
GABRIELA                           
NODEA 
GHEORGHE 
EUGEN 

136 OPRIŢESCU IANI XIB INFORMATICĂ MENŢIUNE   

MARIA ELENA                          
NODEA 
GHEORGHE 
EUGEN 

137 

OSNAGA 
OCTAVIAN-
ALEXANDRU XIC INFORMATICĂ MENŢIUNE   

LUGOJ ADELA                           
NODEA 
GHEORGHE 
EUGEN 

138 
PETCU DAVID-
ANDREI XIB INFORMATICĂ MENŢIUNE   

MARIA ELENA                          
NODEA 
GHEORGHE 
EUGEN 

139 COVEI DENIS XIIB INFORMATICĂ PREMIUL II 

CALIFICAT-
MEDALIE DE 
BRONZ 

POPESCU SANDĂ-
MIHAELA                      
NODEA 
GHEORGHE 
EUGEN 



140 
CHIŢAN RAFAEL 
ALEXANDRU XIIB INFORMATICĂ LOCUL III 

CALIFICAT-
MEDALIE DE 
BRONZ 

POPESCU SANDĂ-
MIHAELA                      
NODEA 
GHEORGHE 
EUGEN 

141 
POPA IARINA-
IOANA XIIB INFORMATICĂ MENŢIUNE   

POPESCU SANDĂ-
MIHAELA                       

142 STAN ANDREI XIIB 

OLIMPIADA 
NAŢIONALĂ DE 
INFORMATICĂ 
APLICATĂ"ACA
DNET" PREMIUL I 

CALIFICAT-
MENŢIUNE 
MEN 

POPESCU SANDI 
MIHAELA 

143 

FRĂŢILESCU 
VLĂDUŢ-
OCTAVIAN XE 

ŞTIINŢELE 
PĂMÂNTULUI PREMIUL I   

ANTON CAMELIA                   
BAROS MARIA                         
NEGREA RODICA                          
SPÎNU MARIA 

144 
IANĂŞI MIRCEA-
ANDREI XB GEOGRAFIE PREMIUL I 

CALIFICAT-
PREMIU 
SPECIAL 
SOC.DE 
GEOGRAFIE ZAHARIA VASILE 

145 
BRATU MIHAI-
ALEXANDRU XIA GEOGRAFIE PREMIUL I 

CALIFICAT-
PREMIU 
SPECIAL 
SOC.DE 
GEOGRAFIE-
CALIFICAT ÎN 
LOTUL 
NAŢIONAL ZAHARIA VASILE 

146 
DONOIU VLAD-
CONSTANTIN XIIG GEOGRAFIE PREMIUL I 

CALIFICAT                
MENŢIUNE ME ZAHARIA VASILE 

147 
GEORGESCU 
MIHAI ALIN VIID 

MICA 
OLIMPIADĂ DE 
GEOGRAFIE 
"TERRA" PREMIUL I 

PREMIUL III 
ME ZAHARIA VASILE 

148 
SBORA IOAN  
DAVID VIA 

MICA 
OLIMPIADĂ DE 
GEOGRAFIE 
"TERRA" PREMIUL I PREMIUL I ME ZAHARIA VASILE 

149 
NEACŞA ANDREI-
MIHAI VIIB 

MICA 
OLIMPIADĂ DE 
GEOGRAFIE 
"TERRA" PREMIUL II MENŢIUNE ME ZAHARIA VASILE 

150 
GROZA FLORIAN-
ŞTEFAN VIID 

MICA 
OLIMPIADĂ DE 
GEOGRAFIE 
"TERRA" MENŢIUNE 

PREMIUL III 
ME ZAHARIA VASILE 

151 

URECHESCU 
ALEXANDRU 
VALENTIB VB 

MICA 
OLIMPIADĂ DE 
GEOGRAFIE 
"TERRA" MENŢIUNE 

PREMIUL 
SPECIAL AL 
SOC. DE 
GEOGRAFIE 
DIN ROMÂNIA SPÎNU MARIA 

152 
VLĂDESCU 
SERGIU DUMITRU VB 

MICA 
OLIMPIADĂ DE 
GEOGRAFIE 
"TERRA" MENŢIUNE   SPÎNU MARIA 

153 
MORMAN 
ŞTEFAN-CĂLIN VIIA 

MICA 
OLIMPIADĂ DE 
GEOGRAFIE 
"TERRA" MENŢIUNE   SPÎNU MARIA 



154 
TĂNĂSOIU 
AMALIA-JUSTINA IXE BIOLOGIE LOCUL III   

RADU MANUELA 

155 

DIACONU 
ADELIN-
CONSTANTIN IXA BIOLOGIE MENŢIUNE   

ANTON CAMELIA                 

156 

MĂNESCU  
NICOLIN-
CORNELIU IXE BIOLOGIE MENŢIUNE   RADU MANUELA 

157 

GĂVĂNESCU 
IONUŢ-DUMITRU-
ADRIAN XA BIOLOGIE PREMIUL I CALIFICAT ANTON  CAMELIA 

158 
PREDUŢĂ 
RĂZVAN ŞTEFAN XE BIOLOGIE PREMIUL I   ANTON  CAMELIA 

159 
PRUNĂ LUCIANA -
ELENA XE BIOLOGIE PREMIUL III   ANTON  CAMELIA 

160 
ENCESCU ANA-
CRISTIANA XB BIOLOGIE MENŢIUNE   

RADU MANUELA 

161 
NEGUŢI ROBERTA-
MIHAELA XC BIOLOGIE MENŢIUNE   

PÎRVULESCU 
MIHAELA 

162 

PALAGHIA 
ALEXANDRA-
IULIANA XIF BIOLOGIE PREMIUL III   ANTON  CAMELIA 

163 
MĂGUREANU 
ANA-MARIA XIE BIOLOGIE MENŢIUNE   RADU MANUELA 

164 DOP ANDREEA XIE BIOLOGIE MENŢIUNE   RADU MANUELA 

165 BODESCU BIANCA XIA BIOLOGIE MENŢIUNE   ANTON CAMELIA 

166 
CHIŢAN RAFAEL-
ALEXANDRU XIIB BIOLOGIE PREMIUL I CALIFICAT 

PÎRVULESCU 
MIHAELA 

167 
JIANU IRINA-
MARIA IXG ISTORIE PREMIUL I 

CALIFICAT                 
MENŢIUNE ME 

MĂRĂCINE 
CLAUDIU 

168 
ROŞU ANDREI-
IOAN IXG ISTORIE PREMIUL II   

MĂRĂCINE 
CLAUDIU 

169 TOMA COSMIN IXG ISTORIE PREMIUL III   
MĂRĂCINE 
CLAUDIU 

170 
ROŞCA ALECSIS 
DUMITRU XIIG ISTORIE PREMIUL I CALIFICAT 

MĂRĂCINE 
CLAUDIU 

171 
POPESCU DARIA 
ELENA XIIG ISTORIE PREMIUL II   

MĂRĂCINE 
CLAUDIU 

172 
LEOVEANU-
ANDREI MAIA XIH ISTORIE MENŢIUNE   COCHINĂ MARIA 

173 
PARALESCU 
DIANA-MARIA XIH ISTORIE MENŢIUNE   COCHINĂ MARIA 

174 

DASCALU 
SÎNZIANA-IOANA-
DENISA XIG ISTORIE MENŢIUNE   COCHINĂ MARIA 

175 
ŞECLĂMAN ANDI-
CIPRIAN XIIF ISTORIE MENŢIUNE   COCHINĂ MARIA 

176 
CENUŞE MARIA 
TEODORA XG RELIGIE PREMIUL II   

PANDURU 
NICOLAE 

177 
MISCHIU ANA 
MARIA XD RELIGIE MENŢIUNE   

BĂLOI SIMONA 
ELENA 

178 
POPA IARINA-
IOANA XIIB 

CONCURSUL 
"MADE FOR 
EUROPE" LOCUL I CALIFICAT 

VÎLCEANU 
ILEANA-DANIELA    
PETRICĂ ALINA 

179 
ECHIPA BASCHET 
FETE-LICEE LICEU 

Olimpiada 
Naţională a 
Sportului Şcolar-
BASCHET FETE 
LICEE 

LOCUL I-
ETAPA DE 
ZONĂ 

LOCUL II-
ETAPA 
NAŢIONALĂ 

RĂDULEA-
ZAMFIRESCU 
BOGDAN 



180 
ECHIPA BASCHET 
BĂIEŢI -LICEU LICEU 

Olimpiada 
Naţională a 
Sportului Şcolar-
BASCHET BĂIEŢI 
LICEU 

LOCUL I-
ETAPA 
ZONALĂ   

RĂUŢ ION-
LAURENŢIU 

181 

LEOVEANU-
ANDREI MAIA  
DIN ECHIPA BIG 
BANG XIH 

Olimpiada 
naţională de 
argumentare, 
dezbatere şi 
gândire critică 
TINERII DEZBAT PREMIUL I CALIFICAT 

UDRIŞTIOIU 
MARIA VASILICA 

182 

MOROŞANU 
BIANCA ELENA 
ROBERTA DIN 
ECHIPA BIG BANG XIH 

Olimpiada 
naţională de 
argumentare, 
dezbatere şi 
gândire critică 
TINERII DEZBAT PREMIUL I CALIFICAT 

UDRIŞTIOIU 
MARIA VASILICA 

183 
SAVA PATRICIA 
DIN ECHIPA AVP 1 XIIG 

Olimpiada 
naţională de 
argumentare, 
dezbatere şi 
gândire critică 
TINERII DEZBAT PREMIUL III CALIFICAT VELŢAN ELENA 

184 ECHIPA AVP 1 Echipa 

Olimpiada 
naţională de 
argumentare, 
dezbatere şi 
gândire critică 
TINERII DEZBAT PREMIUL II   VELŢAN ELENA 

185 ECHIPA BIG BANG Echipa 

Olimpiada 
naţională de 
argumentare, 
dezbatere şi 
gândire critică 
TINERII DEZBAT PREMIUL II   

UDRIŞTIOIU 
MARIA VASILICA 

186 
PRUNĂ ALINA-
VALENTINA XIH 

Olimpiada 
naţională de 
argumentare, 
dezbatere şi 
gândire critică 
TINERII DEZBAT MENŢIUNE   VELŢAN ELENA 

187 
SARAGEA ANA 
EMILIA XIH 

Olimpiada 
naţională de 
argumentare, 
dezbatere şi 
gândire critică 
TINERII DEZBAT MENŢIUNE   

UDRIŞTIOIU 
MARIA VASILICA 

188 
ROŞCA ALECSIS 
DUMITRU XIIG 

Olimpiada 
naţională de 
argumentare, 
dezbatere şi 
gândire critică 
TINERII DEZBAT MENŢIUNE   VELŢAN ELENA 

 

 

 



B. ACTIVITATEA PERSONALULUI 
DIDACTIC 

1.Evaluarea cadrului didactic in procesul de instruire : 
           Cadrele didactice au fost evaluate prin asistente la clase. S-a realizat un număr de 63 de 
asistenţe la clasă. 
           Toate cadrele didactice și-au întocmit la timp și cu rigurozitate documentele de 
proiectare, respectând recomandările și normele metodologice  în vigoare. 
           În urma asistenţelor desfășurate s-a constatat o bună pregătire metodică și știinţifică a 
cadrelor didactice . 
2.Aprecierea efectelor instruirii prin administrarea unor probe de cunostinte. 
      Aprecierea efectelor instruirii s-a realizat prin aplicarea  unor instrumente de evaluare cu 
rol de diagnosticare, de identificare a diferitelor nevoi  de instruire ale elevilor: teste predictive, 
evaluări sumative, formative etc.  
 
3.Programe și acţiuni de recuperare a cunoștintelor .  
             Permanent s-a avut în vedere acordarea de sprijin suplimentar elevilor cu dificultăţi de 
învăţare, astfel încât aceștia  să poată face faţă programei școlare. La nivelul școlii există 2 
elevi cu cerinţe educaţionale speciale, care au certificat emis de C.J.R.A.E.. Responsabilii de 
caz de servicii psihoeducaţionale au fost d-na. Prof. Băloi Simona și dl. Prof. Mărăcine Claudiu. 
               Pentru elevii cu dificultăţi de învăţare și cerinţe educaţionale speciale, s-au alcătuit 
programe și  s-au desfășurat o serie de acţiuni menite să prevină și să combată eșecul școlar. 
Printre acestea menţionăm:  
- aplicarea unor strategii de instruire diferenţiată la clasă pentru elevii cu dificultăţi de învăţare;  
- derularea unor ore de pregătire suplimentară pentru recuperare și remediere școlară;  
- stabilirea unor strânse legături cu familiile elevilor cu dificultăţi de învăţare .  
               Se constată că o mare parte a elevilor cu dificultăţi de învăţare și predispuși la abandon 
școlar provin din rândul elevilor de etnie romă. Printre cauzele care generează aceasta situaţie 
s-au identificat următoarele: nefrecventarea grădiniţei; astfel, ei vin la școală cu un bagaj de 
cunoștinţe redus; neutilizarea limbii române în comunicarea din cadrul familiei, ceea ce face 
ca la intrarea în școală să comunice defectuos, să înţeleagă cu dificultate sarcinile de lucru; 
frecventarea în salturi a cursurilor; dezinteresul din partea familiei; lipsurile materiale. 
 
4.Programe si acţiuni de pregătire performantă a elevilor .  
           
                  Pregatirea elevilor pentru performanta s-a făcut conform programelor, planificarilor 
calendaristice, fie în cadrul orelor alocate disciplinelor, fie în cadrul unor ore de pregătire 
suplimentară, desfășurate în afara programului sau în timpul vacanţelor școlare.  
             La învăţământul gimnazial, cadrele didactice au derulat programe și actiuni de 
pregătire pentru:  
- examenele naţionale ( Evaluarea Naţională ) ; 
- olimpiadele și concursurile școlare: limba română, matematică, limba engleză, limba 
franceză, limba germană, geografie , istorie, cultură civică, religie, informatică, educație fizică 
și sport.  
La învăţământul liceal, cadrele didactice au derulat programe și actiuni de pregătire pentru:  



- examenele naţionale ( Bacalaureat) ; 
- olimpiadele și concursurile școlare: limba română, matematică, limba engleză, limba 
franceză, limba germană, limba italiană, limba latină, fizică, chimie, biologie, geografie , 
istorie, religie, dezbatere, oratorie și retorică, lingvistică, informatică, robotică, științele 
pământului.  
 
5. Orientarea școlara și profesională  

             S-a realizat în cadrul orelor de consiliere și orientare prin discuţii, dezbateri, aplicarea 
unor chestionare, permanenta consiliere, îndrumare, informare  a elevilor claselor a VIII-a și a 
XII-a cu privire la metodologia de admitere la licee/facultate,  organizarea lectoratelor  cu 
părinţii. Activitatea de orientare școlară și profesională se realizează în colaborare cu profesorul 
psihopedagog Țucă Irina, reprezentant al C.J.R.A.E. Gorj. 

                Mai multe licee și facultăți din județ și din țară şi-au prezentat oferta educațională 
prin vizite în şcoală, distribuirea unor pliante, oferirea de material informativ pentru elevi şi 
părinți.  

6.Perfectionarea activitatii profesionale 
       

 În cursul celui de-al doilea semestru al acestui an şcolar, activitatea de 
perfecţionare  a fost orientată, în primul rând, în direcţia formării prin grade didactice. Astfel, 
din totalul de 95 de cadre didactice, 2 cadre didactice sunt cu definitivat, 7 cadre didactice au 
gradul II, 81 de cadre didactice au gradul I, iar 5 cadre didactice au gradul I și doctorat. 

Apoi, formarea prin cursuri a cunoscut modalitatea de realizare blended learning:  
• prof. Goanță Cristina și Udriștioiu Vasilica au participat la cursul Dialog social 

și negociere colectivă  în perioada octombrie 2021 – martie 2022; prof. 
Udriștioiu Vasilica a participat la cursul Managementul protecției datelor cu 
caracter personal în perioada martie-iunie 2022. 

 Tot în seria cursurilor organizate la C. C. D. Gorj și absolvite, pot fi menționate: 
•  „Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți – CRED” la care au 

participat prof. Goanță Cristina și Răuț Ion Laurențiu; 
• "Managementul eficient al utilizării Resurselor Educaționale Deschise la 

disciplina Religie" la care a participat dl. Prof. Panduru Nicolae 
              Alte cursuri de formare la care au participat cadrele didactice ale Colegiului Național 
„Tudor Vladimirescu” sunt:  

• Curs evaluatori CPEECN – la care au participat prof. Spînu Maria, prof. Peptan 
Anca, prof. Goanță Cristina; 

• Evaluarea formativa moderna cu ajutorul standardelor educationale; Strategii 
puternice pentru succes la clasa; Resurse umane in managementul educational 
– prof. Țîrcă Mihaela Valentina; 

• Mentor in învățământul  preuniversitar  - prof. Pîrvulescu Camelia  Carmen, 
Buică Elena Magdalena. 

• 3DUTECH – Modelează viitorul. Printează-l 3D! – prof. Petrică Alina; 
• Dezvoltarea competențelor digitale transdisciplinare pentru cadrele didactice 

din învățământul preuniversitar – prof. pt. învățământul primar Stăncioi 
Daniela; 

• ,,ADS 2020 -un nou inceput!'' – prof. Dabelea Oana Daciana; 
• Lesen - Hören - Sehen üben mit digitalen Tools – prof. Budianu Marcu Alina; 



• Mediator școlar – program de mediere în școală – prof. Stoian Loredana 
Gabriela 

       Toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ au participat la activităţile metodico-
ştiinţifice desfăşurate în cadrul comisiilor metodice. 
        Se poate spune, deci, că perfecţionarea rămâne o preocupare constantă a multora dintre 
noi, motivată atât  de evoluţia în carieră, cât și de  personalitatea fiecăruia.    

 
7.Calificativele acordate cadrelor didactice  cu prilejul inspectiilor scolare . 
              

                  Cadrele didactice asistate în cadrul inspecţiilor curente la clasă au fost evaluate cu 
calificativul "FOARTE BINE".  
              În cadrul  inspecţiilor pentru  pentru obţinerea gradelor didactice , cadrele didactice 
au fost evaluate cu următoarele note / calificative: 

Buică Magdalena Elena, inspecţie curentă 1 pentru acordarea gradului didactic II- 
Foarte bine  
Răuț Bratiloveanu Delia Mihaela, inspecţie curtentă 1 pentru acordarea gradului 
didactic I- Foarte bine 
Ștefănoiu Monica Vasilica, inspecţie curentă 2 pentru acordarea gradului didactic II- 
Foarte bine  
Giurgiulescu Irina Manuela, inspecţie specială pentru acordarea gradului didactic I- 
Nota 10 (zece) 
Cămin Cristina Mariana, inspecţie curentă 2 pentru acordarea gradului didactic II- 
Foarte bine  
Buică Magdalena Elena, inspecţie curentă 2 pentru acordarea gradului didactic II- 
Foarte bine  
 
  
 

C. ACTIVITATEA DE CONDUCERE A 
SCOLII  

 
1. Calitatea programelor manageriale  si a analizelor efectuate . 
          Pe parcursul anului școlar 2021-2022 au fost întocmite în timp util documentele 
manageriale ale școlii, respectiv: Planurile manageriale, graficul ședintelor și tematica 
Consiliului profesoral; Graficul ședinţelor și tematica Consiliului de administraţie; graficul 
asistenţelor la clasă; planurile manageriale ale comisiilor metodice  și ale comisiilor pe 
probleme de lucru . 
              Aceste documente au fost dezbătute în Consiliul profesoral și aprobate în Consiliul de 
Administraţie.  
              A fost actualizată fişa postului, precum şi fişa de evaluare a activitătii personalului 
didactic şi nedidactic în conformitate cu noile reglementări, metodologii, ordine,  s-au 
actualizat, s-au elaborat procedurile impuse de noile schimbări și de noile standarde publicate 
de ARACIP.  
 



2. Aplicarea principiilor organizatorice în realizarea procesului de învăţământ . 

              Desfășurarea procesului de învăţământ s-a realizat în concordanţă cu documentele 
manageriale ale școlii, instrucţiunile, procedurile I.Ș.J. Gorj, Legea Educaţiei Naţionale, 
Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, cu 
modificările şi completările ulterioare.  
              Pentru buna desfășurare a procesului de învăţământ s-au elaborat și aprobat la nivelul 
școlii diferite proceduri, s-au  încheiat și s-au derulat   parteneriate cu instituţii locale, s-a 
colaborat permanent cu Primăria Municipiului Târgu Jiu și Inspectoratul Școlar Județean Gorj. 
 
 3. Încadrarea, normarea, salarizarea  

              Normarea, încadrarea, salarizarea personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic  
s-au făcut cu respectarea planului –cadru, a legislaţiei în vigoare.  
              Statele de plată ale salariilor se întocmesc pe baza Statelor de personal avizate de I.Ș.J. 
Gorj, înregistrat în unitatea de învățământ cu nr. 4734/03.10.2021, în conformitate cu Ordinul 
4576 / 230 / 2445 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în  
învăţământul preuniversitar.  
 
4. Eficienta controlului si a indrumarii  
     In anul școlar 2021-2022 s-au efectuat  următoarele controale sau inspectii tematice la 
nivelul unitatii de invatamant : 

Inspecție tematică de analiză și rezolvare a sesizărilor și reclamațiilor - 25.01.2022 
inspectori şcolari Stănciulescu Neofit Cătălin  

 
 

 5. Preocuparea pentru gestionarea și pregătirea patrimoniului, dotarea și autodotarea .  
                  La nivelul școlii a existat o permanentă preocupare pentru gestionarea, 
gospodărirea, dotarea, autodotarea patrimoniului, în funcţie de nevoile identificate și de 
resursele existente.  
                   In acest sens, s-au achizitionat diferite obiecte, piese de mobilier, au fost procurate 
diverse materiale didactice, materiale de curăţenie, s-au realizat lucrări de igienizare cu bani 
din bugetul școlii,  proveniţi de la comunitatea locală.  
                   Din bugetul propriu (închiriere spații școlare, donații) au fost achiziționate 
materiale didactice, materiale de curățenie, diverse obiecte pentru dotarea internatului școlar. 
 
 
6.Colaborarea cu părinţii , comunitatea locală  pentru rezolvarea problemelor școlii. 
                  Parteneriatul școală – familie la nivelul școlii s-a concretizat prin: organizarea 
lectoratelor cu părinţii, implicarea părintilor in diferite activităţi ale școlii, participarea 
reprezentanţilor părinţilor la Consiliul de administraţie al școlii; derularea unor proiecte, 
activităţi comune la nivelul școlii, al comunităţii, cu participarea părintilor, colaboarea cu 
Asociația de părinți, concretizată prin obținerea unor finanțări folosite pentru îmbunătățirea 
dotării şcolii şi creşterea calității actului educațional. 
 
7. Evaluări și examene naţionale  
  
                 
 



               Evaluarea Națională 2022 și examenul de Bacalaureat  s-au desfăşurat conform 
procedurilor de organizare și desfășurare a examenelor naționale.  
S-au desfăsurat activități de pregătire la disciplinele de examen, limba şi literatura română, 
matematică, fizică, informatică, filosofie, geografie,  în perioada premergătoare examenului, s-
au valorificat variantele de teste antrenament propuse de M.E. Raportul privind rezultatele 
obținute a fost prezentat în cadrul consiliului de administrație şi înaintat Inspectoratului Şcolar  
Județean Gorj. 
 
   
 
 
 
 

D. ALTE ACTIVITATI LA NIVELUL SCOLII  

 
1. ACTIVITATI METODICO-STIINTIFICE . 
  
COMISIA PENTRU CURRICULUM  
 
Principalele acțiuni derulate la nivelul Comisiei pentru curriculum în anul școlar 2021-2022, 
au fost:  
• elaborarea proiectul de curriculum al şcolii (CDŞ) realizat în urma analizei de 
nevoi/oportunităţi educaţionale la nivelul educabililor;  
• derularea procedurii de selecţie a ofertei CDŞ;   
• controlul documentelor de proiectare curriculară - realizat la începutul anului 
școlar/semestrului;  
• actualizarea informaţiilor despre curriculum, în concordanţă cu specificul unităţii 
şcolare;  
• aplicarea planurilor-cadru, a programelor şcolare şi a metodologiei privind evaluarea 
rezultatelor şcolare   
• realizarea ofertei educaţionale - conform procedurii interne;  
• realizarea documentaţiei solicitate de ME și ISJ Gorj; 
• asigurarea planurilor cadru (inclusiv orele de CDȘ) şi programelor şcolare pentru toate 
clasele;  
• asigurarea consultanţei în problemele de curriculum pentru cadrele didactice privind:    

- procurarea documentelor curriculare;  
- procurarea legilor/ordinelor/metodologiilor/procedurilor 

emise de Guvern/ MEN, IŞJ GJ;  
- elaborarea instrumentelor interne de lucru (chestionare 

elevi, părinți, profesori).  
 
  
I. PROIECTAREA CURRICULUMULUI   
  
Proiectarea curriculumului s-a realizat pornind de la:  
• Utilizarea curriculumului naţional  aprobat de ME pentru fiecare nivel de  şcolarizare.  



• Consultarea O.M. pentru curriculum tradiţional care stabilesc planurile cadru şi 
programele utilizate, pentru nivelul de învăţământ primar.  
• Respectarea notelor de fundamentare, a metodologiilor, instrucţiunilor, notelor 
metodice emise de ministerul de resort privind aplicarea curriculumului naţional, pentru 
învăţământul primar.  
• Adecvarea curriculumului la decizia şcolii la structura etnică a populaţiei şcolare şi la 
cerinţele educaţiei interculturale/pentru diversitate.  
Strategia de dezvoltare-proiectare a curriculumului la decizia şcolii s-a realizat pornind de la:  
• Respectarea reglementărilor legale privind dezvoltarea -proiectarea curriculumului la 
decizia şcolii.  
• Utilizarea unei curricule pentru discipline opţionale, specifice învăţământului 
preuniversitar, recunoscute şi promovate de ME   
Dovezile:  
• strategia de proiectare a CDȘ 
• procedura de proiectare a CDȘ  
• procedura de revizuire periodică a curriculumului la decizia şcolii  
• curriculum opţional  
• fişa de evaluare a opţionalului  
• Oferta educaţională  
S-a realizat planificarea corespunzătoare a conţinuturilor învăţării pentru toate 
disciplinele/modulele din curriculum astfel:  
• Planificările calendaristice şi proiectele unităţilor de învăţare au fost elaborate de către 
fiecare cadru didactic în funcţie de nevoile reale ale clasei.  
• Unităţile de învăţare au fost elaborate pe parcursul anului şcolar, pe măsură ce sa 
finalizat implementarea proiectului unităţii anterioare.    
• Unităţile de învăţare de la cursul opţional au avut aceeaşi structură ca şi la celelalte 
discipline.    
• Unităţile de învăţare conțin planificarea învăţării pe lecţii (competenţele/obiectivele şi 
celelalte elemente din structura unei unităţi au fost precizate pentru fiecare oră);   
• Proiectele unităţilor de învăţare  conţin întotdeauna competenţele/ obiectivele pentru 
fiecare tip de lecție (lecţiile de predare, recapitulare, consolidare, etc., de evaluare de la finele 
unităţii).   
• În planificarea calendaristică şi în proiectele unităţilor de învăţare se  respectă  
formularea conţinuturilor din programa şcolară;  
• Proiectarea  unităţilor de învăţare s-a realizat pornind de la particularităţile de vârstă şi 
individuale ale elevilor  
 
          În concluzie: s-a realizat planificarea corespunzătoare a materiei (conţinuturilor) pentru 
fiecare arie curriculară şi a proiectării unităţilor de învăţare pentru toate disciplinele din 
programa şcolară, pentru învăţământul primar, gimnazial și liceal. S-a realizat corelarea 
planificărilor conţinuturilor învăţării la nivelul fiecărei discipline din curriculumul pentru 
învăţământul primar, gimnazial și liceal.  
Dovezile:  
• planificări calendaristice anuale  
• planificări pe unităţi de învăţare  
• planificări pe proiecte tematice  
Proiectarea unităţilor de învăţare promovează şi încurajează centrarea pe elev.   
• Cadrele  didactice au realizat planificări zilnice şi săptămânale integrate bine 
structurate, echilibrate, care se bazează pe cunoaşterea dezvoltării copilului, pe o bună 



cunoaştere a elevilor din clasa şi pe obiectivele ariilor curriculare studiate. Fiecare cadru 
didactic recunoaște importanţa unei planificări zilnice şi săptămânale bine echilibrate.   
• Planificările zilnice denotă abilitatea cadrelor didactice de a reflecta critic asupra 
obiectivelor imediate realizate, de a le corela cu obiectivele majore propuse în planificarea 
săptămînală şi de a face ajustările necesare.  
• Planificările au fost  bine structurate, dar şi suficient de flexibile, permiţând adaptările 
şi modificările necesare pentru a le asigura tuturor copiilor posibilităţi optime de învăţare şi 
dezvoltare.  
• Planificările includ în planurile zilnice o varietate de activităţi pentru a satisface 
diversele nevoi, abilităţi şi stiluri de învăţare.  
• Atât planificarea anuală, cât şi planificarea unităților de ănvățare promovează o 
abordare holistă asupra dezvoltării copilului şi un mod integrat de a abordare a curriculum-ului.  
 
II. REALIZAREA CURRICULUM-ULUI  
  
Realizarea curriculum-ului s-a făcut pornind de la:  
• Respectarea orarului proiectat (respectarea orarului şcolii, respectarea orarului proiectat 
al clasei)  
Dovezile:  
• orarul şcolii  
• orarele claselor  
Utilizarea auxiliarelor curriculare  
• Cadrele didactice au utilizat auxiliare curriculare aprobate de ME, în concordanţă cu 
cerinţele programei şcolare pentru nivelul de învăţământ.  
Dovezile:  
• programe şcolare  
• manual  
• auxiliare curriculare  
• observarea directă  
Utilizarea manualelor şcolare obligatorii aprobate de ME  
• S-au utilizat doar manuale şcolare, pentru învăţământul primar, gimnazial și liceal 
aprobate de ME.  
În ceea ce privește corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare s-a urmărit:   
• Corelarea parcurgerii disciplinelor la nivelul ariei curriculare.  
• Corelarea parcurgerii disciplinelor într-o abordare integrată, pluridiscilinară/ 
interdisciplinară  
Dovezile:  
• observarea directă  
• documente de proiectare a materiei  
• programe şcolare  
• planuri de învăţământ  
• proiecte didactice  
• orarul clasei  
Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la specificul cultural al populaţiei şcolare şi 
la motivaţia fiecărui elev  
S-a observat o preocupare pentru:  
• Promovarea strategiilor şi a metodologiei didactice adecvate la specificul cultural al 
populaţiei şcolare.  
• Adecvarea strategiilor şi a metodologiei didactice la motivaţia fiecărui elev.  



• Colectarea sistematică de  informaţii şi gestionarea eficientă a  modul în care  
elementele specifice ale limbii, culturii şi tradiţiilor minorităţilor entice sau de altă natură 
existente în unitatea şcolară sunt utilizate în activităţile de predare, învăţare şi evaluare.  
• Utilizarea, în activităţile de predare, învăţare şi evaluare, a elementelor culturale 
specifice ale minorităţilor etnice sau de altă natură existente în unitatea şcolară.  
Dovezile:  
• observarea directă  
• documente de proiectare a materiei  
• programe şcolare  
• planuri de învăţământ  
• proiecte didactice (existente în portofoliile personale ale cadrelor didactice) 
S-a observant o preocupare pentru utilizarea autoevaluării elevilor, a evaluării formative şi a 
feedbackului, pentru optimizarea procesului de învăţare prin:  
• Utilizarea autoevaluării elevilor pentru optimizarea procesului de învăţare.  
• Utilizarea evaluării formative şi a feedback-ului pentru optimizarea procesului de 
învăţare.  
Dovezile:  
• observarea directă  
• discuții cu elevii şi cadrele didactice  
• portofoliul cadrului didactic  
Informarea regulată a elevilor şi/sau a părinţilor acestora privind progresul realizat şi rezultatele 
şcolare s-a realizat prin:  
• Informarea sistematică a elevilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare.  
• Informarea regulată a părinţilor privind progresul realizat şi rezultatele şcolare. 
Dovezile:  
• cataloagele claselor/catalogul electronic ADSERVIO 
• informarea părinţilor privind rezultatele şcolare prin intermediul catalogului electronic 
În realizarea  activităţilor de evaluare în conformitate cu legislaţia în vigoare s-a avut în vedere:  
• Utilizarea și respectarea standardelor naționale și a metodologiilor de evaluare în 
vigoare.  
• Notarea prin calificative a rezultatelor evaluării cunoştinţelor, priceperilor şi 
deprinderilor, pentru elevii ciclului primar, pe baza descriptorilor de performanţă şi a 
standardelor curriculare specifice fiecărei discipline în parte.  
• Consemnarea notelor și a calificativelor obţinute de elevi în documentele şcolare 
oficiale, ca rezultat al mai multor evaluări curente sau ca rezultat al evaluărilor sumative, în 
perioade stabilite de cadrul didactic şi de legislaţia în vigoare.  
• Notarea ritmică a calificativelor și a notelor în catalog şi carnetele elevilor, ca rezultate 
ale evaluărilor curente ale elevilor, conform legislaţiei în vigoare.  
• Acordarea calificativului semestrial sau anual la elevii ciclului primar în funcţie de 
progresul sau regresul înregistrat la învăţătură.  
• Acordarea mediilor semestriale sau anuale la elevii ciclului gimnazial și liceal în funcţie 
de progresul sau regresul înregistrat la învăţătură.  
• Aplicarea sistemului de notare prevăzut de legislaţia în vigoare pentru tipul respectiv 
de instituţie de învăţământ sau, în lipsa acesteia, conform unui sistem propriu.  
• Înregistrarea unui număr de cel puţin două note/calificative în catalog şi carnetele 
elevilor, pentru fiecare disciplină de învăţământ, studiată în învăţământul primar, gimnazial șau 
liceal, în funcţie de numărul de ore aferent acesteia în trunchiul comun din planul cadru al 
clasei respective.  



• Identificarea cauzelor şi consecinţelor insuccesului şcolar pentru elevii din şcoală şi a 
măsurilor de ameliorare/ stopare a acestuia, în urma consultărilor şi a discuţiilor purtate la 
nivelul comisiilor metodice şi a Comisiei de evaluare şi asigurarea calităţii.  
• Diseminarea informaţiilor privind succesul şi insuccesul şcolar al elevilor din ciclul 
primar tuturor categoriilor de beneficiari ai educaţiei (elevi, profesori, părinţi), prin acţiuni şi 
modalităţi diverse.  
• Corelarea informaţiilor primite de la cadrele didactice asupra  rezultatelor la învăţătură 
şi purtare ale absolvenţilor ciclului primar, gimnazial și liceal cu pregătirea şcolară şi 
profesională ulterioară. 
• Utilizarea analizelor/ datelor statistice interne, privind traiectul şcolar şi profesional 
ulterior al elevilor şcolii pentru promovarea imaginii unităţii de învăţământ şi dezvoltarea 
instituţională.  
• Monitorizarea frecvenţei elevilor la orele de curs şi identificarea cauzelor 
absenteismului, prin intermediul unor metode şi instrumente interne, la nivelul fiecărei clase 
de elevi, de către cadrele didactice responsabile.   
• Înregistrarea măsurilor specifice aplicate pentru fiecare situaţie problematică în parte, 
de către personalul didactic şi factorii abilitaţi, în documentele de evidenţă internă ale şcolii.  
Dovezile:  
• programe şcolare  
• planuri de învăţământ  
• instrumente de evaluare  
• documente şcolare standardizate  
• cataloage  
• carnete ale elevilor  
• registru matricol  
• discuții cu cadrele didactice şi elevii  
Existenţa unor criterii clare şi cunoscute de către profesori, elevi şi părinţii acestora, privind 
succesul şcolar şi recompensarea rezultatelor şcolare deosebite, precum şi privind insuccesul 
şcolar şi consecinţele acestuia.  
• Existenţa ofertei  educaţionale. La nivel școlii se atestă existența  ofertei educaţionale, 
care se adresează nivelului de învăţământ primar gimnazial sau liceal şi care cuprinde  
cel puţin: resursele educaţionale (umane şi materiale), existente pentru desfăşurarea 
activităţilor curriculare şi extracurriculare. Acestea sunt incluse în programul şcolii.  
• Promovarea ofertei educaţionale către toţi actualii şi potenţialii beneficiari, s-a realizat 
prin intermediul unor pliante, afişe, etc., discuții/interviuri cu beneficiarii principali  
(elevii) dar și cu părinții/ tutorii legali ai acestora.  
Oferta educaţională s-a realizat pornind de  la:  
• diagnoza contextului socio-economic şi cultural, în care funcţiona şcoala,   
• proiectul de dezvoltare a unității de învățământ  
• planul operaţional al școlii  
• dotarea existentă  în școală   
• personalul didactic existent în unitatea de învățământ   
Am constatat următoarele:  
• Adecvarea ofertei educaţionale la diagnoza contextului socio-economic şi cultural, în 
care funcţionează şcoala.  
• Adecvarea ofertei educaţionale la proiectul de dezvoltare, la planul operaţional de 
funcţionare pentru anul școlar 2021-2022, la dotarea existentă şi la personalul existent în 
școală.  
  
 



ANALIZA SWOT  
 
PUNCTE TARI   
• structura organizatorică a comisiei  este corespunzătoare   
• comunicarea este fructuoasă pe toate planurile, cu toate compartimentele educaționale   
• existența unei oferte de discipline și ore opționale care să asigure facilitarea dezvoltării 
de competențe de comunicare și din aria socio-umană, precum și pregătirea temeinică pentru 
examenele naționale, dar si atestate profesionale.  
• ore suplimentare pentru pregătirea elevilor în vederea participării la concursuri și 
olimpiade școlare, dar si pentru examenele nationale;  
• oferirea de servicii de asistență și consiliere școlară;   
• existența unor parteneriate cu diverse instituții (Biblioteca Județeană, Teatrul Elvira 
Godeanu, DSP, ISU, agenți economici, ONG-uri, scoli din judet si din ţară, ș.a.) care facilitează 
dezvoltarea de competențe cu accent pe integrarea în societate.  
• gestionarea eficientă a resurselor alocate;  
• colaborarea eficientă cu partenerii sociali– sindicate.  
• încadrarea cu personal didactic calificat;  
• existenta avizelor sanitare si ISU;  
• existența unor spații recent renovate pentru săli de clasă, luminoase, cu asigurarea unui 
regim termic de confort, dar si anveloparii liceului prin care s-au imbunatatit conditiile de 
desfasurare a procesului instructive-educativ.   
• grad ridicat de mulțumire a elevilor față de procesul instructiv- educativ oferit de liceu;  
• nivelul ridicat de siguranță în școală prin existența unui sistem de supraveghere video 
în fiecare sală de clasă. 
• existenta unui spatiu recent amenajat pentru cadrele didactice, cancelaria recent 
amenajată;  
• existenta unui site imbunatatit al liceului si a paginii de facebook ca modalitati de 
promovare a imaginii si realizarilor liceului;  
• existența bibliotecii școlare şi a volumelor de literatură şi de specialitate.  
• cabinet psihologic, cabinete de informatica,fizică, chimie, biologie, punct de informare 
– proiectul Scoală Ambasador a Parlamentului European;  
• desfasurarea activitatilor de voluntariat   
• atât elevii, cât și părinții se arată receptivi față de programele și proiectele implementate 
la nivel de școală   
• obiectivele propuse sunt în conformitate cu nevoile de formare ale cadrelor didactice și 
răspund nevoilor școlii și ale colectivului de elevi;  
 
PUNCTE SLABE   
• lipsa unei unei săli de lectură.  
• implicarea redusă a unor părinți în activitățile liceului, din cauza situației 
epidemiologice actuale.  
• dotarea cu echipamente învechite  a unor laboratoare;  
• nevoia de completare a conținuturilor prin opționale este mult mai mare decât ceea ce 
se permite de cadrul legislativ.   
 
AMENINȚĂRI   
• împiedicarea dezvoltării competențelor digitale datorită situației epidemiologice 
actuale;  
• focalizarea doar pe anumite parteneriate, cu neglijarea unor posibili parteneri de viitor.  
• legislaţie incoerentă şi deficitară;  



• lipsa fondurilor;  
• închiderea perspectivei asupra CDȘ prin păstrarea a ceea ce propune doar  profesorul 
(acestea datorate lipsei de mijloace materiale, de spații, de parteneriate).   
 
OPORTUNITĂȚI  
• implementarea strategiilor privind descentralizarea învăţământului, asigurarea calităţii;  
• training specializat al cadrelor didactice în vederea modernizarii actului educațional;  
• atragerea de sponsori si implicarea parintilor in modernizarea actului educational;  
• diversificarea activităților școlare prin implicarea elevilor în activități de socializare  
(ex. Săptămâna altfel, Ziua Copilului, activități cu dirigintele)  
• facilitarea accesului tuturor la sistemele de educaţie şi formare profesională, şi 
deschiderea acestora către societate;  
• C.D.Ş.– din perspectiva particularizării actului învăţării;  
• parteneriat activ cu agenţii economici;  
• implementare și  dezvoltarea unei strategii de predare și integrare pentru copiii cu 
deficiențe ușoare sau moderate de învățare și pentru imigranți  
• existența unei oferte variate de cursuri deformare și de schimburi de experiență prin 
programe finanțate la nivel european  
• implicarea în activități comune de voluntariat cu elevii și partenerii educaționali.  
• pregătirea cadrelor didactice facilitează o desfășurare productivă a procesului de 
învățământ.   
• relațiile bune cu comunitatea locală pot duce într–un viitor apropiat la lărgirea paletei 
de discipline opționale.   
 
Concluzii   
 Activitatea Comisiei pentru curriculum s–a desfășurat în anul școlar 2021-2022 într–un mod 
corespunzător. Obiectivele au fost realizate ritmic, în acord cu legislația în vigoare. Membrii 
comisiei s–au dovedit receptivi, depunând eforturi adecvate pentru îndeplinirea sarcinilor.   
 
COMISIA DE ETICA, INTEGRITATE, ANTICORUPTIE LA NIVELUL UNITĂȚII 

1. Introducere 
       Activitatea unității a vizat, în anul școlar 2021-2022, consolidarea calităţii serviciilor 
educaționale şi dezvoltarea unor proceduri de lucru în acord cu principiile transparenţei, 
legalităţii, eficacităţii şi supremaţiei interesului public, atât la nivelul personalului din unitate, 
cât si a serviciilor oferite de unitate. 
2. Valorile și principiile promovate în cadrul unității sunt: 
a) imparţialitate şi obiectivitate; 
b) independenţă şi libertate profesională; 
c) responsabilitate morală, socială şi profesională; 
d) integritate morală şi profesională; 
e) confidenţialitate şi respect pentru sfera vieţii private; 
f) primatul interesului public; 
g) respectarea şi promovarea interesului superior al beneficiarului direct al educaţiei; 
h) respectarea legislaţiei generale şi a celei specific domeniului; 
i) respectarea autonomiei personale; 
j) onestitate şi corectitudine; 
k) atitudine decentă şi echilibrată; 
l) toleranţă; 
m) autoexigenţă în exercitarea profesiei; 



n) interes şi responsabilitate în raport cu propria formare profesională, în creştereacalităţii 
activităţii didactice şi a prestigiului unităţii, precum şi a specialităţii, domeniului în care îşi 
desfăşoară activitatea; 
o) implicare în procesul de perfecţionare a caracterului democratic al societăţii. 
        În cursul anului curent au avut loc intalniri cu angajatii institutiei. In cadrul acestor 
intalniri, angajatii au fost informati despre procesul de elaborare a codului de etica si ulterior a 
fost prezentat codul de etica si a fost dezbatut.  
       Au fost intensificate activitatile de implementare si dezvoltare a standardelor de 
management/ control intern la nivelul unității si elaborarea procedurilor, formalizate pe 
activitati in acord cu specificul institutiei de invatamant. 
       S-a întocmit registrul de riscuri, au fost identificate functiile sensibile, etc. 
      Relaţiile colegiale ale personalului didactic au fost bazate pe respect, onestitate, 
solidaritate, cooperare, corectitudine, toleranţă, sprijin reciproc, confidenţialitate, competiţie 
loială. 
      În relaţiile cu părinţii şi cu reprezentanţii legali ai beneficiarilor direcţi ai educaţiei, 
personalul didactic a respectat şi aplicat norme de conduită prin care a fost asigurata:  
a) stabilirea unei relaţii de încredere mutuală şi de comunicare; 
b) respectarea confidenţialităţii informaţiilor, a datelor furnizate şi a dreptului la viaţă 
privată şi de familie; 
c) neacceptarea primirii de bunuri materiale sau sume de bani pentru serviciile 
educaţionale oferite; 
d) recomandarea de auxiliare curriculare sau materiale didactice, cu precădere a celor 
deschise şi gratuite, fără a impune achiziţionarea celor contra cost. 
3. Incidente de integritate și măsuri de remediere     Nu au fost. 
4. Bune practici  
Nu au fost demarate și nu au avut loc în anul curent activități strict pe line etica, integritate. 
5. Dificultăţi întâmpinate     Nu am avut.  
6. Alte comentarii (dacă e cazul) 
   Nu am avut situații în care să fim nevoiți să recuperăm sume cu titlu de despăgubiri sau 
prejudicii care să fi fost cauzate instituției noastre prin săvârșirea unor fapte penale.  
Nu am avut incidente în ceea ce privește etica, integritatea. 

 
ACTIVITATEA CONSILIULUI   ELEVILOR 
 
        In anul şcolar 2021-2022, Consiliul şcolar al elevilor s-a întrunit ori de câte ori a fost 
necesar. La  şedinţe au fost prezenţi toţi reprezentanţii claselor. 
          Consiliul elevilor s-a implicat în desfăşurarea activităților şcolare şi extraşcolare la 
nivelul şcolii. 
 
COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DIRIGINŢI 
 În anul școlar 2021-2022, ne-am propus  să desfășurăm, cu participarea și implicarea 
activă a tuturor cadrelor didactice din unitate, o serie cât mai variată de activități, proiecte și 
programe educative, în care să se implice motivațional și conștient toți elevii unității, şi pe cât 
posibil, toţi partenerii implicaţi în educaţie (Familia, Poliţia, Cabinetul psihologic, biblioteca, 
factori economici, Biserica etc.). În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul 
managerial pentru anul școlar 2021-2022 au fost emise decizii interne pentru numirea:  
1) Coordonatorului pentru proiecte și programe educative şcolare și extraşcolare, şefilor de 
catedre și responsabililor de discipline;  
2) Comisiilor şi grupurilor de lucru cu atribuţii specifice: Comisia pentru burse, programe 
sociale şi alte forme de sprijin financiar, Comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii, 



Comisiei pentru organizarea examenelor de corigenţă, de încheierea situaţiei şcolare și de 
diferenţă, Comisia pentru orar, serviciul pe şcoală și scheme orare, Comisiei pentru verificarea 
cataloagelor (completarea cataloagelor, frecvenţa elevilor şi notarea ritmică), Comisia pentru 
curriculum şi stabilirea graficului de desfăşurare a lucrărilor, Comisia diriginţilor, Comisia 
pentru promovarea imaginii unității, Comisia de perfecţionare, cercetare şi dezvoltare 
profesională a profesorilor, Comisia de sănătate şi securitate în muncă, Comisia pentru 
proiecte, programe educative şcolare și extraşcolare, etc.  
Activitatea educativă şcolară și extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună comunicare, 
activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate și implicând un număr mare de elevi, cadre 
didactice, părinţi și reprezentanţi ai comunităţii locale. Îndrumarea și   informarea elevilor şi 
părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a 
concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu 
părinţii. Diriginţii s-au implicat în buna organizare și desfăşurare a serviciului pe unitate și au 
militat pentru menţinerea calităţii mediului şcolar. Pentru anul școlar 2021-2022, ne-am stabilit 
o serie de obiective de realizat la nivelul unității, prin activitățile educative stabilite. 
 
 
 
 
 
 
 
Obiective:  
Necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare și extraşcolare ca parte esenţială a 
educaţiei obligatorii;  
Promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 
standardelor calităţii procesului educaţional;  
Oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară și extraşcolară pentru crearea condiţiilor 
egale/echitabile de acces la educaţie  
Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de 
indisciplină 
Creşterea procentului de promovabilitate al Evaluarilor Naţionale; 
Cunoasterea optiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber; 
Diversificarea activităţii extracurriculare; 
Conectarea și colaborarea unității la programe și proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, 
național și internațional; 
Cresterea calitatii actiunilor educative din unitate; 
Implicarea și atragerea unui numar cat mai mare de elevi în activitățile unității; 
Eficientizarea colaborarii unității cu alte institutii implicate în buna funcționare a societății; 
Optimizarea relaţiei unitate-familie; 
Diversificarea activităţii extracurriculare. 
 
Puncte tari 
Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare și extraşcolare; 
Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării și valorificării valenţelor 
educative; 
Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 
Majoritatea profesorilor diriginți s-a implicat în derularea activităților școlare și extrașcolare; 
Relaţia buna dintre diriginţilor şi majoritatea elevilor; 



Multitudinea și diversitatea activităților extrașcolare  în vederea afirmării personalității unității 
în plan comunitar; 
Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare și 
extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii ); 
 Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi 
perspectivele de dezvoltare ale societăţii; 
Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-
profesori etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ 
Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii 
delincvenţei juvenile; 
Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, 
suplimentate de consultaţii individuale cu părinţii; 
Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare (excursii 
tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. 
 
Puncte slabe 
Slaba implicare a părinţilor în activităţile unității, dezinteresul multora dintre ei faţă de 
anturajul și preocupările copiilor lor;  
Existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente 
pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui; 
Neimplicarea în proiecte internaţionale; 
Spațiul insuficient în incinta unității pentru derularea unor activități extraşcolare; 
Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile extraşcolare;  
Dezinteresul părinților și elevilor de etnie rroma față de actul educațional. 
 
Oportunităţi 
Disponibilitatea autorităților locale de a se implica în viața scolii;  
Inițierea cadrelor didactice în managementul de proiect; 
Deschiderea activităţii educative spre implicare și responsabilizare în viaţa comunităţii; 
Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe și proiecte de 
cooperare internaţională; 
Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative și 
asumarea de roluri. 
 
Ameninţări 
Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 
educative; 
Existenţa unei tentații foarte mari de a abandona școala pentru a merge la muncă în străinătate, 
datorită nivelului economic scăzut al zonei;  
Elevi cu probleme de comportament: 
Impactul nefast al mass-mediei. 
1.Activitatea diriginților 
Comisia diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial elaborat la 
începutul anului, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. Pe 
parcursul al anului școlar 2022 – 2023, în cadrul Comisiei diriginților au fost derulate 
următoarele activități: 
La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute 
au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare și particularităţile eleviilor. În anului şcolar 
2021-2022, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze 



trăsăturile și principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare și prevenire, prin 
optimizarea modului în care elevul relaţionează cu unitatea, profesorii și colegii. 
S-au desfășurat ședințele cu părinții, pe clase, după un programul afișat, în care s-au  prelucrat 
regulamentele școlare (cel general și cel de ordine interioara)   
Şedinţele Comisiei diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica din Planul 
Operaţional al unității și din Planului managerial al activităţii educative. 
Instruirea prof. diriginți cu privire la organizarea activităților educative școlare și extrașcolare, 
întocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor și a altor documente 
necesare dirigintelui. 
Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenție, astfel încât elevul să se poată 
exprima, să fie ascultat și îndrumat eficient. 
S-au semnat contractele de parteneriat cu părinții și diferite instituții. 
S-au efectuat asistențe la orele de dirigenție; 
Profesorii diriginți au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la 
grade didactice și cursuri de perfecţionare. 
 
2. Activități educative școlare și extrașcolare 
Activitățile derulate au fost bogate și au vizat educația civică, educația ecologică, educație 
pentru sănătate, sport, educație rutieră, educația interculturală, istorie, științe, matematică, 
cultura generală. 
   
3. Concursuri școlare județene, interjudețene, naționale și internaționale 
Elevii unității noastre, au participat la numeroase concursuri județene, interjudețene și naționale 
la specialitatea matematică, geografie și limba franceză obținând numeroase premii și medalii 
din care. 
 
 
 
 
4. Excursii: 
În unitate, s-au derulat numeroase excursii de recreere, cunoaștere și tematice. 
 
5. Parteneriate educaționale 
Numeroase parteneriate educaționale au fost încheiate  cu numeroase instituții: Poliția, 
Primăria, Biserica, Biblioteca, Jandarmeria, DSP, CJ, mediu, alte instituții de învățământ,  etc. 
 
6. Comisiile din unitate 
     Toate comisiile din unitate și-au planificat activitățile educative întocmind rapoarte, au 
susținut referate și lecții deschise, s-au încheiat numeroase parteneriate educaționale cu diferite 
instituții, au organizat activități remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare și au planificat 
consultații cu elevii înainte de a susține Evaluările Naționale sau înainte de anumite competiții 
școlare.  
 
7. Comisia de monitorizare a frecvenței, combaterea absenteismului și a abandonului școlar  
Comisia a urmărit aplicarea ROFUIP pentru absențe, a monitorizat activitatea profesorilor 
diriginţi în ceea ce priveşte gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare, 
precum și demersurile întreprinse de conducerea unității, consilierul educativ şi profesorii 
diriginţi pentru combaterea absenteismului și a abandonului şcolar.  
La finalul anului școlar 2021-2022, situația frecvenței elevilor  s-a diminuat. 
 



8. Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar  
S-a avut în vedere prevenirea violenţei prin activităţi educative ce au accentuat civismul 
democratic, soluţionarea pacifistă a conflictelor, toleranţa, nondiscriminarea, respectarea 
drepturilor omului, valorizarea persoanei.  
Activităţile desfăşurate în scopul prevenirii și combaterii violenţei au avut ca parteneri și actori 
principali elevii și au vizat implementarea unor activităţi de monitorizare și conştientizare a 
problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari și la nivelul 
opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora, precum și formarea atitudinii responsabile faţă 
de comportamentul propriu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii și înţelegerii drepturilor şi 
îndatoririlor. În cadrul orelor de Consiliere şi Orientare, fiecare cadru didactic a inclus și 
dezbătut cu elevii lunar această realitate a unității româneşti și nu numai.  
 
9. Campanii de informare/educare a elevilor: 
         - Campania de combatere a violenței; 
         - Educația pentru mediu; 
         - Campania de educație rutieră; 
         - Descoperă o lume sănătoasă. 
 
10. Consiliul elevilor: 
Consiliul Elevilor pe unitate, sub îndrumarea consilierului educativ, s-a implicat în atragerea 
cât mai multor elevi în activităţi extraşcolare creative. 
 
11. Comitetul de părinți 
La nivelul unității s-au organizat ședințele cu părinții pe clase, în care s-au ales comitetele pe 
clasă, apoi şedinţa pe unitate, s-a ales noul comitet. 
Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul şi eficienţa unității, au fost 
solicitaţi să vină cu propuneri și implicări. 
 
12. Programul Național „Școala Altfel” 
 Din cauza pandemiei COVID-19, a fost suspendată. 
 
13. Sugestii pentru îmbunătățirea activității educative în unitatea noastră de învățământ: 
Sprijinirea elevilor talentați/care pot face performanță, precum și a elevilor cu nevoi speciale; 
Promovarea unor programe pentru „educarea părinților”, în scopul unei participări 
active/conștiente la viața unității; 
Promovarea unor exigențe ridicate în actul managerial în cazul reticenței față de nou și 
schimbare;  
Implicarea unității și a cadrelor didactice în proiecte; 
Obținerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri în vederea 
organizării și derulării unor activități educative de amploare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Dimensiunea europeană a şcolii  

COMISIA PENTRU PROIECTE INTERNAȚIONALE ERASMUS+ 2021-2022 

In instituția noastră s-au derulat cele trei  proiecte Erasmus+ cu activități locale și mobilități 
internaționale după cum urmează: 

 

 

Our culture,our future 

Cultura noastră, viitorul nostru 

2020-1-RO01-KA229-079850_1 

Activitati anul II 

1.Erasmus Day Diseminare  16oct.2021 

6.Pagina e-twinning Our Culture,our future II 

7.Invitatii/Program mobilitate Romania 

8.Intalniri de proiect 23.11.2021-Evaluare activitate 

Pregătire Mobilitate Romania 

Mobilitate Romania 

Pregatire Mobilitate Macedonia 

Diseminare Mobilitate Macedonia 

Colegiul Național Tudor Vladimirescu, Tg-Jiu a fost săptămâna trecută gazda primului 
schimb de elevi derulat în cadrul proiectului Erasmus+, Our culture,our future, Cultura 
noastră, viitorul nostru, nr. ref. 2020-1-RO01-KA229-079850_1. Elevi și profesori din 
Portugalia, Macedonia, Croația și Turcia au făcut o incursiune în universul tradițiilor și 
valorilor locale grație implicării echipei de profesori și elevi a acestui proiect.  
In prima zi a acestei activități oaspeții noștri  au vizitat colegiul și Muzeul acestuia, iar apoi 
au prezentat instituțiile din care provin.   



 

     După-amiaza, au fost oaspeții  Primăriei Tg-Jiu, unde o delegație condusă de domnul primar 
Marcel Romanescu le-a urat oaspeților noștri un călduros ”Bun venit!” pe meleagurile lui C. 
Brâncuși. Muzeul de Artă Al. Ștefulescu din Parcul Central a fost larg deschis pentru oaspeții 
noștri, care apoi au interacționat cu localnicii cerându-le informații pentru a completa 
întrebările din Tg-Jiu Quizz.  

 

Următoarea zi a fost una specială datorită unor oamneni minunați din Baia de Fier, care ne-au 
deschis porțile caselor lor pentru a ne arăta elemente ale portului popular și ale tradiției 
Mărțișorului (artist Daciana Ungureanu și Mihai Olaru de la Casa Olarilor), dar și ale 
gastronmiei locale (Cristian Lera de la  Ograda Bunicilor). Ei ne-au adus aminte că un costum 
popular e legătura noastră cu strămoșii noștri și datorită acestor oameni cu inițiativă tradițiile 
nu dispar, ci dimpotrivă sunt puse cu grijă în valoare. 

 



     Ziua de miercuri, 22.02.2022,  a fost dedicată vizitării Muzeului Al Ștefulescu, unde domnul 
Adrian Tudor a făcut o interesantă prezentare a exponatelor și o incursiune in lumea lui 
Brâncuși. Acest lucru a continuat cu activitate organizată în  primitoarea Mansard(T)ă a 
Bibliotecii Județeane Ch. Tell, unde oaspeții noștri au aflat mai mult despre viața lui C. 
Brăncuși și opera sa grație gazdelor noastre grație activității coordonate de prof. Gabriel Mirea, 
Luiza-Maria Sandu și Olimpia Bratu. 

 

     Teatrul Elvira Godeanu i- a primit cu drag  pe talentații elevi de la C.N. T. Vladimirescu să 
cânte muzică tradițională românească și să prezinte piesa de teatru despre sărbătoarea 
Dragobetelui. Spectacolul coordonat de profesorii: Chirițescu  Cristiana, Budianu-Marcu 
Alina, Petrică Alina, Calotă Rodica s-a încheiat cu un moment de karaoke a fost un moment în 
care elevii CNTV și-au arătat  bucuria și dragostea față de folclorul tradițional și față de 
costumul național. 
      Ziua de joi, 24.02.2022 i-a aflat pe oaspeții noștri alături de elevii CNTV în curtea doamnei 
Lupu în satul Bălănești, primiți în mod tradițional cu pâine și sare și cu o frumoasă colecție de 
obiecte populare. Muzica și dansul popular gorjenesc i-au însoțit și de data aceasta oaspeții 
noștri. Domnul artist, Coneru Dumitru, în mâinile căruia lutul prinde formă și care a hotărât să 
lase în urmă o frumoasă moștenire și să ii invețe pe copiii din Cornești arta olăritului, a transmis 
bucuria creării unui obiect din lut oaspeșilor noștri. 

 

     Seara zilei de Dragobete i-a adunat pe pe elevii oaspeți și gazdă la ateliere de lucru pe 
această temă sub îndrumarea doamnelor profesor: Protesoiu-Burtea Gabriela, Calotă Rodica, 
Negrea Rodica, Ecobescu Daniela.  



 

   Această vizită a partenerilor noștri de proiect a lăsat în urmă un minunat sentiment că aici, la 
Tg-Jiu, în județul Gorj, oameni grijulii duc tradițiile, cântecul și portul popular mai departe, 
dar și multe frumoase momente frumoase de care Panoul “Our culture, our future” din curtea 
școlii ne va aduce mereu aminte. Zilele Brâncuși au însemnat pentru noi, elevi și profesori de 
la CNTV un moment de a ne bucura împreună cu oaspeții noștri europeni de frumusețea 
operelor sale. 

Mulțumi, dragi elevi și profesori de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu pentru implicare 
, mulțumim, dragi oameni care ne-ați fost alături. Da, proiectele Erasmus+ aduc oamenii 
aproape, elevi și profesori, membrii comunității locale într-o Europă care trebuie să fie din ce 
în ce mai unită. 

 

 

CULTURA ROMÂNEASCĂ ȘI TRADIȚIILE NAȚIONALE PROMOVATE 
INTERNAȚIONAL DE ELEVI SI PROFESORI AI COLEGIULUI NAȚIONAL 

”TUDOR VLADIMIRESCU” TÂRGU-JIU  
 În perioada 28 martie-01 aprilie 2022 în cadrul parteneriatului școlar Erasmus+ ”Our 
culture, our future”-”Cultura noastră, viitorul nostru„- nr.ref. 2020-1-RO01-KA229-079850_1,  
coordonat în cadrul Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” Târgu-Jiu de către doamna 
profesor Teodora Dragotă,  o echipă formată din elevele Bianca Bodescu, Ionela Câmpeanu, 
Alecsia Geamănu și Alexandra  Țâștea, și  profesorii Alina Petrică și Alina Budianu-Marcu a 



participat la activitățile derulate în cadrul reuniunii de proiect la Ohrid-Macedonia de Nord, 
alături de alte echipe ale celorlate țări partenere, respectiv Turcia, Portugalia, Italia și Croația. 
          Cu această ocazie au fost prezentate rețete tradiționale ale tărilor partenere, pentru 
papanași sau mămăliguță cu brânză, baclava, spaghetti Carbonara și alte specialități 
tradiționale, precum și dansuri, cântece tradiționale și obiceiuri populare specific fiecărei țări 
partenere.  
 

 
 Echipe mixte de elevi și profesori din cele șase țări partenere au descoperit împreună 
obiective turistice din Ohrid-Macedonia de Nord, localitate în care există 365 de biserici 
ordodoxe, câte una pentru fiecare zi a anului, dispuse pe malul lacului cu același nume, alături 
de Teatrul Antic din Ohrida, Muzeul de Arheologie sau Casa Robevi ce au fost acceptate 
împreună ca locuri culturale și rezervații naturale din Patrimoniul Mondial de către UNESCO. 
 Pe lângă faptul că este un centru sfânt al regiunii, a fost și este și o sursă de cunoaștere 
și de alfabetizare pan-slavă. Mănăstirea refăcută de la Plaošnik a fost de fapt una dintre cele 
mai vechi universități din lumea occidentală, fiind ctitorită înainte de secolul al X-lea. 
 Cunoașterea culturii noastre, a tradițiilor tuturor țărilor partnere, încă o dată se dovedește a 
clădi pe bazele solide ale actului educațional realizat cu pasiune, dăruire și implicare, viitorul 
tinerilor noștri motivați de fiecare dată când sunt actorii principali ce însuflețesc și conferă 
plus –valoarea în cadrul parteneriatelor școlare eruropene sub coordonarea profesorilor lor. 
Erasmus+ ”Robotics as a tool against Bullying” (Robotica şi prevenirea fenomenului de 
bullying), Nr. Ref.:2020-1-SE01-KA229-077805_2 

În cadrul proiectului Erasmus+ ”Robotics as a tool against Bullying” (Robotica şi prevenirea 
fenomenului de bullying), Nr. Ref.:2020-1-SE01-KA229-077805_2. Astfel, am încercat să 
adunăm cât mai mulți voluntari  în jurul Clubului Antibullying (din care fac parte elevii 
implicați în proiectul Erasmus+) și Clubului Tea-Borgs (clubul de robotică al liceului), 
voluntari care să colecteze, să depaneze, să pregătească pentru donație echipamentele primite 
de la toți cei care au dorit să participe la campania noastră ”Educăm împreună”.   
Implicarea elevilor în acest tip de activități (în condițiile respectării normelor de siguranță) 
mentorați de studenți în domeniul IT, voluntari – tineri antreprenori, și ei absolvenți ai 
colegiului nostru, din dorința de a le oferi modele umane, modele de relaționare prin colaborare, 
le dezvoltă acestora spiritul de echipă, comunicarea, abilitățile practice, tehnice care să 
completeze și să consolideze formarea lor profesională și, nu de neglijat, empatia pentru cei 
mai puțin norocoși.  
”Predarea de ștafetă între generații!”, cum spunea frumos și adevărat d-na. prof. Roată Elena   

https://ro.wikipedia.org/wiki/Secolul_al_X-lea


Toate acestea reprezintă, cu siguranță, o ”rețetă” antibullying! 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

A avut loc cea de-a doua mobilitate, desfășurată în perioada 13 – 19 martie, la Agrupamento 
de Escolas da Batalha, Portugalia. 

Colegiului Național ”Tudor Vladimirescu” a fost reprezent la activitățile din Portugalia 
de profesorii: Teodora Dragotă, Cornelia Elena Bărbieru, Gabriela Nodea și Eugen Nodea. 

Toate activitățile concentrate pe schimbul, dezvoltarea și transferul de practici 
inovatoare între țările participante s-au desfășurat la școla din Batalha cu implicarea elevilor 
școlii gazdă și a profesorilor din  școlile partenere: Storåskolan (Suedia), Kuressaare 
Gümnaasium (Estonia), Osnovna Sola Breg (Slovenia), Manisa Fen Lisesi (Turcia). 

Programul a debutat cu o vizită la Primăria Batalha și cu discursul plin de căldură, de 
bun-venit, al primarului și a continuat cu prezentarea școlii Agrupamento de Escolas da Batalha 
și multe activități dinamice, interactive, workshop-uri: Workshop with TGPSI (students 11ºE) 
- Challenges with robots and Microbits, Workshop "Lead with emotions" with elementary 
school (students 3), Ubuntu Academy (https://www.academialideresubuntu.org/pt/) - 
UBUNTU as a mechanism to overcome Bullying (students 11), Workshop with programming 
in Arduinos (students 11ºF), Activity with AppInventor (students 11), Presentation on the use 
of excessive technologies and their impact on behaviour (bullying) - students in 10, 
Presentation with "Ladybullying game" with 11 and 3 students. 

În mobilitatea din Portugalia am experimentat resurse care nu sunt utilizate în mod 
regulat în cursurile noastre, resurse orientate preponderent pe aplicații practice, ateliere pe 
grupe de lucru (elevi de clase primare implicați în competiții-joc interesante, ce presupuneau 
programarea de roboței), în contrast cu sistemul nostru, prin excelență teoretic. Aceste resurse 
ne permit să ne extindem cunoștințele pedagogice, să împărtășim experiențe, să producem 
resurse noi pedagogice utile, care pot fi utilizate la clasă, elevii noștri îmbunătățindu-și 
abilitățile de învățare într-un mediu antrenant și distractiv. 

Toate resursele sunt partajate pe Twinspace, pe site-ul proiectului https://os-
breg.si/ratab/about-project/ , pe pagina de facebook https://www.facebook.com/RoboCntv/ și 
canalul de TouTube  și pot fi utilizate de toți profesorii implicați în proiect și de colegii lor, de 
asemenea. 

Proiectele Erasmus+ sunt menite să conecteze culturile și oamenii. Partea educațională 
este doar o componentă a unui concept complex, dar care face posibil să arătăm puțin din ceea 

https://www.academialideresubuntu.org/pt/
https://os-breg.si/ratab/about-project/
https://os-breg.si/ratab/about-project/
https://www.facebook.com/RoboCntv/


ce facem la școala noastră cu elevii noștri. Și cel mai important, nu putem uita cine a dus la 
acest proiect: elevii. Cu dorința de a stimula ce este mai bun în ei, de a-i ajuta să crească, să se 
formeze ca oameni, cultivând starea de bine, respectul pentru ceilalți și respectul de sine. A 
spune NU și a denunța practica bullying-ului, a lucra în echipă, făcând ca tehnologia-robotica 
să fie un liant între elevi, elevi și profesori, este ceea ce proiectul își propune. Tuturor celor ce 
ne sunt alături: Obrigada! 

 
În perioada 10-16 aprilie, o echipă de profesori din cadrul Colegiului Național “Tudor 

Vladimirescu”, a participat în Slovenia în localitatea Ptuj la un proiect Erasmus+, denumit 

“ROBOTICS AS A TOOL TO PREVENT BULLYING”.  

Profesorii participanți la acest proiect: prof. Teodora Dragotă – coordonator proiect, 

prof. Giugiuc Ciprian-Daniel si prof. Popescu Anca-Manuela – participanți.  

Scopul proiectului, prin diversele activități interactive desfășurate de-a lungul celor 5 

zile, a avut ca menire, formarea profesorilor prin intermediul diferitor tehnici de robotică, în 

vederea prevenirii și combaterii bullying-ului prezent în școli, experiență și bune practici, 

desfășurarea de activități de învățare reciprocă și ateliere de lucru, exersarea şi perfecţionarea 

limbilor străine în contexte reale. 

Cadrele didactice au participat la multiple activități ce au avut loc în cadrul școlii din 

Ptuj, dar și în oraș și localitățile din apropiere.  

În prima zi, s-au format echipe mixte, cu profesori din țări diferite, care au luat parte la 

jocul de geocaching SEPPO (metodologie de învățare bazată pe 

joc), unde au folosit o hartă GPS ca placă de joc, cu orașul Ptuj, 

au avut de descoperit diferite obiective turistice, de realizat 

fotografii și selfi-uri cu acestea, dar și cu echipele, de a răspunde 

la diferite întrebări despre punctele strategice descoperite. Ca 

punct final al jocului a fost Castelul Ptuj, un punct turistic 

important situat la o anumită altitudine, astfel jocul a fost și mai 

interesant pentru echipe, la final vizitând și impresionantul 

castel. 



 
       În a treia zi de proiect am mers să vizităm Tehnopark-ul din Celje, unde profesorii 
proiectului au vizualizat și interacționat în mod activ cu o gamă largă ce vizează dezvoltarea 
tehnologiei robotice, cu scopul de a fi implementată la nivel local și școlar. Aceste tehnici de 
robotică vin în sprijinul dezvoltării creativității și inteligenței artificiale, ce au ca drept scop 
diminuarea bullying-ului în rândul elevilor. 
      În a treia zi de proiect am mers să vizităm Tehnopark-ul din Celje, unde profesorii 
proiectului au vizualizat și interacționat în mod activ cu o gamă largă ce vizează dezvoltarea 
tehnologiei robotice, cu scopul de a fi implementată la nivel local și școlar. Aceste tehnici de 
robotică vin în sprijinul dezvoltării creativității și inteligenței artificiale, ce au ca drept scop 
diminuarea bullying-ului în rândul elevilor. 
       În a patra zi de proiect , în cadrul workshop-ului - Cunoașterea elementelor de bază în 
robotica VEXGO, am urmărit echipa de robotică a Sloveniei, robotul realizat de aceștia și ceea  
ce execută pe planul de lucru. 
     In cadrul workshop-urilor ce au avut loc în interiorul școlii, profesorii din cele 5 țări: Turcia, 
Portugalia, Estonia, Suedia si Romania, au lucrat în echipe mixte, pe diferite materiale perfect 
aplicabile la clasele de curs, ca și scop de prevenire a bullying-ului. 
      Respectivele workshop-uri au avut menirea aplicabilității concrete pe grupurile de elevi 
vulnerabile, în vederea ameliorării și diminuării efectului de bullying. 
      La finalul proiectului s-au purtat discuții interesante, iar profesorii au venit cu idei 
inovatoare în baza fișelor de lucru, în vederea diminuării efectului de bullying. 
      In ultima zi din cadrul acestui proiect, am avut ceremonia de certificare și am făcut o poză 
de grup cu toți participanții din cele 5 țări. 
            Din acest punct de vedere, CNTV Targu-Jiu deschide prin cadrul acestui proiect, o noua 
cale inovatoare și interesantă ca și proiect de combatere a bullying-ului în școli. 
          Diseminările au fost realizate atat in presa locală cât și în cadrul cercurilor profesorale. 
 
https://www.pandurul.ro/articol/cand-robotica-uneste-oameni-si-repara-suflete---
cn_151044.html 
 
https://www.gorj24.com/elevii-cntv-au-ajuns-cu-robotica-in-portugalia/ 
 
Activitățile locale au presupus implicarea in organizarea de prezentări ță ateliere de 
lucru la Noaptea Albă a Tudorului și a :  
9 Mai, Ziua Europei la CNTV 
Erasmus+ la C. N. T. Vladimirescu, Tg-Jiu 
Colegiul Național T. Vladimirescu  prezintă activitatea celor trei proiecte Erasmus+ aflate în 
derulare în școală și comunitatea locală precum și la evenimentul Erasmus+ Go, organizat de 
ISJ Gorj și CN Spiru Haret în data de 10.05.2022. 

Cunoașterea elementelor de bază în robotica VEXIQ(VEXIQROBOTICS). 

https://www.pandurul.ro/articol/cand-robotica-uneste-oameni-si-repara-suflete---cn_151044.html
https://www.pandurul.ro/articol/cand-robotica-uneste-oameni-si-repara-suflete---cn_151044.html
https://www.gorj24.com/elevii-cntv-au-ajuns-cu-robotica-in-portugalia/


În cadul Proiectului  Erasmus+ ” Our Culture, our future- Cultura noastră, viitorul nostru”și 
al  Clubului:  Cultura noastră, al tău viitor se va desfășura  activitatea ”Uniunea Europeană 
în școli”, cu ocazia Zilei Europei.  
Coordonatori: prof. Dragotă Teodora, prof. Negrea Rodica prof. Mirea Gabriela, prof. Tomescu 
Cristina 
Parteneri:  Biblioteca Județeană ”Christian Tell”, Centrul Europe Direct, Colegiul Național 
”Tudor Vladimirescu” 
 Miercuri, 11 mai 2022, ora 10.00  elevii claselor IA și a II-a A se vor deplasa la sediul 
Bibliotecii ”Christian Tell” pentru a participa la activitatea ”Uniunea Europeană în școli”: 

- Prezentarea drepturilor copiilor, 
- Ziua Europei 
- Cultural Heritage Unesco din România. 
Vineri, 13 mai , ora 18.00 la muzeul Județean Al. Stefulescu va avea loc loc activitatea 
interactivă părinte și copil:  UNESCO, protejarea și promovarea patrimoniului 
cultural, educațional și științific al omenirii. 
(Speaker: Drd.Adrian Tudor) 

Geoparcurile ca puncte  educaționale, Geoparks as  Educational agent 

Nr.ref. 2020-1-TR01-KA229-092375_6 

Diseminare Activitate de învățare, Școala Gimanaziala Petra, Grecia în cadrul Clubului 
Geoparks al CN T. Vladimirescu, miercuri, 11.05.2022, ora 17.00. 

Prof. coordonatori: 

-Radu Manuela 

-Spînu Maria 

-Dragotă Teodora 

-Zaharia Vasile 

Elevi: Șeclaman Andi-Ciprian, Purdescu Busuioc Constantin Alexandru, Georgescu Mihai 

1. Cercul pedagogic de Informatică și T.I.C.- gimnaziu, Școala Gimnazială 
,,Pompiliu Marcea’’, 9 Mai 

 
Diseminare: 

• Ziua eTwining 9 Mai 2022-prezentare platformă 
Exemplu de bună practică: proiect Erasmus +: Geoparks as an Educational 
Agents  / 2020-1-TR01-KA229-092375_1 
Prof.Dabelea  Oana 

 
2. Diseminare clasa a IX a A, marți 10 mai: 
 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/328386
https://live.etwinning.net/projects/project/328386
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Ziua eTwining  9 Mai 2022-prezentare platformă 
Exemplu de bună practică: proiect Erasmus +: Geoparks as an Educational Agents  / 
2020-1-TR01-KA229-092375_1 

Prof.Dabelea  Oana,Prof. Dragotă Teodora 
Robotica şi prevenirea fenomenului de bullying 
Nr.ref.2020-1-SE01-KA229-077805_2 
1.Activitate de diseminare Mobilitate 10-16.04. 2022,Ptuj, OSNOVNA SOLA BREG, 

Slovenia ce va avea loc în 10.05.2022 

Prof. coordonatori: Popescu Anca (diseminare cerc profesori informatică), Giugiuc 

Ciprian(diseminare cerc profesori limba franceză) 

2.Prezentare elev Pătrulescu Alexandru, XIA:  Dispozitiv Bling-Bling Bully la evenimentul 

Erasmus+ Go. 

Prof. coordonatori: Dragotă Teodora, Nodea Gabriela și Nodea Eugen 

Geoparcurile ca puncte  educaționale, Geoparks as  Educational agent Nr.ref. 2020-1-
TR01-KA229-092375_6 

         În cadrul  proiectului Erasmus „Geoparcurile ca puncte educaționale”, coordonat de către 
profesorii Dragotă Teodora și Zaharia Vasile derulat la  Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”, 
s-a desfășurat în perioada 2-6 mai 2022 activitatea de învățare, din Grecia, Insula Lesvos. 
         Această insulă aparține din punct de vedere   administrativ-politic Greciei. Este situată în 
estul Mării Egee, fiind foarte aproape de Turcia. 
În această mobilitate au participat elevi și profesori din 6 țări:Grecia (țara 
gazdă),România,Turcia,Croația,Spania și Portugalia. 
Echipa României în această mobilitate a fost compusă din doamnele profesoarele: Spînu Maria și 
Radu Manuela și elevii: Șeclăman Andi-Ciprian, Georgescu Mihai-Alin și Purdescu-Busuioc 
Alexandru-Constantin.                                                                                                                                                                                                                                                               
           Primirea oaspeților s-a făcut în seara zilei de 1 mai lângă aeroportul din  Mytilene, capitala 
Insulei Lesvos, unde un autocar ne aștepta.Acesta ne-a dus la Hotelul Sunset,ce se afla în Petra, la 
55 de kilometri ce capitala insulei. 
          Prima zi din cadrul mobilității,2 mai 2022, am început-o prin vizitarea Castelului Molivos,ce 
datează din secolul XIV,din timpul perioadei bizantine. Ulterior am vizitat vechiul oraș Petri,aflat 
lângă castel,unde am servit prânzul cu preparate tradiționale grecești(brânză feta,souvlaki,gyros). 
          După servirea prânzului,am fost duși la un atelier de olărit,unde ni s-a arătat și explicat 
modul în care se prelucrează lutul pentru a ajunge în forma finală. 

https://live.etwinning.net/projects/project/328386
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     A doua zi a început prin vizitarea Geoparcului „Pădurea pietrificată” din Lesvos. Acolo am 
observat trunchiuri de copaci ,cu dimensiuni de până la 10 m,ce erau pietrificate. După vizitarea 
Geoparcului, am mers la muzeul Geoparcului, unde ghidul ne-a prezentat numeroase fosile ce au 
rezultat în urma erupțiilor vulcanice de milioane de ani. În cele din urmă, am vizitat cetatea  din 
Sigri,ce datează din secolul XV, fiind construită de turci. 
     La începutul celei de-a treia zi am vizitat școala generală din Petra, unde ni s-a prezentat sălile 
lor de clasă și laboratoarele. Ulterior, am fost duși în capitala insulei,Mytilene,unde am vizitat 
teatrul antic grec și Muzeul de Arheologie. Apoi ne-am plimbat prin zona pietonală din centrul 
orașului,unde am servit și prânzul tradițional grecesc. După servirea prânzului,am vizitat Băile 
Termale Mytilene, de lângă orașul cu același nume. 
   În ultima zi a proiectului am fost din nou la școala generală din Petra pentru a ne prezenta școlile 
și geoparcurile din țările noastre. Eu am prezentat școala noastră, Colegiul Național „Tudor 
Vladimirescu” din Târgu-Jiu, iar colegii mei, Alexandru împreună cu Mihai, au prezentat 
Geoparcul Dinozaurilor din Hațeg. După prezentarea școlilor,am fost duși la Muzeul Uleiului de 
Măsline din Insula Lesvos, unde în trecut funcționase și o fabrică de producere a uleiului de 
măsline.Apoi,am vizitat o fermă locală ,unde am servit și ultimul nostru prânz tradițional grecesc. 
Ultima activitate a fost observarea păsărilor flamingo, lângă lacurile artificiale, ce au fost create 
cu scopul de a extrage sare de mare. În timpul acestei mobilități, am descoperit mulți elevi și 
profesori cu care m-am înțeles foarte bine, motiv pentru care am decis să rămânem prieteni până 
la următoarea noastră întâlnire, din 2023,când ei vor veni la noi, în Târgu-Jiu ,în cadrul ultimei 
mobilități din proiectul Erasmus „Geoparcurile ca puncte educaționale”. Cu grupul din Croația m-
am înțeles cel mai bine, dar merită amintiți și : Pedro Silva ,unul dintre profesorii din Portugalia; 
Huseiyn Ozturk, profesorul de engleză din Turcia; și nu în ultimul rând Babis Kavouras, profesorul 
de istorie greacă veche din Insula Lesvos, pe care l-am impresionat povestindu-i cunoștințele mele 
din istoria Greciei. 
       De asemenea ca urmare a obținerii Acreditării Erasmus+ in anul 2020 am depus și obținut 
finanțare pentru derularea unui nou proiect ce presupune realizarea a 10 participări la cursuri și 
două fluxuri. 
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COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR 
DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA 
INTERCULTURALITĂȚII  

Reprezintă o preocupare permanentă a colectivului de cadre didactice. Aceasta se realizeaza 
prin :  

 Discutii, dezbateri în cadrul orelor de consiliere și orientare  
 O strânsă legătură cu familia, mai ales in cazul elevilor predispusi la acţiuni de 

violenţă . 
 O permanentă colaborare cu instituţiile locale: Poliţia, Poliţia locală, Primăria 

Târgu Jiu, C.J.R.A.E. Gorj -  profesor consilier Țucă Irina.  
 Organizarea unei activităţi educative pentru prevenirea și combaterea violenţei în 

parteneriat cu reprezentanţi  ai Poliţiei, Primăriei Târgu Jiu. 
Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare 
specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în 
general, violenţa în unitate poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente 
violente” precum: 
- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 
ameninţare, hărţuire; 
- bruscare, împingere, lovire, rănire; 
- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, 
vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt); 
-  comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, 
fumatul în unitate şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în 
vigoare.  
De asemenea, comisia a desfășurat importante activități, dezbateri, mese rotunde pentru eliminarea 
discriminării, factor retrograd ce nu mai ține de acest secol, într-o țară membră a Uniunii Europene 
unde diversitatea este respectată iar fenomene negative precum xenofobia, rasismul, sexismul, 
antisemitismul, etc sunt puternic combătute. 
Un alt aspect important a fost accentul pus pe ceea ce înseamnă corupție și fapte de corupție. Atât 
elevii cât și părinții au fost solicitați să-și exprime părerea despre acest fenomen larg răspândit care 
nu face nimic altceva decât sa agraveze impostura, incompetența, demagogia, lipsa principiilor și 
a onestității. Au înțeles de ce atât de mulți tineri au decis să plece din țară, inițial au venit cu ideea 
că nu poți obține ceva fără “o atenție”. La final toată lumea a fost de acord că un stat normal, o 
societate sănătoasă nu vor putea funcționa la infinit astfel și dacă se dorește o schimbare atunci 
fiecare trebuie să-și cunoască drepturile, fără a mai fi nevoie de a apela la anumite fapte care pot 
intra sub incidența legii. 
La nivelul unității a existat o permanenta preocupare pentru rezolvarea imediata a tuturor tipurilor 
de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv- educativ şi nu numai, 
existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor 
(elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie). 
 
OBIECTIVE: 
- Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul 
unității; 
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- Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, 
cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul unității; 
- Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 
extracurriculare; 
- Consilierea psihopedagogică a elevilor; 
- Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 
- Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor 
copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi 
creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 
 
ASPECTE VIZATE: 
 
- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei 
şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul 
sensibilizării acestora; 
- Realizarea comunicării interinstituţionale; 
- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în condiţiile 
cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 
 
MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 
 
- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu 
pentru cadre didactice şi părinţi (pentru: 
identificarea formelor curente de violenţă din unitate, identificarea contextului în care apare 
violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, 
ale cadrelor didactice, ale părinţilor); 
- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 
- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în unitate, la necesitatea purtării de 
către elevi şi profesori a unor semne distincte; 
- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a 
măsurilor şi planurilor de acţiune; 
- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 
- Întroducerea unor teme privind violenţa în unitate şi măsurile de prevenire a acesteia, în 
programarea orelor de dirigenţie; 
- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice; 
- Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai 
Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei; 
- Realizarea acordurilor de parteneriat între unitate şi Poliţie; 
- Consilierea individuala şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor 
agresive; 
- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de 
violenţă; 
- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter 
sportiv (fotbal, tenis de masă,volei,baschet); 
- Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent; 
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- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu 
probleme de gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele 
de întâlnire cu părinţii, lectorate, convorbiri cu consilierul psiholog); 
- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu 
desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 
- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, 
observându-se remedierea comportamentului; 
 
ACTIVITĂŢI DERULATE: 
“Fii inteligent, nu fi violent” 
“Factori de risc şi cauze ale violenţei elevilor “Strategii antiviolenţă la nivelul clasei” 
“ Cunoaste-ți drepturile! Spune NU șpăgii” 
“Corupția ucide sufletul și otrăvește inima” 
“Corupția- cauză a incompetenței”  
“Nu te lăsa intimidat” 
“Unitate în diversitate” 
“Multiculturalismul și acceptarea celuilalt” 
 
ANALIZA SWOT a activităţii comisiei: 
 
PUNCTE TARI: 
- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 
- Existenţa unei proceduri de monitorizarea a intrării persoanelor străine în incinta unităţii; 
- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 
- Implicarea consilierului educativ. 
 
PUNCTE SLABE: 
- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 
- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 
- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei. 
 
AMENINŢĂRI: 
- Situaţia economico-socială precară; 
- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 
- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 
 
OPORTUNITĂŢI: 
- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea unității în combaterea actelor de indisciplină: 
Poliţia de proximitate, Asistenţa socială.  
 
     SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE: 
- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 
- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.I.; 
- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 
- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 
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- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog și sancționarea elevilor care absentează, 
precum și informarea familiei. 

 
 

 COMISIA PENTRU EVALUAREA SI ASIGURAREA CALITATII ( RESPONSABIL ,  
PROF. Teoteoi Elena Valeria  )  

In cadrul comisiei pentru evaluarea si asigurarea calitatii, s-au desfasurat urmatoarele 
activitati :  

• elaborarea si aplicarea unor chestionare elevilor, cadrelor didactice, parintilor, 
reprezentantilor comunitatii locale,  in vederea îmbunătăţirii calităţii educaţiei la 
nivelul unităţii de învăţământ.  

• monitorizarea procesului instructiv-educativ prin asistenţe la clasă. 
• îndeplinirea activităţilor stabilite în documentele manageriale.  

 
 Comisia de pregătire suplimentară a elevilor .  

 
S-a constatat preocuparea cadrelor didactice pentru pregătirea suplimentară a elevilor, atât 

pentru prevenirea eșecului școlar, cât și pentru stimularea performanţei, pentru pregătirea in 
vederea participării la olimpiadele și concursurile școlare, pentru evaluările naţionale. 

Pregătirea suplimentară se face după un grafic stabilit, aprobat la nivelul comisiilor metodice.  
 

 

 Compartimentul secretariat 

       1. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII 
a) Respectarea planurilor manageriale ale şcolii 
- am asigurat interfaţa dintre şcoală şi beneficiar ( elev, părinte, profesor); 
b) Implicarea în proiectarea activităţii şcolii, la nivelul compartimentului. 
- am asigurat funcţionarea secretariatului pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de 
învăţământ şi pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru aprobat de direcţiune. 
c) Realizarea planificării calendaristice a compartimentului 
- am întocmit semestrial activitatea compartimentului secretariat vizând toate situaţiile şi 
statisticele care trebuie predate; 
- am gestionat riscurile pentru activitatea de secretariat; 
d) Cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei în vigoare 
  -   am fost întotdeauna la curent cu procurarea şi păstrarea documentelor privind legislaţia şcolară 
( legi, ordine, decrete, instrucţiuni, metodologii) pe care le-am prezentat direcţiunii şi le-am aplicat 
pentru buna desfăşurare a activităţii compartimentului secretariat; 
e)  Folosirea tehnologiei informatice în proiectare 
- am folosit produsele software din dotarea unităţii, având la bază cursurile de operator calculator 
urmate; 
- am întocmit diverse situaţii necesare procesului instructiv – educativ şi activităţilor de secretariat; 
 
2. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 



46 
 
 

a) Organizarea documentelor oficiale 
- am întocmit şi transmis la termenele stabilite situaţiile statistice şcolare şi statul pentru 
salarii; 
- am întocmit complet statele de personal şi de plată atât pentru personal 
- am întocmit statele de plată pentru acordarea burselor şcolare; 
- am completat dosarele pentru bursa ajutor financiar “Bani de liceu”; 
- am întocmit dosarele pentru acordarea rechizitelor şcolare; 
- am redactat documentele necesare pentru angajarea în muncă; 
- am redactat corespondenţa şcolară; 
b ) Asigurarea ordonării şi arhivării documentelor 
- am arhivat documentele şcolare; 
- am inventariat documentele în conformitate cu Legea arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu 
modificările ulterioare. 
c)  Gestionarea documentelor pentru resursa umană a unităţii. 
-     am actualizat dosarele personale ale angajaţilor; 
-     am ţinut evidenţa personalului didactic şi nedidactic; 
-     am înscris corect datele în programul de salarizare şi Revisal; 
-     am ţinut evidenţa privind modificările salarizării, treptele , gradaţiile, gradele didactice, pe 
baza criteriilor emise de directorul unităţii de învăţământ; 
-    am întocmit documentele de personal ( adeverinţe, copii, etc) pentru angajaţii unităţii la 
solicitarea acestora; 
-    am întocmit dosarele de pensionare ale salariaţilor; 
-    am înscris, în fişele de încadrare anuală, gradul didactic, datele privind vechimea, salariul, 
statutul de încadrare ( titular, suplinitor, detaşat); 
d) Întocmirea şi actualizarea documentelor de studii ale elevilor 
-    am procurat, completat, eliberat şi ţinut evidenţa actelor de studii; 
-    am completat cataloagele de corigenţă şi m-am ocupat de arhivarea documentelor şcolare; 
-    am completat situaţiile statistice ale elevilor şi claselor la începutul anului şcolar şi la sfârşitul 
semestrelor pe baza datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral; 
-    am actualizat permanent registrul de evidenţă şi înscriere a elevilor; 
 
e) Alcătuirea de proceduri  
-     am elaborat proceduri operaţionale pentru compartimentul secretariat; 
-     am ţinut evidenţa procedurilor operaţionale şi le-am revizuit ori de câte ori a fost nevoie. 
 
3.   COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 
a) Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului 
- am afişat la avizierul unităţii de învăţământ toate modificările legislative apărute şi 
metodologiile aplicării legii educaţiei. 
b) Raportarea periodică pentru conducerea unităţii 
- am raportat periodic conducerii unităţii de ânvăţământ toate modificările legislative apărute 
şi metodologiile aplicării legii educaţiei, a mobilităţii personalului didactic, a ordonanţelor privind 
recuperările salariale. 
c) Asigurarea transparenţei deciziilor din compartiment 
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- toate situaţiile şi statisticile solicitate compartimentului secretariat sunt vizate şi şi aprobate 
de către conducătorul instituţiei de învăţământ. 
d) Evidenţa, gestionarea şi arhivarea documentelor 
- am păstrat securitatea documentelor de secretariat, a diplomelor, certificatelor de 
echivalare completate sau necompletate, a registrelor matricole. 
- am păstrat sigiliul şcolii în condiţii de securitate. 
e) Asigurarea interfeţei privind comunicarea cu beneficiarii direcţi şi indirecţi. 
- am coordonat managementul activităţilor de secretariat. 
 
4. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 
a) Nivelul şi stadiul propriei pregătiri profesionale. 
- am demonstrat obiectivitate în autoevaluarea şi identificarea necesarului de autoinstruire, 
în funcţie de dinamica înformaţiei în domeniu. 
b) Formare profesională şi dezvolatre în carieră. 
- am identificat sursele de informare, am programat studiul individual, astfel încât  să acopere 
nevoile de dezvoltare, personale şi ale sistemului; 
- am manifestat interes pentru nou şi consecvenţă în procesul de autoinstruire. 
c) Participarea permanentă la instruirile organizate la Inspectoratul Şcolar  
- am participat permanent la instruirile organizate de Inspectoratul Şcolar al Judeţului 
Suceava şi am întocmit situaţiile solicitate de acesta in termenul solicitat. 
 
5. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI PROMOVAREA 
IMAGINII ŞCOLII 
 
a) Planificarea activităţii prin prisma dezvoltării instituţionale şi promovarea imaginii şcolii. 
- Serviciul secretariat a fost preocupată permanent de perfectionarea şi îmbunătăţirea 
pregătirii profesionale, în vederea aplicării corecte şi complete a reformei  învăţământului şi a 
promovării imaginii şcolii; 
- am asigurat legătura cu comunitatea locală în vederea unei bune relaţionări a şcolii cu 
aceasta; 
- în funcţie de nevoile specifice ale unităţii de învăţământ, am îndeplinit şi alte sarcini 
repartizate de director, în condiţiile legii. 
- am respectat normele ROI, procedurile de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU 
pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ; 
Ne-am documentat şi am participat la instruiri privind securitatea şi sănătatea în muncă.   
 

 Compartimentul contabilitate 

               Buna colaborare cu compartimentele financiar-contabile de la Primăria Tg Jiu, 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj . Colaborez cu secretarul şef, cadrele didactice, diriginţii, 
administratorul şi am în subordine  activitatea casieriei. 

              Întocmirea  Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru cele trei surse de finanţare (buget 
local,buget de stat,venituri proprii) la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege  urmărind în 
acelaşi timp încadrarea strictă în creditele aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare. 
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              Trimestrial şi anual am întocmit Dările de seamă contabile şi statistice şi am prezentat 
Consiliului de Administraţiei analiza financiar-contabilă pe bază de bilanţ. De asemenea, odată cu 
aceste raportări am întocmit anexele privind execuţia bugetară ( plăţi şi cheltuieli) pe 
capitole,articole,aliniate pe cele trei surse de finanţare ( buget local,buget de stat,venituri proprii) 
şi pe cele 4 forme de învăţământ (primar, secundar inferior, secundar superior, cămin-cantine).  

              Evidenţa contabilă sintetică şi analitică a fost organizată în sistem informatizat, astfel 
încât  raportările către Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj , Primăria Tg Jiu, Administraţia 
Judeţeană a Finanţelor Publice Gorj fiind realizate cu uşurinţă pe suport electronic. 

Sistemul de contabilitate proprie este un sistem informatizat, fiind un  soft integrat care include:  

evidenţa mijloacelor fixe cu selectarea grupei şi subgrupei;  

evidenţa ALOP;  

evidenţa documentelor primare şi a stocurilor (materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe, 
alimente cantină );  

evidenţa operaţiunilor de încasare derulate prin caseria unităţii şi tipărire chitanţe ;  

urmărire furnizori şi clienţi;  

evidenţa mişcării fondurilor financiare şi materiale în contabilitate;  

întocmirea dării de seamă trimestriale;  

întocmirea raportărilor lunare: DDS Lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal;  

Registrul jurnal;  

Registrul numerelor de inventar.  

Registrul CFP;  

 generare fişiere de tip XML pentru formularele de transmis în sistemul FOREXEBUG;  

           Evoluţia conturilor de execuţie pe cele trei surse de finanţare se regăsește în Anexele 7 pe 
cele 3 surse de finamțare atașate. 
              Am urmărit desfăşurarea în bune condiţii a operaţiunii de inventariere patrimonială anuală 
şi am valorificat cu responsabilitate maximă rezultatele acesteia. Nu au fost înregistrate diferenţe 
în urma acestei operaţiuni. 
             Am urmărit aplicarea şi respectarea tuturor dispoziţiilor legale privind salarizarea 
personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic verificând ştatele de plată, fiind preocupată în 
permanenţă de evitarea prejudiciilor aduse unităţii.    
            Am organizat circuitul documentelor contabile şi am efectuat înregistrările în mod 
cronologic şi sistematic în evidenţa contabilă. 
            Am organizat şi efectuat controlul financiar preventiv, stabilind operaţiunile şi 
documentele ce se supun controlului financiar preventiv. 
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 Am organizat şi efectuat controlul inopinat al casieriei în fiecare lună, verificând 
documentele de încasare/plată, neexistând nici o diferenţă între scriptic şi faptic. 
            Datorită complexităţii activităţii, pentru efectuarea la timp şi de calitate a lucrărilor am 
procedat la o împărţire cât mai judicioasă a timpului pe fiecare fel de activitate în funcţie de 
volumul şi importanţa acesteia. 
            Documentele întocmite în cadrul compartimentului contabilitate sunt certificate prin 
semnătură de către directorul unităţii şi contabilul şef şi atestă valabilitatea lor, demonstrând 
funcţionalitatea normală a compartimentului. 
            În ceea ce priveşte îndeplinirea sarcinilor de serviciu conform fişei postului, respectând 
legislaţia în vigoare, a regulamentelor, a termenelor stabilite, a normelor de igienă, de protecţie a 
muncii consider că am îndeplinit cerinţele  postului. 
            Există o colaborare cu Asociaţiei Părinţilor Elevilor din cadrul CNTV, reprezentată de 
doamna Lungescu Laura. 
 

 Promovarea imaginii scolii  
  Permanent a existat o preocupare pentru promovarea imaginii şcolii, pentru 
mediatizarea şi popularizarea activităţilor desfăşurate a rezultatelor obţinute. Mijloacele prin care 
aceasta s-a realizat au fost : 

• site-ul şcolii  www.cntv-edu.ro       
• pagina de facebook Colegiul Național „Tudor Vladimirescu”  
• articole în presa judeţeană: 

 
•  

 
 

• Adevărul / 31 octombrie 2021 
• https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/cum-a-reusit-un-liceu-din-gorj-sa-vaccineze-

2129626.html  

 
 
Adevărul / 24 noiembrie 2021 
 https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/targ-caritabil-de-craciun-organizat-de-elevii-unui-
2134674.html   

http://www.cntv-edu.ro/
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/cum-a-reusit-un-liceu-din-gorj-sa-vaccineze-2129626.html
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/cum-a-reusit-un-liceu-din-gorj-sa-vaccineze-2129626.html
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/targ-caritabil-de-craciun-organizat-de-elevii-unui-2134674.html
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/targ-caritabil-de-craciun-organizat-de-elevii-unui-2134674.html


50 
 
 

Adevărul / 12 aprilie 2022 
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/campioana-romaniei-la-robotica-va-pleca-in-sua-
2161328.html 

 

 

Adevărul / 10 mai 2022 

https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/liceanul-care-va-reprezenta-romania-la-doua-
2166606.html 

https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/campioana-romaniei-la-robotica-va-pleca-in-sua-2161328.html
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/campioana-romaniei-la-robotica-va-pleca-in-sua-2161328.html
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/liceanul-care-va-reprezenta-romania-la-doua-2166606.html
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/liceanul-care-va-reprezenta-romania-la-doua-2166606.html
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Adevărul / 12 aprilie 2022 
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/campioana-romaniei-la-robotica-va-pleca-in-sua-
2161328.html 

 
 

https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/campioana-romaniei-la-robotica-va-pleca-in-sua-2161328.html
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/campioana-romaniei-la-robotica-va-pleca-in-sua-2161328.html
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Adevărul / 24 iunie 2022 
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/elevul-care-a-castigat-patru-medalii-la-patru-
2174995.html  

 
Adevărul / 14 iulie 2022 
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/tanarul-minune-din-gorj-olimpic-la-informatica-
2178629.html 

 
 
Adevărul / 27 aprilie 2022 
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/stefan-olimpic-la-fizica-vreau-sa-raman-in-
2164152.html 

https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/elevul-care-a-castigat-patru-medalii-la-patru-2174995.html
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/elevul-care-a-castigat-patru-medalii-la-patru-2174995.html
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/tanarul-minune-din-gorj-olimpic-la-informatica-2178629.html
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/tanarul-minune-din-gorj-olimpic-la-informatica-2178629.html
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/stefan-olimpic-la-fizica-vreau-sa-raman-in-2164152.html
https://adevarul.ro/stiri-locale/targu-jiu/stefan-olimpic-la-fizica-vreau-sa-raman-in-2164152.html


53 
 
 

 
Pandurul / 31 iulie 2022 
https://www.pandurul.ro/articol/olimpicul-din-gorj-intampinat-de-ministrul-
educati_154331.html 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pandurul / 21 iulie 2022 
https://www.pandurul.ro/articol/experienta-elevilor-targujieni-in-croatia-am-avut-
_154101.html 

https://www.pandurul.ro/articol/olimpicul-din-gorj-intampinat-de-ministrul-educati_154331.html
https://www.pandurul.ro/articol/olimpicul-din-gorj-intampinat-de-ministrul-educati_154331.html
https://www.pandurul.ro/articol/experienta-elevilor-targujieni-in-croatia-am-avut-_154101.html
https://www.pandurul.ro/articol/experienta-elevilor-targujieni-in-croatia-am-avut-_154101.html
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Pandurul / 30 iulie 2022 

https://www.pandurul.ro/articol/aur-pentru-un-elev-din-gorj-devine-cel-mai-bun-par_154313.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandurul / 18 iulie 2022 

https://www.pandurul.ro/articol/elev-din-gorj-olimpic-international-la-geografie_154008.html 

https://www.pandurul.ro/articol/aur-pentru-un-elev-din-gorj-devine-cel-mai-bun-par_154313.html
https://www.pandurul.ro/articol/elev-din-gorj-olimpic-international-la-geografie_154008.html
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Pandurul / 14 iulie 2022 

https://www.pandurul.ro/articol/elevi-din-targu-jiu-premiati-la-un-concurs-interna_153899.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pandurul.ro/articol/elevi-din-targu-jiu-premiati-la-un-concurs-interna_153899.html
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Pandurul / 1 iulie 2022 

https://www.pandurul.ro/articol/cine-sunt-absolventii-de-zece-de-la-tudor_153520.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandurul / 26 iunie 2022 

https://www.pandurul.ro/articol/mesajul-unui-olimpic-multi-oameni-se-plang-putini-_153353.html  

 

 

https://www.pandurul.ro/articol/cine-sunt-absolventii-de-zece-de-la-tudor_153520.html
https://www.pandurul.ro/articol/mesajul-unui-olimpic-multi-oameni-se-plang-putini-_153353.html
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Pandurul / 26 iunie 2022 

https://www.pandurul.ro/articol/elev-din-targu-jiu-la-olimpiada-internationala-de-_153419.html  

 

Pandurul / 2 mai 2022 

https://www.pandurul.ro/articol/o-noua-reusita-a-elevilor-de-la-tudor_151791.html  

 

https://www.pandurul.ro/articol/elev-din-targu-jiu-la-olimpiada-internationala-de-_153419.html
https://www.pandurul.ro/articol/o-noua-reusita-a-elevilor-de-la-tudor_151791.html
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Pandurul / 2 mai 2022 

https://www.pandurul.ro/articol/o-noua-reusita-a-elevilor-de-la-tudor_151791.html  

 

Pandurul / 26 aprilie 2022 

https://www.pandurul.ro/articol/elevii-colegiului-national-tudor-vladimirescu-cali_151604.html 

 

 

https://www.pandurul.ro/articol/o-noua-reusita-a-elevilor-de-la-tudor_151791.html
https://www.pandurul.ro/articol/elevii-colegiului-national-tudor-vladimirescu-cali_151604.html
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Pandurul / 19 aprilie 2022  

https://www.pandurul.ro/articol/s-au-intors-cu-medalii-de-la-olimpiadele-nationale_151442.html 

 

Pandurul / 6 aprilie 2022  

https://www.pandurul.ro/articol/cand-robotica-uneste-oameni-si-repara-suflete---cn_151044.html 

 

 

https://www.pandurul.ro/articol/s-au-intors-cu-medalii-de-la-olimpiadele-nationale_151442.html
https://www.pandurul.ro/articol/cand-robotica-uneste-oameni-si-repara-suflete---cn_151044.html
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Pandurul / 5 aprilie 2022  

https://www.pandurul.ro/articol/cultura-romaneasca-si-traditiile-nationale-promvat_151026.html 

 

Pandurul / 4 aprilie 2022  

https://www.pandurul.ro/articol/echipa-cntv-campioana-nationala-la-robotica_150995.html 

 

 

Pandurul / 1 martie 2022  

https://www.pandurul.ro/articol/colegiul-national-tudor-vladimirescu-promveaza-mos_149902.html 

https://www.pandurul.ro/articol/cultura-romaneasca-si-traditiile-nationale-promvat_151026.html
https://www.pandurul.ro/articol/echipa-cntv-campioana-nationala-la-robotica_150995.html
https://www.pandurul.ro/articol/colegiul-national-tudor-vladimirescu-promveaza-mos_149902.html
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Pandurul / 12 iunie 2022  

https://www.pandurul.ro/articol/cntv-zeci-de-elevi-participa-la-un-concurs-de-inte_152979.html 

 

  

https://www.pandurul.ro/articol/cntv-zeci-de-elevi-participa-la-un-concurs-de-inte_152979.html
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Gorjeanul / 1 martie 2022 

https://gorjeanul.ro/colegiul-national-tudor-vladimirescu-promoveaza-mostenirea-culturala-prin-
proiectul-erasmus-our-culture-our-future 

  

Gorjeanul / 6 aprilie 2022 

https://gorjeanul.ro/cultura-romaneasca-si-traditiile-nationale-promovate-international-de-elevi-
si-profesori-ai-colegiului-national-tudor-vladimirescu-targu-jiu/ 

 

  

https://gorjeanul.ro/colegiul-national-tudor-vladimirescu-promoveaza-mostenirea-culturala-prin-proiectul-erasmus-our-culture-our-future
https://gorjeanul.ro/colegiul-national-tudor-vladimirescu-promoveaza-mostenirea-culturala-prin-proiectul-erasmus-our-culture-our-future
https://gorjeanul.ro/cultura-romaneasca-si-traditiile-nationale-promovate-international-de-elevi-si-profesori-ai-colegiului-national-tudor-vladimirescu-targu-jiu/
https://gorjeanul.ro/cultura-romaneasca-si-traditiile-nationale-promovate-international-de-elevi-si-profesori-ai-colegiului-national-tudor-vladimirescu-targu-jiu/
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Gorjeanul / 6 iunie 2022 

https://gorjeanul.ro/cntv-alexandru-isfan-s-a-calificat-la-olimpiada-internationala-asiatica-de-
fizica/ 

 

 

Gorjeanul / 27 aprilie 2022 

https://gorjeanul.ro/elevii-de-la-cntv-in-finala-unui-festival-international-de-film/ 

  

https://gorjeanul.ro/cntv-alexandru-isfan-s-a-calificat-la-olimpiada-internationala-asiatica-de-fizica/
https://gorjeanul.ro/cntv-alexandru-isfan-s-a-calificat-la-olimpiada-internationala-asiatica-de-fizica/
https://gorjeanul.ro/elevii-de-la-cntv-in-finala-unui-festival-international-de-film/


64 
 
 

Gorjeanul / 5 aprilie 2022 

https://gorjeanul.ro/video-echipa-tea-borgs-de-la-cntv-face-istorie-isi-imbunatatesc-robotul-si-
pleaca-in-america-s-au-calificat-la-houston-record-al-punctajelor-din-tara/ 

 

 

Gorjeanul / 14 octombrie 2021 

https://gorjeanul.ro/sesiune-de-eseuri-pentru-elevii-gorjeni/ 

 

 

https://gorjeanul.ro/video-echipa-tea-borgs-de-la-cntv-face-istorie-isi-imbunatatesc-robotul-si-pleaca-in-america-s-au-calificat-la-houston-record-al-punctajelor-din-tara/
https://gorjeanul.ro/video-echipa-tea-borgs-de-la-cntv-face-istorie-isi-imbunatatesc-robotul-si-pleaca-in-america-s-au-calificat-la-houston-record-al-punctajelor-din-tara/
https://gorjeanul.ro/sesiune-de-eseuri-pentru-elevii-gorjeni/
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Pagina Olteniei / 1 noiembrie 2021 

https://www.paginaolteniei.ro/articol/153-de-elevi-si-adulti-s-au-vaccinat-la-centrul-cn_6536.html 

 

Pagina Olteniei / 11 noiembrie 2021 

 https://www.paginaolteniei.ro/articol/cntv-intr-o-abordare-erasmus-+-a-fenomenului-de-
bu_6543.html 

  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/153-de-elevi-si-adulti-s-au-vaccinat-la-centrul-cn_6536.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/153-de-elevi-si-adulti-s-au-vaccinat-la-centrul-cn_6536.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/153-de-elevi-si-adulti-s-au-vaccinat-la-centrul-cn_6536.html
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Pagina Olteniei / 30 noiembrie 2021 

https://www.paginaolteniei.ro/articol/cntv-si-ucb-targu-jiu-decorate-de-presedintele-
ioh_6557.html 

 

 

Pagina Olteniei / 1 martie 2022 

https://www.paginaolteniei.ro/articol/colegiul-national-tudor-vladimirescu-promveaza-
mos_6650.html 

  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/cntv-si-ucb-targu-jiu-decorate-de-presedintele-ioh_6557.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/cntv-si-ucb-targu-jiu-decorate-de-presedintele-ioh_6557.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/colegiul-national-tudor-vladimirescu-promveaza-mos_6650.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/colegiul-national-tudor-vladimirescu-promveaza-mos_6650.html
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Pagina Olteniei / 2 mai 2022  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/municipiul-targu-jiu-gazda-excelenta-pentru-buna-
d_6699.html 

 

Pagina Olteniei / 9 mai 2022  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/medalie-de-argint-la-olimpiada-de-lingvistica-
asia_6707.html 

 

https://www.paginaolteniei.ro/articol/municipiul-targu-jiu-gazda-excelenta-pentru-buna-d_6699.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/municipiul-targu-jiu-gazda-excelenta-pentru-buna-d_6699.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/medalie-de-argint-la-olimpiada-de-lingvistica-asia_6707.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/medalie-de-argint-la-olimpiada-de-lingvistica-asia_6707.html
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Pagina Olteniei / 1 iulie 2022  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/cntv-targu-jiu-promvabilitate-100-si-patru-elevi-e_6834.html 

 

Pagina Olteniei / 23 iulie 2022  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/elevi-ai-cntv-targu-jiu-experienta-de-neuitat-in-c_6853.html 

  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/cntv-targu-jiu-promvabilitate-100-si-patru-elevi-e_6834.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/elevi-ai-cntv-targu-jiu-experienta-de-neuitat-in-c_6853.html
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Pagina Olteniei / 30 iulie 2022  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/gorjeanul-mihai-bratu-cel-mai-bun-participant-din-
_6862.html 

 

Pagina Olteniei / 31 iulie 2022  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/olimpicul-mihai-bratu-felicitat-de-ministrul-
educa_6865.html 

  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/gorjeanul-mihai-bratu-cel-mai-bun-participant-din-_6862.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/gorjeanul-mihai-bratu-cel-mai-bun-participant-din-_6862.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/olimpicul-mihai-bratu-felicitat-de-ministrul-educa_6865.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/olimpicul-mihai-bratu-felicitat-de-ministrul-educa_6865.html
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Pagina Olteniei / 10 august 2022  

https://www.paginaolteniei.ro/articol/drumul-unui-campion-spre-podiumurile-de-aur_6874.html 

                      
Gorj on-line / 13 mai 2022 

https://www.gorjonline.ro/noapte-alba-la-colegiul-national-tudor-vladimirescu/ 

 

Gorj on-line / 1 iulie 2022 

https://www.gorjonline.ro/patru-absolventi-de-la-colegiul-national-tudor-vladimirescu-medie-maxima-la-bac/ 

https://www.paginaolteniei.ro/articol/drumul-unui-campion-spre-podiumurile-de-aur_6874.html
https://www.gorjonline.ro/noapte-alba-la-colegiul-national-tudor-vladimirescu/
https://www.gorjonline.ro/patru-absolventi-de-la-colegiul-national-tudor-vladimirescu-medie-maxima-la-bac/
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Gorj on-line / 29 iulie 2022 

https://www.gorjonline.ro/elev-gorjean-castigator-al-medaliei-de-aur-la-olimpiada-internationala-
de-lingvistica/  

 

 

Gorj on-line / 5 iunie 2022 

https://www.gorjonline.ro/performanta-remarcabila-a-unui-licean-din-targu-jiu-va-participa-la-
olimpiada-internationala-de-fizica/ 

https://www.gorjonline.ro/elev-gorjean-castigator-al-medaliei-de-aur-la-olimpiada-internationala-de-lingvistica/
https://www.gorjonline.ro/elev-gorjean-castigator-al-medaliei-de-aur-la-olimpiada-internationala-de-lingvistica/
https://www.gorjonline.ro/performanta-remarcabila-a-unui-licean-din-targu-jiu-va-participa-la-olimpiada-internationala-de-fizica/
https://www.gorjonline.ro/performanta-remarcabila-a-unui-licean-din-targu-jiu-va-participa-la-olimpiada-internationala-de-fizica/
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Gorj on-line / 9 mai 2022 

https://www.gorjonline.ro/noaptea-alba-a-tudorului-editia-2022-organizata-si-in-acest-an/ 

 

Gorj on-line / 1 decembrie 2021 

https://www.gorjonline.ro/decoratii-de-la-iohannis-pentru-ucb-cntv-targu-jiu-si-pentru-un-sef-
serviciu-de-la-arhivele-nationale-gorj/ 

https://www.gorjonline.ro/noaptea-alba-a-tudorului-editia-2022-organizata-si-in-acest-an/
https://www.gorjonline.ro/decoratii-de-la-iohannis-pentru-ucb-cntv-targu-jiu-si-pentru-un-sef-serviciu-de-la-arhivele-nationale-gorj/
https://www.gorjonline.ro/decoratii-de-la-iohannis-pentru-ucb-cntv-targu-jiu-si-pentru-un-sef-serviciu-de-la-arhivele-nationale-gorj/
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Gorj on-line / 18 mai 2022 

https://www.gorjonline.ro/foto-si-video-cine-sunt-castigatorii-miss-boboc-targu-jiu-2022/ 

 

Gorj on-line / 4 aprilie 2022 

https://www.gorjonline.ro/ziua-portilor-deschise-la-cntv/ 

https://www.gorjonline.ro/foto-si-video-cine-sunt-castigatorii-miss-boboc-targu-jiu-2022/
https://www.gorjonline.ro/ziua-portilor-deschise-la-cntv/
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Gorj on-line / 8 februarie 2022 

https://www.gorjonline.ro/un-nou-proiect-la-cntv-geoparcurile-ca-puncte-educationale/ 

 

  

https://www.gorjonline.ro/un-nou-proiect-la-cntv-geoparcurile-ca-puncte-educationale/
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Viața Gorjului / 24 noiembrie 2021 

https://viatagorjului.ro/2021/11/targ-caritabil-organizat-de-elevii-si-profesorii-de-la-cntv/ 

 

 

Viața Gorjului / 3 aprilie 2022  

 https://viatagorjului.ro/2022/04/echipa-de-robotica-a-colegiului-national-tudor-vladimirescu-s-a-
calificat-la-olimpiada-din-sua/ 

  

https://viatagorjului.ro/2021/11/targ-caritabil-organizat-de-elevii-si-profesorii-de-la-cntv/
https://www.paginaolteniei.ro/articol/drumul-unui-campion-spre-podiumurile-de-aur_6874.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/drumul-unui-campion-spre-podiumurile-de-aur_6874.html
https://www.paginaolteniei.ro/articol/drumul-unui-campion-spre-podiumurile-de-aur_6874.html
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Viața Gorjului / 31 octombrie 2021  

https://viatagorjului.ro/2021/10/sali-de-clasa-transformate-in-centre-de-vaccinare/ 

 

 

Viața Gorjului / 12 aprilie 2022  

https://viatagorjului.ro/2022/04/echipa-de-robotica-de-la-cntv-a-primit-sprijinul-necesar-si-va-
pleca-in-sua-la-olimpiada-internationala/ 

 

  

https://viatagorjului.ro/2021/10/sali-de-clasa-transformate-in-centre-de-vaccinare/
https://viatagorjului.ro/2022/04/echipa-de-robotica-de-la-cntv-a-primit-sprijinul-necesar-si-va-pleca-in-sua-la-olimpiada-internationala/
https://viatagorjului.ro/2022/04/echipa-de-robotica-de-la-cntv-a-primit-sprijinul-necesar-si-va-pleca-in-sua-la-olimpiada-internationala/
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Viața Gorjului / 26 aprilie 2022  

https://viatagorjului.ro/2022/04/film-realizat-de-elevii-de-la-cntv-selectat-la-un-festival-
international/ 

 

 

 
 

 Strategia Naţională de Acţiune Comunitară  
 
 Activitatea comisiei SNAC a continuat și în anul școlar 2021-2022, în conformitate cu 
Planul de acțiune comunitară, întocmit la începutul anului școlar. 
Voluntarii SNAC au desfășurat o serie de acțiuni, dintre care menționăm: 

 Colectare de fructe și legume și donarea acestora oamenilor nevoiași. 
 Activități de voluntariat. 

 
 Securitatea şi sănătatea în muncă  

  
 Au constituit obiective prioritare ale activităţii manageriale. Comisiile P.S.I şi cea privind 
sănătatea şi securitatea în muncă au alcătuit documentaţia necesară, personalul şcolii a fost instruit 
cu privire la normele de siguranţa şi securitate, s-au afişat în locuri corespunzătoare informaţiile 
necesare privind siguranţa şi securitatea, s-au organizat periodic exerciţii de simulare în caz de 
incendiu, cutremur etc .  
 
 
 

https://viatagorjului.ro/2022/04/film-realizat-de-elevii-de-la-cntv-selectat-la-un-festival-international/
https://viatagorjului.ro/2022/04/film-realizat-de-elevii-de-la-cntv-selectat-la-un-festival-international/
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CONCLUZII  
 

Analizand, în ansamblu, activitatea școlii, desfășurată în anul școlar 2021-2022, pot fi trase 
următoarele concluzii :  
 
PUNCTE TARI 

• Colegiul Național „Tudor Vladimirescu” – un centru de resurse educaționale prin: 
• Profesori foarte bine pregătiți, dedicați profesiei, dornici de a fi mereu aproape de elevi; 
• Disponibilitatea echipei manageriale pentru un management performant, rațional, eficient, 

centrat pe implicare și dezvoltare; 
• Proiectarea planului de școlarizare în acord cu existența spațiului școlar, performanțele 

elevilor, menținerea unor specializari de succes, menținerea interesului sporit al elevilor și 
părinților de a studia la Colegiul National „Tudor Vladimirescu”; 

• Ponderea cadrelor didactice calificate 100%; 
• Cadrele didactice  și-au îmbunătățit competența didactică și abilitățile digitale, ca urmare 

a participării la programele de formare organizate în regim blended learning / online; 
• Bună delimitare a responsabilităților cadrelor didactice (există comisii constituite pe 

diverse probleme) precum și o bună coordonare a acestora; 
• Relațiile interpersonale (profesor-elev, conducere-subalterni, profesori-părinți, profesori-

profesori etc.) existente favorizează climatul educațional; 
• Existenta în colegiu a numeroși elevi buni și foarte buni la învățătură, cu inițiativă și extrem 

de responsabili; 
• Existența unui grup de elevi dornici de performanță; 
• Rezultate bune și foarte bune ale elevilor la manifestările locale, județene, regionale și 

naționale 
• Creșterea interesului elevilor pentru obținere certificatelor de recunoaștere a limbilor 

străine și informatică; 
• Obținerea Diplomei de excelență  pentru excelență în învățământ, la împlinirea a 120 de 

ani de existență; 
• Organizarea în incinta Colegiului a etapelor municipale și județene ale olimpiadelor pentru 

mai multe discipline; 
• Organizarea etapei naționale a Olimpiadei de Geografie, Limba română, Limba engleză, 

Fizică; 
• Existenţa cabinetelor, laboratoarelor funcționale pentru anumite discipline: informatică, 

istorie,  fizică și chimie, biologie, limba română, etc. 
• Școala dispune de cantină și cămin pentru elevii care nu au domiciliul în Târgu Jiu; 
• Sala de sport și baza sportivă oferă posibilitatea desfășurării unor competiții intra- și 

interșcolare; 
• Numărul mare de parteneriate cu instituții locale de cultură; 
• Promovarea educației interculturale, a educației pentru cetățenia democratică, pentru valori 

moral-religioase; 
• Realizarea educației ecologice; 
• Activități extracurriculare diverse; 
• Școala are bibliotecă; 
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• Școala dispune de fonduri bănești extrabugetare; 
• Există cabinet de consiliere psihopedagogică; 
• Alegerea elevilor din CNTV ca președinte și șefi de departamente în cadrul Consiliului 

Județean al Elevilor și participarea acestora la activități desfășurate la nivel regional și 
național; 

• Existența Centrului de excelență, Clubului de dezbateri și a  Cercului de lectură; 
• Numărul mare de parteneriate cu instituții locale de cultură; 
• Apropierea copiilor de carte; 
• Stimularea spiritului de echipă; 
• Dezvoltarea capacității de exprimare orală, în special la elevii mai mici; 
• Dezvoltarea spiritului critic și de analiză; 
• Cunoașterea drepturilor și libertăților; 
• Dezvoltarea spiritului de competiție; 
• Rezultatele bune la testele inițiale, predictive și finale; 
• Numeroase activități în cadrul programului ”Școala altfel”; 
• Implicare majoră în proiectul ”Let’s do it Romania”; 
• Obținerea în anul școlar 2011-2013 a distincției ȘCOALĂ EUROPEANĂ; 
• Școala Antreprenorială a Anului, 2018 
• "Școală-Ambasador a Parlamentului European”, 2019 
• „Școală Erasmus+” 
• Școală eTwinning 
• Centru de pregătire pentru examenele Cambridge 
• Certificare – CISCO, ORACLE, C++ 

 
 PUNCTE SLABE 

• Reticența unor cadre didactice față de aplicarea/utilizarea în demersul didactic a metodelor 
active participative de predare-învățare; 

• Formalismul unor activități; 
• Lipsa de interes din partea unor elevi pentru școală; 
• Absența unor  motive intrinseci care să permită obținerea unor rezultate mai bune la 

învățătură ; 
• Neîndeplinirea responsabilităților legate de activitatea de dirigenție (nerespectarea 

termenelor, necomunicarea datelor către elevi, lipsa feed-back-ului); 
• Slaba implicare a părinților în activitățile colegiului; 
• Nerespectarea ținutei; 
• Nerespectarea curățeniei; 

 
 OPORTUNITĂŢI 

• Descentralizare și autonomie instituțională; 
• Ofertă generoasă de cursuri de formare/perfecționare a personalului didactic; 
• Posibilitatea de accesare a unor fonduri  prin proiecte cu finanțare externă; 
• Reprezentarea comunității în structurile decizionale din scoală; 
• Parteneriate cu instituții care pot sprijini sporirea prestigiului școlii; 
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• Cadre didactice tinere cu spirit de inițiativă; 
• Atragerea de finanțare prin proiecte Erasmus+; 
• Realizarea unui parteneriat real profesor-elev; 
• Obținerea unor rezultate foarte bune la concursuri și olimpiade școlare; 
• Preocuparea permanentă a conducerii școlii în vederea ameliorării  relației profesor-părinte  

prin intermediul Consiliului Reprezentativ al Părinților ; 
• Disponibilitate pentru desfășurarea  unor  activități comune părinți-profesori-elevi; 
• Certificate de competențe europene pentru elevi și cadre didactice; 

 
 AMENINŢĂRI 

• Frecvente modificări în legislația școlară; 
• Predarea online sau hibrid, inconsecvența scenariilor; 
• Modificarea structurii anului școlar în timpul semestrului; 
• Modificarea programelor școlare pentru examenele naționale; 
• Scăderea entuziasmului și interesului pentru profesia didactică; 
• Oferta negativă a străzii și a Internetului; 
• Viziunea tradițională asupra desfășurării acțiunilor în cadrul școlii; 
• Pensionarea unor profesori de prestigiu recunoscuți pe plan local; 
• Indiferența unor familii față de situația școlară a copiilor lor; 
• Conservatorismul unor părinți; 
• Refuzul elevului de a primi educația pe care școala o oferă coroborată cu lipsa educației în 

familie; 
• Comportamentul necivilizat al unor elevi; 
• Instalarea stării de automulţumire în rândul elevilor și profesorilor; 
• Neîncurajarea elevilor și timiditatea elevilor valoroși  care se tem să iasă în evidentă, să își 

arate calitățile. 
Recomandari :  

- crearea unui parteneriat solid școală –familie-comunitate care să functioneze 
exclusiv în interesul elevilor ;  

- continuarea participării cadrelor didactice la activități de formare pentru 
pregătirea in vederea desfășurării învățământului online; 

- creșterea preocupării pentru promovarea unui act didactic de calitate, a unui 
proces instructiv-educativ eficient, profesionist, riguros, metodic, foarte bine 
organizat care să se reflecte în rezultatele bune obţinute la clasă, la diferite 
competiţii, evaluări, examene naţionale;  

- îndeplinirea cu seriozitate a tuturor sarcinilor pe care le presupun statutul de 
cadru didactic  și deontologia profesionala . 

-  realizarea la timp și într-un mod corespunzator a tuturor documentelor de 
proiectare; 

- creșterea preocupării pentru prevenirea eșecului școlar,a abandonului şcolar,  
dar si pentru stimularea performanţei;  

- cresterea preocupării pentru îmbunătăţirea și întreţinerea bazei materiale a 
școlii . 
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- construirea unor relaţii la nivelul scolii bazate pe colaborare, competitivitate, 
echilibru, respect reciproc.  
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