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RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ȘCOLAR 2014-2015 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de catedre şi 

comisii metodice, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat, 
referindu-se la perioada  anului şcolar 2013-2014. 

Activitatea s-a desfasurat în baza prevederilor Planului managerial, în sensul îndeplinirii 

obiectivelor managementului : 
 

I. REZULTATE MAI BUNE LA BACALAUREAT 
II. DISCIPLINĂ 
III. REDUCERE ABSENTEISM 

IV. MONITORIZARE CALITATE ACT EDUCAŢIONAL 
V. PROMOVARE ŞCOALĂ ÎN COMUNITATE 

 
1. CURRICULUM  

 

• Cunoaşterea şi aplicarea documentelor de politica educaţională, a reglementarilor legale şi a 
metodologiilor specifice;  

      •  Respectarea legislaţiei privind constituirea claselor de e levi; 

• Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 

procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de 
lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.)  
• Selecţia manualelor şi asigurarea distribuirii lor la clase;  

• Pregătirea elevilor în vederea susţinerii evaluării naţionale, a examenelor de bacalaureat, a 
competenţelor profesionale şi a olimpiadelor şcolare;  
• Creşterea nivelului de performanţă a pregătirii curriculare a elevilor;  

• Multiplicarea activităţilor cu rol educativ şi de formare în spiritul principiilor şi practicilor 
societăţii democratice.  

 
2. MANAGEMENT ŞCOLAR  

 

•  Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 
organizatoric, funcţional şi legal);  

•   Elaborarea proiectului planului de şcolarizare;  
• Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  

    • Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe;  



  Elaborarea documentelor de proiectare managerială: 
-  Planul de acţiune al şcolii  
-  Planul Managerial  

-  Regulamentul de ordine interioară  
-  Incadrarea personalului didactic  

  •  A fost întocmită analiza activităţii din anul şcolar trecut, analiză care a stat la baza planurilor 

operaţionale pentru anul şcolar 2013-20134. S-au stabilit planurile de măsuri pentru remedierea 

situaţiilor defavorabile;  

  •  S-au organizat comisiile  şi consiliile specifice  elaborându-se în acelaşi timp  

documentele de susţinere a activităţii acestor comisii;   
  • S-a supravegheat  eficienţa activităţii cadrelor didactice, a comisiilor prin:   

- portofoliile profesorilor  
- planificările comisiilor metodice  
- planificările semestriale  

- analize comparative a rezultatelor obţinute de elevi la testele iniţiale, în vederea identificării 
posibilităţilor de progres a viitorilor absolvenţi.  

   În conformitate cu principiile managementului educaţional cadrele didactice  şi părinţii au fos t 
consultaţi în luarea actului decizional,  având loc întâlniri între membrii Consiliului profesoral, 
conducerea  şcolii  şi Comitetul de părinţi în vederea stabilirii acţiunilor prioritare, asigurându-se în 

acest mod transparenţa.   
Acest lucru s-a realizat prin:  

- Şedinţe cu părinţii/lectoratul cu părinţii  
- Activităţi de consiliere individuală şi în grup  
- Consiliul elevilor 

   3. RESURSE UMANE  

•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  

• Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de 
muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare;  
• Creşterea calităţii resursei umane angajate în şcoală prin profesionalizarea celei existente şi 

atragerea de cadre didactice cu performanţe profesionale;  
•  Organizarea şi monitorizarea procesului de formare continuă a cadrelor  didactice;  

     •    Realizarea evaluării personalului.  

3. PARTENERIATE SI PROGRAME  

 

• Colaborarea cu diverse instituţii şi organizaţii abilitate în derularea de programe şi parteneriate 
cu unitatea de învăţământ;  

• Organizarea de activităţi în colaborare cu comunitatea locală;  
• Organizarea de activităţi extraşcolare.  

 
4. RESURSE MATERIALE  

 

• Gestionarea eficientă a resurselor materiale şi financiare;  
• Dotarea, renovarea şi modernizarea spaţiilor şcolare.  

 
5. RELATII PUBLICE, COMUNICARE SI IMAGINE  

 

• Îmbunătăţirea comunicarii organizaţionale;  
• Promovarea imaginii şcolii (în interior şi exterior) prin diverse activităţi de relaţii publice.  



   

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC 

La începutul anului şcolar au fost constituite următoarele comisii:  

Comisia de întocmire a statului de funcţii 
Comisia pentru perfecţionare şi formare continuă  

Comisia pentru organizarea examenelor de corigenţă, diferenţe şi încheierea situaţiei şcolare 
Comisia de sănătate şi securitatea muncii 
Comisia PSI 

Comisia pentru inserţie profesională şi monitorizare a traseului profesional  
Comisia pentru activităţi extracurricular, proiecte şi programe naţionale, internaţionale şi de 

finanţare 
Comisia pentru organizarea lectoratelor cu părinţii 
Comisia de asigurarea calităţii 

Comisia de elaborare PAS 
Comisia pentru curriculum 

Comisia pentru acordarea burselor şi a ajutoarelor ocazionale  
Comisia pentru monitorizarea absenţelor şi verificarea cataloagelor 
Comisia pentru organizarea olimpiadelor şi concursurilor  şcolare  

Comisia de promovarea imaginii şcolii 
Comisia de orientare şcolară şi profesională  

Comisia pentru disciplină şi siguranţa în şcoală  
Comisia pentru combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar 

Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost 

elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.  
Activitatea la nivelul catedrelor constituite la începutul anului şcolar s-a desfăşurat în 

conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat teste predictive la 
toate disciplinele, s-au întocmit planificarile în concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea. 
Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă cu programele şcolare în 

vigoare.  
Una dintre procupările permanente ale conducerii şcolii precum şi a profesorilor diriginti a 

constituit-o reducerea absenteismului, creşterea măsurilor de siguranţă în rândul elevilor, 
intensificarea pregătirii pentru bacalaureat, motivarea elevilor şi părinţilor în vederea depăşirii cu 
succes a acestui examen.. 

 
PUNCTE TARI 

- încadrarea cu personal didactic calificat, conform repartiţiei computerizate realizate la nivelul I.Ş.J 
Arges;  

- întocmirea documentelor de proiectare managerială: PAS, Plan Managerial, ROI;  
- schemele orare au fost întocmite în conformitate cu prevederile planurilor-cadru;  
- aplicarea procedurilor legale  şi a prevederilor din Regulamentul de funcţionare a învăţământului 

preuniversitar, cat  şi a prevederilor din Regulamentul de Ordine Interioară s-a făcut cu rigurozitate;   
- a fost monitorizată activitatea de planificare a activităţii didactice;  

- Regulamentul de Ordine Interioară a fost popularizat  şi prezentat la toate clasele pe bază de 
proces - verbal;  
- documentele manageriale au fost întocmite conform prevederilor  

- au fost derulate activităţile conform protocoalelor de colaborare cu Poliţia  şi cu alte organizaţii 
neguvernamentale din judeţ:  

- s-a lucrat în Comisia de disciplină care monitorizează elevii cu situații problemă (comportament 
deviant, absenteism, violență);  
- scăderea la jumătate a numărului de absenţe comparativ cu aceeaşi perioadă a anului şcolar trecut ;  

- disponibilitatea profesorilor pentru pregătirea elevilor pentru Examenele Naţionale; 



-  directorii şi membrii comisiei CEAC au monitorizat activitatea cadrelor didactice ,   
-  au fost monitorizate absenţele elevilor,  expediindu-se prin poştă avertismente părinţilor; 
- reabilitarea şi igienizarea unor clase din  

- preocupare pentru atragerea de resurse extrabugetare; 
- promovarea în mass-media a proiectului de motivare a elevilor claselor terminale pentru reuşita 

promovării examenului de bacalaureat; 
- realizarea orientării şcolare şi profesionale a elevilor de clasa a XII-a; 
- efectuarea unui număr important de acţiuni de prevenire pentru elevii aflaţi în situaţii de risc: 

consiliere individuală , de grup .  
- efectuarea unei simulări în caz de cutremur sub supravegherea reprezentantului ISU;  

- colaborare eficientă între departamentele instituţiei.  
 

PUNCTE SLABE 

- incapacitatea de a gestiona interzicerea fumatului în incinta şcolii;  

- nu s-au realizat toate activitățile specifice la nivelul Comisiei diriginților;  

- organizarea serviciului pe şcoală, prin care s-a urmărit monitorizarea permanentă a disciplinei 

elevilor, supravegherea acestora în timpul pauzelor, interzicerea accesului în liceu a persoanelor 

străine, a lăsat uneori de dorit deoarece nu toate cadrele didactice şi-au îndeplinit sarcinile şi 

atribuţiile în calitate de profesori de serviciu pe şcoală;    

- s-au constatat deficienţe în notarea ritmică a elevilor;  

- slaba utilizare a metodelor moderne de învăţare, în vederea motivării elevilor în a-şi dezvolta 

propriul stil de învăţare şi gândirea critică; 

- slaba utilizare a cabinetului AEL; 

- măsurile legate de absenteismul şi indisciplina  elevilor nu au fost suficiente.  

 

ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

ŞI NEDIDACTIC  

Serviciul secretariat a desfăşurat activitatea incluzând acţiuni specifice, răspunzând cu 

promptitudine tuturor solicitărilor conducerii  şcolii, permiţând astfel rezolvarea eficientă a 

problemelor şcolii. Biblioteca şcolii a stat în permanenţă la dispoziţia elevilor prin fondul de carte 

(cărţi de specialitate şi manuale) şi recondiţionarea volumelor intens solicitate de elevi, dar şi 

participând la activităţi extraşcolare.     

Serviciul contabilitate îşi desfăşoară activitatea conform fişei postului în mod eficient 

colaborând cu conducerea  şcolii,  cu ISJ Arges, cu Primăria  Topoloveni întocmind corect  şi la 

timp documentele aferente.  

În ceea ce priveşte personalul de întreţinere  şi îngrijire se poate menţiona că spaţiul destinat 

procesului instructiv - educativ a fost bine întreţinut, dar mai sunt probleme în privinţa respectării 

atribuţiunilor din fişa postului: se impune o mai atentă monitorizare a acestui sector din partea 

echipei manageriale. 

 

 



SITUATIA  STATISTICA LA SFARSITUL ANULUI SCOLAR 2013-2014  PRIVIND  

REZULTATELE  LA  INVATATURA  SI  DISCIPLINA 

Gimnaziu: elevi înscriși = 85 elevi înscriși la început de an școlar, 87 elevi rămași la sfârșit de an 

școlar. 

                  Elevi promovați = 87 (100%)  - 83 elevi cu medii între 9,00 si 10 

                                                                       4 elevi cu medii între 7,00 și 8,99  

Frecvența – 98% 

Liceu: 748 elevi înscriși la începtut de an școlar – 739 rămași înscriși la sfârșitul anului școlar, 662 

elevi promovați (89,26%) 

Pe medii:  

 33 elevi cu medii între 5,00 și 6,99  

 328 elevi cu medii ăntre 7,00 și 8,99 

 301 elevi cu medii între 9,00 și 10.  

 65 elevi corigenti la 1 obiect 

 7 elevi corigenti la 2 obiecte 

 5 elevi repetenti 

Elevi sanctionati = 113  

 103 elevi cu medii la purtare intre 7,00 si 9,99 

 9 elevi cu medii la purtare sub 7,00 
 

 

Aria curriculara “Limbă și comunicare” 

An scolar 2014-2015 

 

1. Octombrie   

•Lecţie demonstrativă- Noţiuni de vocabular (prof. Anca Vlaicu) 

•Referat cu tema Factori perturbatori ai evaluării ( prof. Mironela Zuluf) 
2. Noiembrie  
•Lecţie demonstrativă- Discursul dramatic între text şi spectacol ( prof. Silvia  Fugulin)  

•Referat cu tema Lumea ca spectacol în opera lui I. L. Caragiale ( prof. Anca Vlaicu) 
3. Decembrie 

•Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română- etapa pe şcoală 

(coord. prof. Anca Vlaicu) 
•Participare la Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă- etapa judeţeană 

4. Ianuarie 

•Simpozion cu prilejul Zilei Culturii Naţionale cu tema Eminescu dincolo de timp şi spaţiu – 
organizat de catedrele  de Limba română  şi Limbi străine  

•Organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română- etapa locală 
(conform deciziei ISJ Argeş) . 
 

 

 



DECIZIE 

 
privind constituirea Comisiei de organizare şi evaluare pentru etapa locală  

a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, 2015  

 

Având în vedere Ordinul privind aprobarea Metodologiei- cadru de organizare şi desfăşurare 
a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul 
activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare  nr. 3035/ 10.01.2012,  

În baza Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbă, 
comunicare şi literatura română gimnaziu, nr. 66601/03.12.2014 şi Regulamentului specific privind 

organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatura română liceu, nr.56784 
din 24.09.2014, 

În temeiul O.M.E.N. nr. 4152/ 04.08.2014 privind numirea în funcţia de inspector şcolar 

general al Inspectoratului Şcolar al judeţului Argeş a domnului profesor Dumitru TUDOSOIU. 
 

                  Inspectorul Şcolar General al Inspectoratului Şcolar al judeţului Argeş, 

emite prezenta decizie: 

Art. 1. Se constituie Comisia de organizare şi evaluare pentru etapa locală a Olimpiadei de 
limbă, comunicare şi literatură română, care se va desfăşura în data de 17 ianuarie 2015.  

Art. 2. Comisia are următoarea structură: 

 
Preşedinte: prof. Cristina Cergan inspector şcolar  pentru limba şi literatura română, I.Ş.J. Argeş  

 Centrul de desfăşurare - Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni: 

Vicepreşedinte:  dir. adj. prof. Corina Marinescu, Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni; 

Secretar:           prof. Florea Laura, Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni;  
Membri:            prof. Monica Nistor, Şcoala Gimnazială Vrănești; 
                           prof. Boboc Lorela Scoala Gimnaziala Nr. 1 Topoloveni 

                           prof. Anca Vlaicu, Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni;  
                           dir. prof. Arsene Constantin, Liceul Teoretic „Ion Mihalache” Topoloveni 

            În 17.01.2015 s-a desfăşurat, în Liceul Teoretic “Ion Mihalache”, etapa locală, zona 

Topoloveni, a Olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, conform deciziei ISJ 

Argeş nr. 8/ 14.01.2015 . 

   Întreaga activitate s-a desfăşurat conform precizărilor preşedintelui Comisiei de organizare 
şi evaluare, prof. Cristina Cergan, şi ale Regulamentului specific privind organizarea şi 

desfăşurarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română în anul şcolar 2014-2015, nr. 
66601/03.12.2014 pentru gimnaziu şi Regulamentului specific privind organizarea şi desfăşurarea 

olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română în anul şcolar 2014-2015, liceu, nr. 
56784/24.09.2014.  
            Au fost înscrişi 94 elevi de gimnaziu ( 24- clasa a V-a,30- clasa a VI-a, 17-clasa  a VII-a, 

23-clasa a VIII-a),  fiind prezenţi 84 elevi, consemnându-se 10 absenţi. Pentru liceu au fost 36 elevi 
înscrişi ( 20- clasa a IX-a, 12- clasa a X-a, 2- clasa a XI-a, 2- clasa a XII-a), înregistrându-se 4 

absenți. În timpul concursului nu a fost semnalat niciun eveniment deosebit. 
          Comisia de evaluare  a fost cea confirmată de ISJ Argeş, iar repartizarea pe comisii a ţinut 
cont de Regulamentul concursurilor şcolare: prof. Fugulin Silvia şi Bundă Valentina (clasa aV-

a), prof. David Izabela și Bucșan Mădălina (clasa aVI-a), prof. Olteanu Ionela și Zuluf 

Mironela (clasa a VII-a), prof. Prunescu Mariana și Șoitariu Mihaela (clasa aVIII-a ), prof.  



Preda Anca și Spătaru Simona  ( clasa a IX-a ), prof. Dobroiu Andreea și Dufour Andreea ( 
clasa a X-a ), prof. Marinescu Corina  și Ivan Mariana ( clasele a XI-a și a XII-a ) . 
 

5. Februarie 

•Susţinerea  lucrării de gradul I cu tema I. D. Sârbu-aspecte metodico-ştiinţifice ( prof. Mariana 
Ivan). 

•Participare la Olimpiada de limbă, comunicare şi literatură română- etapa judeţeană (coordonarea 
elevilor şi evaluarea lucrărilor). 

Rezultate  

Stanca Ştefania Cristina-clasa a V-a 105p Menţiune- prof. Anca Vlaicu 
Curceanu  Andreea-clasa a VII-a 114p Premiul I, calificare etapa naţională-                                                                                    

prof. Anca Vlaicu. 
Dumitraşcu  Maria-clasa a IX-a Premiul III 93p- prof. Mironela Zuluf 

Spătaru Andrada Iulia-clasa IX-a 91p Menţiune- prof. Mironela Zuluf 
Cojan Elena Ruxandra –clasa a XI-a 82p Premiul III- prof. Anca Vlaicu 
Gheorghe Roxana Cătălina-clasa aXII-a 113p Premiul II-prof. Anca Vlaicu 

 
6. Martie 

•Lecţie demonstrativă- Tradiţionalismul-recapitulare pentru bacalaureat-clasa aXII-aF ( prof. 
Corina Marinescu) 

•Referat cu tema Metode moderne de evaluare (prof. Mariana Ivan). 
 
7. Aprilie  

 
•Simpozion cu tema Tradiţii româneşti-simboluri şi semnificaţii 

•Organizarea şi desfăşurarea Concursului Naţional Comunicare.ortografie.ro ed. 2014 -2015( prof. 
coord. Anca Vlaicu). 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 



Nr. 

crt. Nume, prenume elev Clasa Județ Punctaj Premiul 

1 Cirstea Marius Razvan a V-a Arges 76,00   

2 Calma Bianca a V-a Arges 84,00  M 

3 Tudor Alexandru a V-a Arges 74,00   

4 Martin Radu a V-a Arges 72,00   

5 Stanca Stefania a V-a Arges 98,50  I 

6 Arsene Matei a V-a Arges 93,50  III 

7 

Marcusanu George 

Alexandru a V-a Arges 79,50   

8 Chitescu Alexandru Stefan a V-a Arges 74,00   

9 Mirescu Ioana Daniela a V-a Arges 78,00   

10 Badea Alexandru Gabriel a V-a Arges 75,00   

11 Vladu Florentin Ciprian a V-a Arges 84,00  M 

12 Ivascu Veronica a V-a Arges 70,00   

13 Radu Andreea Claudia a V-a Arges 90,00  III 

14 Dascalu Alina Ioana a V-a Arges 93,00  III 

15 Naum Alexandra a V-a Arges 89,00  M 

16 Jucalea Ioana Alexia a V-a Arges 79,00   

17 Grigorescu Ioana a V-a Arges 82,00  M 

18 Circiuvoianu Stefan George a V-a Arges 56,00   

19 Ilie Mario Bogdan a V-a Arges 78,00   

20 Popescu Alexandra Maria a V-a Arges 87,00  M 

21 Scurtu Jasmin Ana-Maria a V-a Arges 79,00   

 

 

 

 



Nr. 

crt Nume, prenume elev Clasa Județ Punctaj Premiul 

1 Negrei Anca Elena a VII-a Arges 78,50   

2 Paun Daian a VII-a Arges 73,50   

3 Ionescu Georgiana a VII-a Arges 88,50  M 

4 Popescu Antonia Maria a VII-a Arges 91,00  III 

5 Popescu Lorena Andreea a VII-a Arges 95,00  II 

6 Stan Roxana a VII-a Arges 85,00  M 

7 Moise Alexandra a VII-a Arges 84,00  M 

8 Gojgarea Miruna Mihaela a VII-a Arges 90,00  III 

9 Curceanu Madalina Andreea a VII-a Arges 92,00  III 

10 Istrate Radu Teodor a VII-a Arges 88,00  M 

11 Iordanescu Cristiana a VII-a Arges 87,50  M 

12 Stancu Cristina Elena a VII-a Arges 96,00  II 

13 Lolot Bogdan a VII-a Arges 81,00  M 

14 Ilina Ana a VII-a Arges 83,00  M 

15 Catanea Daniela Elena a VII-a Arges 97,00  II 

16 Sfetcu Andreea Teodora a VII-a Arges 97,00  II 

17 Oltei Anda Elena a VII-a Arges 92,50  III 

18 Beaca Diana Elena a VII-a Arges 94,00  III 

19 Gherghinel Silvian Ionut a VII-a Arges 82,50  M 

20 Furtunescu Tiberiu a VII-a Arges 68,00   

 

8. Mai 

•Organizarea Cercului de limba română  cu tema Literatura şi celelalte arte-lecţie-spectacol 

•Participare la Concursul național interdisciplinar de limba și literatura română Cultură și 

spiritualitate românească 

•Organizarea şi desfăşurarea Proiectului Judeţean, aprobat ISJ Argeş în Calendarul activităţilor 

extraşcolare Sem. II, poziţia 46, Arta de a fi elev şi de a fi profesor cu două secţiuni- Concurs 

Judeţean de limba română, cu participare directă, cu tema Pledoarie pentru identitate culturală 



românească- Mihai Eminescu şi Simpozion judeţean cu participare interjudeţeană cu tema 

Eficientizarea comunicării şi stimularea creativităţii- modele de bune practici 

 Activitatea s-a desfăşurat în data de 16.05.2015- Concursul judeţean de limba şi literatura română 

şi  simpozionul ARTA DE A FI ELEV ŞI ARTA DE A FI PROFESOR - Pledoarie pentru identitate 

culturală românească- Mihai Eminescu; Eficientizarea comunicării şi stimularea creativităţii-

modele de bune practici, activitate aprobată şi prezentă în Calendarul activităţilor  educative 

extraşcolare în semestrul al II- lea, an şcolar 2014-2015 – poziţia 46,  la Liceul Teoretic „Ion 

Mihalache” Topoloveni. Concursul s-a desfășurat fără finanțare MECTS, iar consumabilele (hârtie, 

diplome, tuş, markere) au fost achiziționate din fonduri proprii ale profesorilor organizatori; de 

asemenea, s-au utilizat resursele material ale școlii (calculatoare, imprimante, scanner, 

videoproiector, săli de clasă, bibliotecă).  

Cu acest prilej s-au desfăşurat următoarele activităţi: 

I. Concurs judeţean de limba şi literatura română  

La concurs au fost înscriși 120 elevi. În urma evaluării lucrărilor s-au acordat 9 premii I, 8 premii II, 

9 premii III, 31 menţiuni.  

II. Sesiunea de comunicări pentru cadre didactice - Eficientizarea comunicării şi  

stimularea creativităţii – modele de bune practici 

Comisia a avut următoarea componenţă, conform deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean Argeş, Nr 

.  853/11mai 2015 

Preşedinte: Prof. Dumitru TUDOSOIU – Inspector Şcolar General ISJ Argeş  
Preşedinte executiv: Prof. Adrian HERNEST – Inspector şcolar de specialitate pentru proiecte  

educaţionale ISJ Argeş 
Vicepreşedinte : Prof. Cristina CERGAN – Inspector şcolar  limba şi literatura română ISJ Argeş  

Secretar: Prof. Laura FLOREA, Liceul Teoretic ,,Ion Mihalache”, Topoloveni 
Membri coordonatori: 

Prof. Anca VLAICU, Liceul Teoretic ,,Ion Mihalache”, Topoloveni 
Prof. Corina OPRESCU, Colegiul Naţional ”Zinca Golescu” Piteşti  
Prof. Corina MARINESCU, Liceul Teoretic ,,Ion Mihalache”, Topoloveni 

Prof. Florica DUMITRU, Colegiul Naţional ”Ion C. Brătianu” Piteşti 
Prof. Luminiţa BUCŞAN, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Piteşti 

Prof. Janina STANCU, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Piteşti  
Elaboratori de subiecte: 

Prof. Anca VLAICU, Liceul Teoretic ,,Ion Mihalache”, Topoloveni  

Prof. Corina OPRESCU, Colegiul Naţional ”Zinca Golescu” Piteşti  
Prof. Corina MARINESCU, Liceul Teoretic ,,Ion Mihalache”, Topoloveni 

Prof. Lavinia RIZOIU, Colegiul Naţional ”Zinca Golescu” Piteşti 
Prof. Iudita IEREMIA, Colegiul Naţional ”Ion C. Brătianu” Piteşti 
Prof. Luminiţa BUCŞAN, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Piteşti 

Prof. Antonela NIŢESCU, Liceul Tehnologic Topoloveni 
 

 

 



Evaluatori: 

Prof. Gabriela BĂDESCU, Şcoala Gimnazială ”Marin Preda”, Piteşti  
Prof. Mihaela LĂZĂROIU, Şcoala Gimnazială ”C.D. Codin-Rădulescu”, Priboieni 

Prof. Lorela BOBOC, Liceul Tehnologic Topoloveni 
Prof. Andreea DUFOUR, Liceul Tehnologic Topoloveni 

Prof. Mironela ZULUF, Liceul Teoretic ”Ion Mihalache”, Topoloveni 
Prof. Mariana SBÎRNEA, Colegiul Economic ”Maria Teiuleanu”, Piteşti  
Prof. Lavinia RIZOIU, Colegiul Naţional ”Zinca Golescu”, Piteşti 

Prof. Mariana PRUNESCU, Şcoala Gimnazială ”Radu cel Mare”,  Bogaţi 
Prof. Valentina LAZĂR, Şcoala Gimnazială ”Radu cel Mare”,  Bogaţi  

Prof. Iris TĂNĂSESCU, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Dima”,  Piteşti  
Prof. Monica CAGHEORGHIS, Colegiul Tehnic ”Dimitrie Dima”,  Piteşti 
Prof. Violeta DUMITRU, Liceul Tehnologic Topoloveni 

Prof. Hadrian SOARE, Colegiul Naţional ”Zinca Golescu”,  Piteşti 
Prof. Valeriu HIU, Colegiul Naţional ”Zinca Golescu”,  Piteşti 

Prof. Narcisa ŞUŢAN, Colegiul Naţional ”Zinca Golescu”.  Piteşti 
Prof. Nadia PANTAZICĂ, Şcoala  Gimnazială ,,Mircea Eliade”, Piteşti 
Prof. Camelia SIMA, Şcoala Gimnazială ,,Tudor Vladimirescu”, Piteşti  

Prof. Mihaela TĂTĂRUŞANU, Şcoala Gimnazială ,,Marin Preda”, Piteşti  
Prof. Luminiţa BOŢÎRCĂ, Şcoala Gimnazială Nr. 1, Ştefăneşti 

Prof. Ileana POPESCU, Colegiul Naţional Vlaicu Vodă, Curtea de Argeş  
Prof. Florica DUMITRU, Colegiul Naţional ”Ion C. Brătianu” Piteşti 
Prof. Sabin STANCU, Seminarul Teologic Liceal Ortodox ,,Neagoe Vodă Basarab”, Curtea de 

Argeş 
Prof. Luminiţa BRATU, Şcoala Gimnazială „Nicolae Iorga”, Piteşti 

Coordonator proiect /concurs,  

Prof. Anca VLAICU – Limba şi literatura română, Liceul Teoretic ,,Ion Mihalache” 

 

9. Iunie  

•Evaluarea activităţii catedrei de Limba şi literatura română şi a rezultatelor obţinute  

•Organizarea pregătirii suplimentare  pentru bacalaureat  
•Organizarea şi desfăşurarea Proiectului Judeţean aprobat ISJ Argeş în Calendarul activităţilor 

extraşcolare Sem. II, poziţia 132 (prof. coord. Anca Vlaicu)  
                                                                             

Şef de comisie metodică,  

  Prof. Anca Vlaicu 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



Aria curriculara “Om si societate” 

An scolar 2014-2015 

 

         Aria curriculara « Om si societate » in semestrul I al anului scolar 2014-2015 si-a centrat 
activitatea pe problemele de continut ale invatamantului in general si ale actului didactic in special, 

dand atentie deosebita ansamblului de cunostinte, abilitati intelectuale si profesionale, modelelor 
atitudinale si comportamentale in scopul formarii unor personalitati armonioase in concordanta cu 
cerintele actuale si viitoare ale dezvoltarii societatii. Astfel toți membrii comisiei au avut permanent 

in vedere strategii de instruire, moduri si forme de organizare a procesului de invatamant, 
proiectarea activitatii de predare- invatare, evaluare a rezultatelor invatarii ca si relatiile profesor-

elev privite ca un factor de stimulare a activitatii didactice.  
      Activitatea si actiunile desfasurate in cadrul ariei, au raspuns unor obiective ca : stabilirea 
cadrului organizatoric, perfectionarea metodelor de predare- invatare, ridicarea nivelului de pregatire 

al elevilor si evaluarea acestora, activitatea de formare si perfectionare a cadrelor didactice.  
Activitatea desfasurata a tinut cont de indrumarile primite la consfatuirile cadrelor didactice 

defasurate pe specialitati la fiecare inceput de an scolar de la Ministerul Educatiei si de la 
I.S.J.Arges. 

-In luna septembrie, in cadrul colectivului s-au analizat programele scolare, intocmindu-se 

ulterior  macroproiectarea activitatii didactice, proiectarea activitatilor semestriale a sistemului de 
lectii, a continuturilor de recapitulare, consolidare, evaluare, tinandu-se cont de asocierea intre 

obiectivele de referinta sau competente specifice si continuturi 
-Planificarile au fost intocmite si predate la timp. 
-Intalnirile comisiei metodice au fost organizate conform graficului activitatilor si au avut o 

participare buna. In cazul cadrelor didactice care predau si la alte unitati scolare, absenta se justifica 
prin suprapunerea activitatilor. 

-Au fost realizate o serie de activitati tinand cont de principalele evenimente la nivel national 
si scolar 

-Zilele Holocaustului in Romania-au fost punctate de fiecare profesor de istorie in cadrul 

orelor de curs. Domnul prof Scarlat a completat activitatea prin prezentarea unui fim tematic  
-Sărbatorile religioase-precum sarbatoarea Nationala Sfantul Andrei-au fost respectate si 

promovate in randul elevilor de către doamna prof Grecu Monica de la catedra de religie. Domnia 
sa are și alte activități pe care le va prezenta intr-un document anexat. 

-1 Decembrie –ziua Nationala a fost punctată de domnii prof Zaharia Adrian și Scarlat 

Valentin de la catedra de istorie; 
- S-a derulat in ianuarie 2015 o activitate privind sărbătorirea a 156 de ani de la Unirea 

Principatelor 
-Cercul pedagogic a fost frecventat de fiecare membru al comisiei și ulterior s-au discutat în 

cadrul comisiei, noutățile prezentate cu această ocazie  

-In calitate de sef comisie am participat la activitatile de la catedra desfasurate de colegul debutant 
Savu Ionel pentru a-i oferi din experienta mea in functie de situatie dar si la alte activitati ale 

membrilor comisiei precum si in cadrul comisiei de combatere a violentei;  
-Doamna prof. Udrea Alina Elena impreună cu domnul prof Scarlat Valentin au demarat 

Proiectul național ,, Să vorbim despre bani și bănci,,  

Profesorii s-au implicat in pregătirea elevilor pentru performanțe la olimpiadele școlare la 
nivel de liceu și ulterior pentru etapa județeană  

            În concluzie Analiza Swot punctează următoarele aspecte: 
Puncte tari: 

-întocmirea planificărilor calendaristice anuale şi semestriale realizate conform cu noile programe  

 -atingerea obiectivelor propuse în planul managerial 
 -cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse  

Puncte slabe: 



-nu s-au conştientizat prin comportament civic cunoştinţele dobândite la religie şi cultură civică la 
toţi elevii 
-nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului elevilor pentru disciplinele istorie, geografie şi religie 

Oportunităţi: 
-folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ 

-dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii  
 folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, 
valorificarea experienţei proprii a elevilor  

Ameninţări: 
-numărul mare de elevi cu probleme de comportament ; 

-lipsa motivaţiei si entuziasmului elevilor pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în 
general 
        In ansamblu activitatea din semestrul I s-a derulat in parametrii normali, toţi membrii 

comisiei metodice şi-au adus contribuţia la activităţile propuse în cadrul comisiei şi la nivelul şcolii 
. Am aflat de unele inițiative dar nu mi-au fost aduse documente care să dovedească realizarea 

acestora poate și din cauza faptului că nu obișnuim să punctăm tot ce facem prin dovezi materiale : 
procese verbale, filmari, inregistrări etc. 
Aria curriculara « Om si societate » in semestrul II al anului scolar 2014-2015 si-a centrat 

activitatea pe problemele de continut ale invatamantului in general si ale actului didactic in special, 
dand atentie deosebita ansamblului de cunostinte, abilitati intelectuale si profesionale, modelelor 

atitudinale si comportamentale in scopul formarii unor personalitati armo nioase in concordanta cu 
cerintele actuale si viitoare ale dezvoltarii societatii. Astfel toți membrii comisiei au avut permanent 
in vedere strategii de instruire, moduri si forme de organizare a procesului de invatamant, 

proiectarea activitatii de predare- invatare, evaluare a rezultatelor invatarii ca si relatiile profesor-
elev privite ca un factor de stimulare a activitatii didactice.  

  Activitatea si actiunile desfasurate in cadrul ariei, au raspuns unor obiective ca : stabilirea 
cadrului organizatoric, perfectionarea metodelor de predare- invatare, ridicarea nivelului de pregatire 
al elevilor si evaluarea acestora, activitatea de formare si perfectionare a cadrelor didactice.  

Activitatea desfasurata a tinut cont de indrumarile primite la consfatuirile cadrelor didactice 
defasurate pe specialitati la fiecare inceput de an scolar de la Ministerul Educatiei si de la 

I.S.J.Arges. 
-Intalnirile comisiei metodice au fost organizate conform graficului activitatilor si au avut o 
participare buna. In cazul cadrelor didactice care predau si la alte unitati scolare, absenta se justifica 

prin suprapunerea activitatilor.  
-Au fost realizate o serie de activitati tinand cont de principalele evenimente la nivel national si 

scolar 
-Zilele Victoriei; Eroilor si Europei-au fost punctate de fiecare profesor de istorie in cadrul orelor de 
curs. Domnul prof Scarlat Valentin si domnul prof Zaharia Adrian au organizat si un cadru festiv 

pentru aceste evenimente. 
-Sărbatorile religioase au fost respectate si promovate in randul elevilor de către doamna prof Grecu 

Monica si de catre doamna prof Branzea Adriana de la catedra de religie.  
-Cercurile pedagogice au fost frecventate de fiecare membru al comisiei și ulterior s-au discutat în 
cadrul comisiei, noutățile prezentate cu această ocazie  

-In calitate de sef comisie am participat la activitatile de la catedra desfasurate de colegul debutant 
Savu Ionel pentru a-i oferi din experienta mea in functie de situatie dar si la alte activitati ale 

membrilor comisiei precum si in cadrul comisiei de combatere a violentei;  
-Doamna prof. Udrea Alina Elena impreună cu domnul prof Scarlat Valentin au continuat Proiectul 
național ,, Să vorbim despre bani și bănci,,  

Doamna prof Nasta Angelica a desfasurat o activitate bogata: 
-a organizat saptamanal consultatii cu elevii inscrisi la examenul de bacalaureat  

- a oranizat simulari pentru acelasi examen 



-a obtinut premii la olimpiada de geografie faza judeteana: premiul II cls a XII-a Gheorghe 
Catalina; premiul III : Ungureanu Andreea.  
-a obtinut mentiuni la Olimpiada interdisciplinara ,, Stiintele Pamantului,, cu Badiloiu Razvan la cls 

a IX- a si cu Arsene Carnen la cls a X-a. 
-a participat si obtinut premii si la alte concursuri scolare: 

la concursul National etapa judeteana ,,Europa Uniunea Europeana,,premiul I Gheorghe Catalina cls 
a XII-a ; mentiune Baltes Decebal cls a VI-a; 
la concursul National ,,Terra de la poveste la realitate,,-etapa judeteana mentiune cls a VII-a Istrate 

Theodor si tot el mentiune la concursul ,,Terra , de la poveste la realitate,,  
la concursul National ,, Infogeografie initiat de ISJ Iasi au obtinut premiul I Gheorghe Catalina, 

Ungureanu Andreea si mentiuni elevii:Stoica Alexandru, Ungureanu Diana, Stana Andrei, Tanase 
Robert, Olteanu Cristian 
Domnul prof. Scarlat Valentin a obtinut premii la olimpiadele judetene de istorie: 

Nume, prenume elev Clasa Unitate școlară  Nota 

Cojan Elena Ruxandra XI L Teoretic ,,Ion Mihalache”,  9.75 

Drăghici Denisa XI L Teoretic Dan Barbilian 9.60 

Ioana Teodora Alexandra XI L Teoretic ,,Ion Mihalache”,  9.45 

Cremenescu Denisa Roxana XI L Teoretic ,,Ion Mihalache”,  9.30 

Garnita Maria Andreea XI L Teoretic ,,Ion Mihalache”,  9.20 

Radulescu Ana Maria 
Daiana 

XI L Teoretic ,,Ion Mihalache”,  
9.00 

Dumnealui s-a implicat si in organizarea activtatilor care marcheaza evenimentele istorice 

cooptand si pe domnul prof Zaharia si dra prof Chiriac Adeline 
Doamna prof Udrea Elena ,domnul prof Serafimescu Daniel si domnul prof Savu Ion au onorat 
liceul cu modul in care au fost remarcati de catre reprezentantii ISJ Arges in cadrul inspectiilor 

pentru obtinerea gradelor didactice. 
Domnii prof Badea Gheorghe , Serafimescu Daniel, Scarlat Valentin, Nasta Angelica, Grecu 

Monica au organizat si coordonat activitati extrascolare tematice.  
Prof Chiriac Adeline a facut parte din comisia de corectare la olimpiada judeteana de 

discipline socio-umane , a organizat saptamanal pregatire pentru bacalaureat si a incercat sa 

coordoneze activitatile membrilor comisiei care s-au implicat cu responsabilitate in activitatile la 
care au fost solicitati si in cadrul comisiei metodice dar si in alte situatii.  

            În concluzie Analiza Swot punctează următoarele aspecte: 

Puncte tari: 
 -atingerea obiectivelor propuse în planul managerial 

 -cadrele didactice se implică responsabil în realizarea activităţilor şi sarcinilor propuse 
Puncte slabe: 

-nu întotdeauna s-a reuşit trezirea interesului elevilor pentru disciplinele istorie, geografie şi religie  
Oportunităţi: 
-folosirea eficientă a mijloacelor de învăţământ 

-dezvoltarea competenţei de comunicare, de formare a propriei opinii 
 folosirea metodelor activ-participative care să favorizeze înţelegerea ideilor şi conceptelor, 

valorificarea experienţei proprii a elevilor  
Ameninţări: 
-numărul mare de elevi cu probleme de comportament ; 

-lipsa motivaţiei si entuziasmului elevilor pentru o anumită disciplină sau faţă de învăţământ în 
general 

       In ansamblu activitatea din semestrul II s-a derulat in parametrii normali.  
Responsabil comisie Profesor Chiriac Adeline 
 

Responsabil comisie,  

Profesor Chiriac Adeline 



              

Aria curriculara “Limbi moderne” 

An scolar 2014-2015 

 

        I. Asigurarea cadrului general al activităţii. 

1.Disciplinele au fost încadrate cu personal de specialitate.  
2.Planificarile au fost realizate cf. cerinţelor programei şcolare în vigoare.  
3.S-a asigurat notarea ritmică.  

4.Proiectarea didactica s-a realizat pe unităţi de învăţare, pe baza principiilor didactice moderne.  
5.S-a întocmit graficul de utilizare al laboratorului de limbi moderne, în vederea optimizării  

activităţii didactice.  
         II. Prevenirea  eşecului şcolar şi optimizarea parcursului formativ al elevilor.  

1. Au fost date teste  de evaluare iniţială la clasele a IX-a, respectiv a V-a,s-au stabilit de către 

cadrele didactice de specialitate(limba franceză, limba engleză) strategiile de învăţare potrivite 
fiecărei clase de elevi; totodată s-au luat măsuri remediale, prin alocarea a 5-10 minute ,la începutul 

fiecărei ore, pentru recuperarea conţinuturilor.  
2. Au fost urmăriţi şi îndrumaţi suplimentar elevii cu ritm mai lent de învăţare.  
3. Au fost urmărite atent  evaluările continue/ de progres şcolar şi sumative (tezele semestriale),iar 

subiectele propuse au fost rezolvate de majoritatea elevilor evaluaţi.  
4.S-a avut in vedere în derularea activităţilor la clasă asigurarea caracterului practic,aplicativ al 

cunoştinţelor, prin folosirea mijloacelor şi strategiilor didactice moderne.  
          III. Activităţile derulate cf.  proceselor verbale din dosarul Comisiei de limbi moderne . 
 1.) 22 septembrie 2014  - Participarea la şedinţa de consfătuiri judeţene a profesorilor de 

limbi romanice,Piteşti (Responsabil Comisie metodică). 
2.)  10.10.2014, şedinţa Comisiei metodice având pe ordinea de zi :  

a) informarea membrilor Catedrei de limbi moderne asupra recomandărilor metodico-didactice  
făcute de către Inspectorul de specialitate în şedinţa de Consfătuiri a ISJ Argeş;  
b) stabilirea activităţilor metodice şi a responsabilităţilor în cadrul Comisiei metodice de limbi 

moderne, în anul şcolar 2014-2015; 
c) informarea membrilor Catedrei cu privire la documentele necesare la dosarul Comisiei metodice, 

portofoliul profesorului de limbi moderne şi portofoliul elevului;  
d) prezentarea raportului privind rezultatele obţinute de elevi la testele iniţiale, în anul şcolar curent, 
analiza rezultatelor obţinute de elevi şi propunerea măsurilor remediale.  

e) Discutii cu privire la actualitatea educationala si importanta zilei nationale a educatiei( 5 
octombrie). 

3) 28.11.2014 şedinţa Comisiei având pe ordinea de zi : 
a) lecţie demonstrativă susţinută de d-na  profesoară, Nedelcu Maria,la limba franceză,cu titlul Ma 
chambre, la clasa a VI-a. 

4) 12. 12.2014, şedinţa Comisiei având  pe ordinea de zi: 
a) lecţie demonstrativă susţinută de d-ra  profesoară, Vişineanu Andreea,la limba engleză,cu titlul 

Lessons in life, la clasa a XI-aA; 
b) prezentarea de către membrii Catedrei a graficului de desfăşurare a tezelor semestriale ( sem. I). 

5) 15.01.2015 – Activitate extraşcolară interdisciplinară dedicată Zilei Culturii Naţionale si 

Zilei Eminescu. Coordonatori:membrii Catedrelor de limba si literature romana si ai Catedrei de 
limbi moderne – prof. Vlaicu Anca, prof.Nedelcu Maria, prof. Curuia Cristina, prof. Vişineanu 

Andreea, prof. Sterea Daniela, prof. Marinescu Corina şi prof. Fugulin Silvia.  
6) 24.01.2015, activitate având pe ordinea de zi: 

- organizarea şi desfăşurarea olimpiadei de limba engleză - etapa locală/pe şcoală. La această 

etapă au participat 25 de elevi de la clasele IX –XII, îndrumaţi de către doamnele profesoare Curuia 
Cristina, Visineanu Andreea şi Rusen Anca Mioara. Profesori organizatori: cadrele didactice de 

specialitate sus-menţionate. 
 S-au calificat la etapa judeţeană următorii elevi: 



-clasa a IX-a : Tudor Mihnea Ştefan, Vîlnoiu Radu Andrei, Spătaru Andrada, Andronache Nicolae 
Iulian, Nasta Ema - prof. îndrumător, Curuia Cristina; 
- clasa a X-a : Preda Andrada, Horţea Claudia - prof. îndrumător Rusen Anca Mioara; 

                        Dina Ştefania Alina – prof. îndrumător, Vişineanu Andreea Lucia.  
             IV. Pregătirea pentru examenul de bacalaureat , pentru olimpiadele şi concursurile 

şcolare 
1.S-a realizat, în mare parte, parcurgerea ritmică a materiei, cf. planificării activităţilor pentru 
semestrul I. 

2.Au fost prezentate elevilor  programele pentru bacalaureat;s-au rezolvat modele de subiecte tip 
pentru bacalaureat. 

3.  A fost stabilit de către fiecare cadru didactic de specialitate programul  de pregătire cu elevii 
claselor terminale, în vederea susţinerii examenului naţional de bacalaureat, proba C ,de evaluare a 
competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.  

4.  S-a realizat pregătirea elevilor capabili de performanţă, cf. programului stabilit de către fiecare 
cadru didactic de specialitate, în vederea participării la concursurile şi olimpiadele şcolare de limba 

franceză/limba engleză. 
              V. Activitatea metodico-ştiinţifică şi de perfecţionare a cadrelor didactice  

1.Studiul individual,schiţe de lecţie,proiecte de lecţie,fise de lucru, teste de evaluare, susţinerea 

gradelor didactice(inspecţii curente şi speciale). 
2.Activităţi metodice şi lecţii demonstrative desfăşurate în cadrul Comisiei  de limbi moderne.  

3.Participări la cercurile de specialitate.  
              VI. Alte activităţi 

1. Propuneri de subiecte si bareme pentru susţinerea fazei pe scoală a olimpiadei de limba franceză 

şi engleză. 
2.Confecţionarea de material didactic şi mijloace de învăţământ.  

3.Organizarea şi îndrumarea activităţilor extraşcolare.  
I. Asigurarea cadrului general al activităţii. 
1. Planificările au fost realizate cf. cerinţelor programei şcolare în vigoare.  

2. Proiectarea didactica s-a realizat pe unităţi de învăţare, pe baza principiilor didactice moderne.  
3. Au fost elaborate modele de teste de evaluare ( continuă, sumativă), fişe de lucru individuale şi 

colective ale elevilor . 
4. S-a asigurat notarea ritmică.  
II. Prevenirea  eşecului şcolar şi optimizarea parcursului formativ al elevilor.  

1. Au fost urmăriţi şi îndrumaţi suplimentar elevii cu ritm mai lent de învăţare.  
2. Au fost urmărite atent  evaluările continue/ de progres şco lar şi sumative (tezele                                                                                                

semestriale),iar subiectele propuse au fost rezolvate de majoritatea elevilor evaluaţi.  
3. S-a avut in vedere în derularea activităţilor la clasă asigurarea caracterului practic,aplicativ al 
cunoştinţelor, prin folosirea mijloacelor şi strategiilor didactice moderne.  

III. Activităţile derulate cf.  proceselor verbale din dosarul Comisiei de limbi moderne . 
1) 13.02.2015, activitate având drept obiectiv: 

- lecţie demonstrativă la limba franceză, susţinută de d-na profesoară Sterea Daniela Simona, la 
clasa a XI-a E, cu titlul „ A quoi ca sert l’amour?’’; 
2) 14. 02. 2015, organizarea olimpiadei de limba franceză,etapa pe şcoală, pentru elevii de gimnaziu 

si liceu. La această etapă au participat 19 elevi. Profesori organizatori:Nedelcu Maria, Sterea 
Daniela, Mihăescu Virginica si Preda Anca.  

3.) 20.03.2015, activitate cultural-artistică desfăşurată cu ocazia celebrării Zilei Internaţionale a 
Francofoniei, coordonată de  profesorii de limba franceză, cf. procesului verbal 920.  
4.) 23.03. 2015, şedinţă Comisie metodică având pe ordinea de zi: 

- lecţie demonstrativă la limba engleză, susţinută de dna profesoară Rusen  Anca Mioara, la clasa a 
VI-a, cu titlul « Robinson Crusoe- Chapter I I leave home » ; 

5.) 29.04.2015 activitate metodică având drept obiectiv: 



- prezentare de referate metodico–stiintifice de către membrii Comisiei: prof. Preda Anca (Les 
methodes d’enseignement) si prof. Mihaescu Virginica (Les activités didactiques); 
6) 6.05.2015 participare la activităţile cercurilor pedagogice de specialitate.  

7) 3.06.2015 - lecţie demonstrativă la limba engleză, susţinută de dna profesoară, Curuia Cristina , 
la clasa a IX-a A cu titlul „Freaky weather conditions” . 

8) 18. 06. 2015 – prezentarea raportului de activitate pe semestrul al II-lea, in cadrul şedinţei 
Comisiei Metodice de limbi moderne. 
 IV. Pregătirea pentru examenul de bacalaureat , pentru olimpiadele şi concursurile şcolare  

1.S-a realizat parcurgerea ritmică a materiei, cf. planificării activităţilor pentru semestrul II.  
2.S-au rezolvat modele de subiecte tip pentru bacalaureat.  

3.  A fost realizat de către fiecare cadru didactic de speciaitate programul  de pregătire cu elevii 
claselor terminale, în vederea susţinerii examenului naţional de bacalaureat, proba C,de evaluare a 
competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională.  

4.  S-a realizat pregătirea elevilor capabili de performanţă, cf. programului stabilit de către fiecare 
cadru didactic de specialitate, în vederea participării la concursurile şi olimpiadele şcolare de limba 

franceză/limba engleză.  
 V. Activitatea metodico-ştiinţifică şi de perfecţionare a cadrelor didactice  

1.Studiul individual,schiţe de lecţie,proiecte de lecţie,fise de lucru, teste de evaluare, susţinerea 

gradelor didactice(inspecţii curente şi speciale- prof. Dobroiu Andreea, Visineanu Andreea, Rusen 
Anca Mioara). 

2.Activităţi metodice şi lecţii demonstrative desfăşurate în cadrul Comisiei  de limbi moderne. 
3.Participări la cercurile de specialitate.  
 VI. Alte activităţi 

1. Propuneri de subiecte si bareme pentru susţinerea fazei judeţene a olimpiadei de limba 
franceză(propunător, prof. Nedelcu Maria). 

2.Confecţionarea de material didactic şi mijloace de învăţământ.  
3.Organizarea şi îndrumarea activităţilor extraşcolare.  
VII. Evaluarea rezultatelor învăţării 

         Modalitatile de evaluare continua şi sumativă( teze semestriale) au fost diverse,urmarindu-se 
diferite tipuri de competente lingvistice pe care elevii trebuie sa le dobandeasca:intelegere 

orala/scrisa,exprimare orala/scrisa,interactiune orala/scrisa.  
 Pregătirea elevilor capabili de performanţă, în vederea participării la concursurile şi 
olimpiadele şcolare de limba franceză/limba engleză, s-a concretizat in rezultate bune şi foarte bune 

obţinute de elevi.  
 

Rezultatele obţinute de elevii participanţi la olimpiadele şcolare, 

în anul şcolar 2014-2015 

 

Membrii Catedrei de limbi moderne au realizat pregătirea elevilor capabili de performanţă,  

cf. programului stabilit de către fiecare cadru didactic de specialitate, în vederea participării 

la concursurile şi olimpiadele şcolare de limba franceză/limba engleză – etapele locală şi 
judeţeană. 

LIMBA  ENGLEZĂ  

1.La  etapa pe şcoală- liceu au participat 25 de elevi de la clasele IX –XII, îndrumaţi de către 
doamnele profesoare Curuia Cristina, Vişineanu Andreea şi Rusen Anca Mioara.  

S-au calificat la etapa judeţeană 8 elevi: 
-clasa a IX-a : Tudor Mihnea Ştefan, Vîlnoiu Radu Andrei, Spătaru Andrada, Andronache Nicolae 
Iulian, Nasta Ema - prof. îndrumător, Curuia Cristina; 

- clasa a X-a : Preda Andrada, Horţea Claudia - prof. îndrumător Rusen Anca Mioara; 
                        Dina Ştefania Alina – prof. îndrumător, Vişineanu Andreea Lucia.  



 PREMII OBŢINUTE LA ETAPA JUDEŢEANĂ: 

Preda Andrada Elena, clasa a X-a – PREMIUL III;  profesor îndrumător, Rusen Anca.  

2. La  etapa pe şcoală- gimnaziu au participat 33 de elevi de la clasele V-VII, îndrumaţi de către 
doamnele profesoare Curuia Cristina şi Rusen Anca Mioara.  

S-au calificat la etapa judeţeană 12 elevi: 
- clasa a V-a : Arsene Matei Ioan, Radu Andreea Claudia, Scurtu Jasmin, Răceanu 

Bogdan,Grigorescu Ioana - prof. indrumator,Curuia Cristina ; 

- clasa a VI-a : Sterea Ştefan, Fugulin Maria, Nedelcu Andrei David,Gheorghe PaulaSoare 
Iulia Teodora, Balteş Decebal - prof. indrumator, Rusen Anca Mioara ; 

- clasa a VII-a:  Gojgărea Miruna Mihaela - prof. Indrumator, Rusen Anca Mioara  

 PREMII OBŢINUTE LA ETAPA JUDEŢEANĂ:  

Soare Iulia Teodora, clasa a VI-a- PREMIUL II - prof. îndrumător Rusen Anca Mioara; 
Gojgărea Miruna Mihaela, clasa a VII-a, MENTIUNE - prof. îndrumător Rusen Anca Mioara.  

LIMBA  FRANCEZĂ 

La  etapa pe şcoală au participat 19 de elevi de la clasele VII –XII, îndrumaţi de către doamnele 

profesoare Nedelcu Maria, Mihăescu Virginica şi Sterea Simona Daniela .  
S-au calificat la etapa judeţeană 14  elevi: 
- clasa a VII-a : Amzărescu Adina,Curceanu Andreea, Gojgărea Miruna,Moise Alexandra Maria,  

Popescu  Antonia – prof. indrumator, Nedelcu Maria; 
- clasa a IX-a: Dumitraşcu Maria - prof, îndrumător, Sterea Simona  

                        Simene Nicolae –prof. îndrumător, Mihaescu Virginica  
                        Duicu Andreea , Gomoi Adelina – prof. îndrumător, Nedelcu Maria  

- clasa a X-a :Constantin Bianca, Cîrciumarescu Ana-Maria, Cîrciumarescu Alexandra Ioana,  

                       Ene Amalia, Preda Andrada Elena –prof. îndrumător, Nedelcu Maria  

 PREMII OBŢINUTE LA ETAPA JUDEŢEANĂ:  

Preda Andrada Elena, clasa a X-a ,PREMIUL III -  profesor îndrumător, Nedelcu Maria 
Cîrciumarescu Alexandra Ioana, clasa X-a, MENŢIUNE - profesor îndrumător,Nedelcu 

Maria 

Responsabil comisie,  

prof. Nedelcu Maria  

 
Aria curriculara “Informattică - tehnologii” 

An scolar 2014-2015 

 

In semestrul I al anului scolar 2014-2015, Comisia de Informatica si Tehnologii a realizat 

urmatoarele activitati: 
 

1. Membrii comisiei au dat teste de evaluare initiala, la toate clasele la care predau, au 

realizat matricea de specificatii si baremul de evaluare si notare.  
2. Continuarea proiectelor educationale , de catre POPA ELIZA, profesor diriginte la 

clasa a XII-a A,  si POPA VIOREL, profesor diriginte la clasa a XI-a B, in anul scolar 
2014 -2015 (incepute in anul scolar 2010-2011):  
-“Fii responsabil în utilizarea calculatorului!”;  

-“PĂMÂNTUL, TOT CE AVEM ! APA – SIMFONIA NATURII!”, Proiect de 
educaţie ecologicǎ; 

-CERCUL DE INFORMATICĂ: „INCURSIUNE IN LUMEA INFORMATICII”.;  

-CERCUL DE MATEMATICA: „MATEMATICA DE DRAG”.  

3. Participarea membrilor comisiei la activitati extrascolare : 

- "Prevenirea delincvenţei juvenile" cu elevii de la clasa a XII-a A, la activitate a 
participat si reprezentatul Politiei Topoloveni - Agent Sef  Nastase Marius 

(30.09.2014). 



     - "Comportarea elevilor in cazul unui seism" - cu elevii de la clasa a XII-a A si clasa a 
XI-a B, la activitate a participat si MAIOR ISU ARGES 

Barbu Lucian (30.10.2014). 

    - “Articole stiintifice” – cu elevii clasei a IX-a A 
(16.01.2015). 

4. In cadrul proiectului educational “Fii responsabil în 

utilizarea calculatorului!” s-au desfasurat urmatoarele 
activitati, pe 

 semestrul I (prof. POPA ELIZA):  
-Lansarea proiectului, cunoaşterea obiectivelor, a responsabilităţilor şi a termenelor de 

realizare a proiectului, a bibliografiei necesare; 
-Importanta informaticii;  
- Soft educaţional; 

- Maşini virtuale; 
-Avantajele si dezavantajele utilizarii Internet-ului. 

5.  In cadrul proiectului educational -“PĂMÂNTUL, TOT CE AVEM ! 

APA – SIMFONIA NATURII!” s-au desfasurat urmatoarele activitati, 
pe semestrul I (prof. POPA ELIZA):  

-Lansarea proiectului, cunoaşterea obiectivelor, a responsabilităţilor şi a 
termenelor de realizare a proiectului, a bibliografiei necesare;  

  - Salvaţi Planeta Albastră; 
-Aerul curat şi aerul poluat; 

-Apa şi energia; 

              - Şţiinţele Pământului.  
 6. In cadrul proiectului educational CERCUL DE INFORMATICĂ:  „INCURSIUNE IN 

LUMEA INFORMATICII” s-au desfasurat urmatoarele 
activitati, pe semestrul I (prof. POPA ELIZA):  

     * Lansarea proiectului, cunoaşterea obiectivelor, a 

responsabilităţilor şi a termenelor de realizare a proiectului, a 
bibliografiei necesare ; 

• Bazele informaticii – componentele unui computer; 

• Microsoft Word  

• Microsoft PowerPoint  

• Microsoft Access  

• Microsoft Excel  

Prof. POPA ELIZA impreuna cu clasa a XII-a A a organizat Balul Bobocilor 2014 la Pensiunea 
Lac Calinesti – Topoloveni, Arges, in data de 14 noiembrie 2014. La aceasta activitate  au participat 
130 elevi, 6 profesori (Prof. POPA ELIZA, Prof. POPA VIOREL - organizatori, Prof. Grecu 

Monica, Prof. Sterea Simona Daniela, Prof. Badea Gheorghe, Prof. Savu Ion) si sponsorii. La Balul 
Bobocilor 2014 nu s-au consumat bauturi alcoolice, nu au intrat persoane straine in local si nu au 

fost incidente. 
Lectie sustinuta la Comisia Metodica de catre prof. Oprescu Maricica “Consevarea mediului;  
Combaterea poluarii” (26.01.2015).  

Referate sustinute la Comisia Metodica de catre prof. Popa Eliza cu titlul “Programele 
informatice utilizate în activitatea financiară şi contabilă:”, prof. Florea Laura cu titlul “Tehnici de 

animatie” (29-10-2014); prof. Popa Eliza cu titlul “Data Mining – Tehnologii dedicate extragerii 
cunostintelor:”, prof. Florea Laura cu titlul “XML-QL, un limbaj de interogare pentru XML” (26-
01-2015). 

 Prof. POPA ELIZA a incheiat contracte de parteneriat cu diverse scoli si licee din tara prin 
participarea la concursuri ca: “Stiinte cu juniori”, (rezultatele la concursuri sunt in curs de 



desfasurare, avand mai multe etape de urmat). Impreuna cu elevii a realizat articole stiintifice si 
experimente filmate pentru ca elevii sa-si prezinte proiectele la concursuri.  
 Elevul VILNOIU A. RADU ANDREI de la clasa a IX-a A, pregatit de prof. POPA ELIZA, a 

participat la Concursul de Informatica “Dan Barbilian” 2015 – faza judeteana, la Câmpulung si a 
obtinut premiul al III-lea la clasa a 9-a neintensiv. Au participat la Concursul de Informatica 

“Dan Barbilian” 2015 – faza judeteana: 9 elevi de la clasa a IX-a A, 4 elevi de la clasa a X-a A si 
un elev de la clasa a XI-a A. 
 Prof. POPA ELIZA, impreuna cu prof. Florea Laura au organizat concursuri, pe echipe, cu mai 

multe clase la care predau, cu teme prevazute in programa scolara.  
 Responsabilul Comisiei metodice a intocmit dosarul Comisiei metodice cu toate documentele 

necesare. 
 Responsabilul Comisiei metodice si ceilalti profesori au intocmit, pentru fiecare clasa, portofolilul 

profesorului. 

 Responsabilul Comisiei metodice si ceilalti profesori din catedra au intocmit, pentru fiecare clasa, 
procesul verbal pentru respectarea normelor de protectia muncii in laboratorul de informatica si 

repartizarea elevilor la calculatoare.  
 Toti membrii comisiei au participat la sedintele Comisiei metodice  si la toate sedintele Consiliului 
profesoral. 

 Membrii comisiei au notat ritmic elevii, in semestrul I al anului scolar 2014-2015. 
 Evaluarea s-a realizat atat prin metode traditionale, cat si prin metode moderne ce au tinut cont de 

dezvoltarea creativitatii elevilor.  
 Prof. POPA ELIZA a organizat programul de pregatire la Informatica pentru Bacalaureat 2015 la 
Proba E)d. (marti de la 13.30-14.20). 

 S-au repartizat temele pentru Atestatul profesional elevilor de la clasele de matematica-
informatica (a XII-a A, B). 

 
In semestrul al II- lea al anului scolar 2014-2015, Comisia de Informatica si Tehnologii a realizat 
urmatoarele activitati: 

 
Prof. POPA ELIZA: 

 
Participarea elevilor de la clasele a V-a, a VI-a, a IX-a A, a IX-a B, a IX-a C, a X-a A, a XI-a A, a 
XII-a A, a XII-a B la concursurile scolare: 

 
-Olimpiada de Tehnologia Informatiei TIC, etapa judeteana; 

-Concurs National de Informatica CIP; 
- Concurs regional de informatică „MAREA NEAGRĂ DIGITALĂ ”;  
- CONCURSUL   INTERJUDEŢEAN  DE INFORMATICĂ  

“ZILELE INFORMATICII DEJENE”; 
- Concursului județean  de educație ecologică și protecția mediului prin creații artistice, tehno-

aplicative și fotografie „SĂ IUBIM ȘI SĂ PROTEJĂM NATURA”;  
- CONCURSUL  REGIONAL ,, LUNA PĂDURII“; 
- Concurs  Național de Artă Fotografică “Lumea văzută prin ochi de copil”;  

-Concurs de articole ştiinţifice, Științe cu juniori - experimente filmate, Simpozionul național Științe 
cu juniori - Sesiune de comunicări ştiinţifice; 

- Concurs ,,BASMUL – PUNTE DE LEGĂTURĂ ÎNTRE POPOARE”;  
- concursurile Fantezia reciclării și Ecologizare şi voluntariat;  
- CONCURSUL INTERJUDEŢEAN  “PLANETA ALBASTRA”;  

- SIMPOZIONUL  NAŢIONAL ,,ŞCOALA - CENTRUL NON-VIOLENŢEI ”; 
- Concurs - SIMPOZION INTERNAŢIONAL « APA, IZVOR AL VIEŢII ŞI A CUNOAŞTERII 

EUROPENE »; 



- Sesiunea de comunicări stiinţifice  pentru cadre didactice: ,, ARTA DE A FI ELEV ŞI ARTA DE 
A FI PROFESOR” – Eficientizarea comunicării şi stimularea creativităţii - modele de bune 
practice; 

- Concursul Naţional Antidrog „Iubeşte-ţi  viaţa”; 
-Simpozionul “Impactul parteneriatului educativ asupra participantilor la actul educational”;  

 
Elevii au obtinut premii la aceste concursuri si simpozioane.  
 

Prof. POPA ELIZA a făcut parte din comisia de examinare pentru obţinerea atestatului profesional 
de catre absolvenitii claselor de matematica-informatica, in ziua de 17.05.2015 (la care au participat 

un numar de 74 elevi), în funcţia de secretar si a coordonat proiectele elevilor de la clasa: a XII-a A, 
specializarea: matematica- informatica (27 proiecte), a XII-a B, specializarea: matematica-
informatica (27 proiecte) = 54 proiecte.  

La clasa a XII-a C a coordonat proiectele prof. Ciocan Georgeta (21 proiecte, 20 elevi prezenti).  
Rezultatele la examenul de atestat au fost: 

 

Media Nr de note Procentaj 

10 20+5+1=26 35,14 % 

9.50-9.99 7+12+7=26 35,14 % 

9.00-9.49 10+9=19 25,67 % 

8.50-8.99 3 4,05 % 

 
-Prof. Coordonator POPA  ELIZA 

clasa a XII-a A, 27 elevi - prof. coordonator POPA ELIZA 
 

Media Nr de note Procentaj 

9.50-10.00 27 100 % 

8.00-9.49 0 0 % 

clasa a XII-a B, 27 elevi - prof. coordonator POPA ELIZA 

 

Media Nr de note Procentaj 

9.50-10.00 17 62,96 % 

8.00-9.49 10 37,04 % 

 
Prof. Popa Eliza a realizat subiectele si baremele de corectare si notare la Atestatul profes ional la 

specializarea matematica-informatica si a fost secretarul Comisiei de Atestat din data de 17.05.2015 
si a coordonat proiectele elevilor de la clasele: a XII-a A, specializarea: matematica- informatica (27 

proiecte), a XII-a B, specializarea: matematica- informatica (27 proiecte) = 54 proiecte. Au fost 
prezenti si au promovat examenul toti elevii.  
 

Prof. Florea Laura a făcut parte din comisia de examinare pentru obţinerea atestatului profesional de 
catre absolvenitii claselor de matematica- informatica, in ziua de 17.05.2015 (la care au participat un 

numar de 74 elevi prezenti), în funcţia de examinator.  
Continuarea proiectelor educationale, de catre POPA ELIZA, profesor diriginte la clasa a XII-a A,  
si POPA VIOREL, profesor diriginte la clasa a XI-a B, in anul scolar 2014 -2015 (incepute in anul 

scolar 2010-2011):  
-“Fii responsabil în utilizarea calculatorului!”; 

-“PĂMÂNTUL, TOT CE AVEM ! APA – SIMFONIA NATURII!”, Proiect de educaţie ecologicǎ;  
- CERCUL DE INFORMATICĂ: „INCURSIUNE IN LUMEA INFORMATICII”; 
- CERCUL DE MATEMATICA: ”MATEMATICA – DE DRAG”; 

 



In cadrul proiectului educational “Fii responsabil în utilizarea calculatorului!” s-au desfasurat 
urmatoarele activitati, pe semestrul al II- lea (prof. POPA ELIZA):  
-Virusii informatici; 

-Administrarea unei retele de calculatoare; 
- Asimilare de bune practici în utilizarea calculatorului; 

- Concurs.  
 
5.  In cadrul proiectului educational -“PĂMÂNTUL, TOT CE AVEM ! APA – SIMFONIA 

NATURII!” s-au desfasurat urmatoarele activitati, pe semestrul al II- lea (prof. POPA ELIZA):  
-Echilibre şi dezechilibre naturale; 

-PĂMÂNTUL, O PLANETĂ ORIGINALĂ; 
-Duhul, apa şi sângele; 
-APA ESTE IZVORUL VIEŢII.  

 
6. In cadrul proiectului educational CERCUL DE INFORMATICĂ: „INCURSIUNE IN LUMEA 

INFORMATICII” s-au desfasurat urmatoarele activitati, pe semestrul al II- lea (prof. POPA 
ELIZA):  

 

Google vs Microsoft 

Internet si pagini Web 

Limbajul HTML 

Limbajul de programare C++  

Visual FoxPro  

Aplicatii multimedia 

Asimilare de bune practici în utilizarea calculatorului 

 

-Concurs. 

7. -“Pregatire Bacalaureat” cu elevii de la clasele a XII-a A si a XII-a B care sustin proba E d). 
 

8. Activităţile desfăşurate în cadrul săptămânii „Şcoala altfel: Să ştii mai multe, să fii mai bun!”, 6-
10 aprilie 2015, au fost:  
 

„Tineri in pragul vietii” 

Concurs matematicǎ 

 Asimilare de bune practici în utilizarea calculatorului -Dependenţa de computer; 

-Concurs T.I.C. 

       "Viata are prioritate" 

“Scoala fara violenta” - Prevenirea si combaterea violentei 

Educatie pentru sanatate: “O  minte sanatoasa intr-un corp sanatos” 

-Concurs informaticǎ 

Filme/ prezentǎri PowerPoint despre un soft 

9. - Participare și finalizare la cursul Managementul proiectelor europene, 15 credite (5-22 Martie 

2015); 
10. Referat si lecție susținută în cadrul comisiei metodice;  
11.  Obtinerea concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de 

experti in management educational; 
 

 



Prof. FLOREA LAURA : 

 
23-25 februarie 2015 persoana de contact la Simularea evaluarii naționale , clasa a VIII-a. 

26 februarie 2015 lecție susținută în cadrul comisiei metodice cu titlul ”Tablouri unidimensionale” 
clasa a X-a B 

1,3,5 martie 2015 secretar la simularea examenului de bacalaureat 2015  
12 martie 2015 referat în cadrul comisiei metodice cu titlul ”Programele informatice utilizate în 
activitatea financiară și contabilă” 

21 martie 2015 participare la olimpiada de tehnologia informației și a comunicațiilor cu elevii:  

Nr. Crt. Nume, prenume elev Clasa Premiul 

1 Cîrciuvoianu Alexandru a X-a MENȚIUNE 

2 Chiriac Sebastian a X-a  

3 Preda Andrada a X-a  

 

31 martie 2015 participare la Concursul național de informatică aplicată cu elevii:  

Nr. Crt. Nume, prenume elev Clasa Premiul 

1 Răceanu Cătălin  a X-a locul I 

2 Cîrciuvoianu Alexandru a X-a locul II 

3 Chiriac Sebastian a X-a MENȚIUNE 

4 Preda Andrada a X-a locul II 

 
5-22 Martie - Participare și finalizare la cursul Managementul proiectelor europene, 15 credite  

iunie 2015 secretar la examenul național de bacalaureat  
Responsabilul Comisiei metodice a intocmit dosarul Comisiei metodice cu toate documentele 
necesare. 

 Responsabilul Comisiei metodice si ceilalti profesori au intocmit, pentru fiecare clasa, portofolilul 
profesorului. 

 Toti membrii comisiei au participat la sedintele Comisiei metodice si la toate sedintele Consiliului 
profesoral. 
 Membrii comisiei au notat ritmic elevii, in semestrul al II- lea al anului scolar 2014-2015. 

 

Responsabil comisie,  

prof. Popa Eliza  

Aria curriculara “Arte și sport”  

An scolar 2014-2015 

 

 In semestrul I al anului scolar 2014-2015, Comisia de Arte si Sport a realizat urmatoarele 

activitati, conform derularii proiectului activitatilor planificate: 
  Asigurarea cadrului general al activitatii :  

    1. Disciplinele au fost de la inceputul anului asigurate cu personal de specialitate : 

          -Educatie muzicala:- prof.   Chiriac Marian      
          -Educatie plastica:  - prof.   Popoiu Popescu Ramona  

          -Educatie fizica:      - prof.   Arsene Constantin 
                                            - prof.   Tudorache Daniela 
                                            - prof.   Dragan Nicolae 

    2. Planificarile au fost realizate pe baza programei scolare si au fost aduse la termen.  
    3. S-au sustinut lectii demonstrative si referate astfel: 

          - Educatie plastica  : -18-XII- 2014 doamna profesoara a prezentat la clasa a -VI-a lectie 
deschisa ,,Amestecuri Acromatice” cu aplicatie ,,Peisaj de iarna”.  
          -Educatie muzicala: -20-XI-2014 : -profesorul Chiriac Marian a sustinut cerc pedagogic la 

educatie muzicala cu tema ,, Obiceiuri si colinde ale sarbatorilor de iarna”.  



                                             -19-XII-2014 : -serbare ,,Colindele la romani” cu grupul vocal al 
liceului, cls a-IX-a si a-X-a, dirijat de domnul profesor Chiriac Marian.  
                                                                     - serbare ,,Colindele la romani ’’ si cu grupul vocal al 

claselor V-VIII conduse de domnul profesor Chiriac Marian.  
                                                                      - cantece cu tema iarna interpretate de elevii liceului, 

atat de muzica usoara cat si de muzica populara                                                                                            
           -Educatie fizica si sport: -20-I-2015: Doamna profesoara Tudorache Daniela a sustinut la 
clasa a- IX-a C lectie deschisa cu tematica ,,Indemanare, dezvoltarea echilibrului si a ambidextriei’’ 

si ,,Rostogolire inainte, inapoi si departat stand pe omoplati, semisfoara, cumpana pe un genunchi, 
consolidare cu accent pe legarea elementelor intr-o linie acrobatica’’  

- S-au realizat diferite activitati sportive si concursuri atat in faza zonala cat si judeteana, 
astfel s-au obtinut rezultatele urmatoare:  

- Locul I cu echipa de handbal baieti la faza pe zona la Cupa Toamnei                                          

- Locul I cu echipa de handball fete la faza pe zona la Cipa Toamnei organizata de 
Prefectura municipiului Pitesti 

  - Locul III la tenis de masa la faza judeteana la Olimpiada Sportului Scolar National  
  - Locul I cu echipa de handbal baieti la faza judeteana la Olimpiada Sportului Scolar 
National  

 - Locul IV cu echipa de handbal fete la faza judeteana a Olimpiadei Sportului Scolar 
National.  

                                                                      
      4. Lectiile sustinute au pus in evidenta o buna pregatire a profesorilor, aplicare a obiectivelor in 
practica, o buna documentare si informare asupra continuturilor, tot odata lectiile si-au atins 

obiectivele. Elevii au fost atenti pe tot parcucrsul orelor, executand corect exercitiile la sport si 
plansele la educatie plastica utilizand materiale si mijloace moderne.  

      5. Programele artistice s-au incadrat in tematica, elevii realizand momente deosebite muzicale, 
literare si coregrafice sub indrumarea profesorilor implicati in aceste momente.    
      6. Responsabilul Comisiei metodice a intocmit dosarul Comisiei cu toate documentele sale  

      7. Membrii Comisiei au participat la sedintele comisiei si la Consiliul profesoral.  
      8. Membrii Comisiei au notat ritmic elevii, in sem. I al anului scolar 2014-2015. 

      9. In continuare se pregatesc elevii pentru urmatoarele evenimente culturale si sportive ca:  - 
expozitie de planse pe tema 1-8 Martie . 
                    - atelier icoane pe sticla in perioada ,,Scoala altfel’’ 

                    - serbare de 8 Martie si pentru zilele Liceului cu grupurile vocale  
                    - implicarea eleviilor in saptamana altfel in activitati sportive si artistice.  

                    - la sport participam in continuare la competitii sportive : 
                                - faza pe judet handbal feminin  
                                - faza pe judet handbal masculin  

                                      
   In semestrul II al anului scolar 2013-2014, Comisia de Arte si Sport a realizat urmatoarele 

activitati, conform derularii proiectului activitatilor planificate: 
  Asigurarea cadrului general al activitatii :  
      1.Disciplinele au fost de la inceputul anului asigurate cu personal de specialitate : 

          -Educatie muzicala:- prof.   Chiriac Marian      
          -Educatie plastica:  - prof.   Popoiu Popescu Ramona 

          -Educatie fizica:      - prof.   Arsene Constantin 
                                            - prof.   Tudorache Daniela  
                                            - prof.   Dragan Nicolae 

      2. Planificarile au fost realizate pe baza programei scolare si au fost aduse la termen.  
      3. S-au sustinut lectii demonstrative si referate.                                                                      

      4. Lectiile sustinute au pus in evidenta o buna pregatire a profesorilor, aplicare a obiectivelor in 
practica, o buna documentare si informare asupra continuturilor, tot odata lectiile si-au atins 



obiectivele. Elevii au fost atenti pe tot parcucrsul orelor, executand corect exercitiile la sport si 
plansele la educatie plastica utilizand materiale si mijloace moderne.  
      5. Programele artistice s-au incadrat in tematica, elevii realizand momente deosebite muzicale, 

literare si coregrafice sub indrumarea profesorilor implicati in aceste momente.  
      6. In saptamana altfel s-au executat o serie intreaga de competitii sportive si activitati muzical-  

artistice : - auditii muzicale 
                                              - interpretare de cantece apartinand diferitelor genuri        
                                                muzicale: muzica usoara, populara, folk  

                                              - s-au realizat desene cu tematica diversificata 
                                              - campionate interne de handball, football si basket  

                                              - campionate sportive cu alte licee si alte scoli  
        7. Incepand cu semestrul I si continuand cu semestrul II, la educatie fizica s-au obtinut 
urmatoarele rezultate :- Tenis de masa : locul al III- lea pe judet 

- Handball masculin : locul II pe judet 
- Handball feminin : locul III pe judet 

- Cupa Municipiului Pitesti la handball:- locul II la               
                                                                baieti 
                                                               -locul I la fete 

- Cupa 1 iunie la Topoloveni handball:- locul II baieti 
                                                              -locul II fete 

     8. Ca ultime activitati artistice sunt: - serbarea de zilele liceului 
                                                               - serbarea de zilele orasului Topoloveni 
                                                               - serbarea de sfarsit de an. 

         La acestea participa cele doua grupuri corale ale claselor V-VIII si IX-X conduse de prof. 
Chiriac Marian si o serie intreaga de elevi solisti vocali indrumati tot de acelasi profesor.             

     9. Responsabilul Comisiei metodice a intocmit dosarul Comisiei cu toate documentele sale  
    10. Membrii Comisiei au participat la sedintele comisiei si la Consiliul profesoral.  
    11. Membrii Comisiei au notat ritmic elevii, in sem. II al anului scolar 2013-2014. 

 
                                 Responsabil comisie,  

Prof. Chiriac Marian                                      
                                                             
Aria curriculara “Matematică” 

An scolar 2014-2015 

 

Încheiat asupra activităţii din semestrul I anul şcolar 2014-2015 referitoare la 
compartimentele de activitate, modalităţile folosite teme şi probleme dezbătute, rezultate obţinute şi 
neîmpliniri 

Ca şi în anul precedent, comisia metodică de matematică şi-a propus ca obiectiv în afara 
lecţiilor demonstrative şi a permanentei informări cu noutăţile editoriale din specialitate, discipline 

conexe şi metodica specialităţii, configurarea unei teme vaste, cu realizarea în etape din perspectiva 
flexibilităţii şi adaptabilităţii teoriei la practică. 

Conform proiectului activităţilor comisiei metodice de matematică din anul şcolar 2014-

2015 s-au constatat următoarele: 
 

I  Asigurarea cadrului general al activităţii: 
Disciplinele au fost încadrate cu personal de specialitate.  
Planificările au fost realizate pe baza algoritmului prezentat în planul de muncă  

Proiectarea activităţilor s-a făcut în conformitate cu metodologia Consiliului Naţional pentru 
Curriculum şi al Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare prin planificări anuale, semestriale 

şi ale unităţilor de învăţare.  



Lecţiile susţinute pun în evidenţă o bună pregătire de specialitate şi metodico-pedagogică, relevând 
preocupări susţinute de informare şi documentare asupra conţinuturilor de identificare a obiectivelor 
specifice de aplicare a lor în practică, prin scenarii didactice cu finalităţi formative şi prin mijloace 

de evaluare desprinse din metodologiile în vigoare.  
S-a asigurat notarea ritmică a elevilor.  

S-a urmărit asigurare caracterului interdisciplinar al activităţii ( corelaţii matematică – informatică – 
fizică – chimie – biologie – economie ) 
 

II  Activităţi de prevenire a eşecului şcolar  
S-au aplicat teste iniţiale la clasele a şi s-au luat măsuri corespunzătoare de recuperare a 

deficienţelor  
S-a asigurat în bună măsură o conexiune inversă eficientă, evaluare formativă şi instruirea pentru 
autoevaluare. 

Au fost urmăriţi şi îndrumaţi suplimentar elevii cu  ritm mai lent de învăţare.  
Au fost pregătite atent lecţiile evaluative, iar subiectele propuse au fost în majoritate relevante.  

S-a avut în vedere asigurarea caracterului practic aplicativ al lecţiilor.  
Au fost pregătiţi suplimentar pentru olimpiadă elevii claselor a V-a şi a X-a 
 

III  Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice  
Studiul individual 

Activităţi metodice în cadrul comisiei de catedră 
 

IV Alte activităţi 

      Elevii claselor a VI-a  coordonaţi de profesorii Ceucă Doina au participat în luna octombrie la 
concursul Evaluarea in Educaţie  prima etapă unde au obţinut premii şi menţiuni.  

      Pe 23 ianuarie 2015 am organizat faza pe şcoală a olimpiadei se matematică.  
      La faza locală a olimpiadei de matematică desfăşurată pe 15 februarie 2015 profesorii Ceucă 
Doina, Florea Cerasela, Fugulin Daniel şi Popa Viorel au participat la corectarea lucrărilor.  

       S-au calificat la faza judeţeană a olimpiadei de matematică elevii claselor a V Clasa a V-
a Baciu Diana şi Jucălea Ioana -  professor coordinator Popa Viorel.  

Clasa aVI-a Fugulin Maria profesor coordinator Ceucă Doina .   
Încheiat asupra activităţii din semestrul al II-lea al anului şcolar 2014-2015 referitoare la 
compartimentele de activitate , modalităţile folosite teme şi probleme dezbătute,rezultate obţinute şi 

neîmpliniri 
Ca şi în semestrul precedent, comisia metodică de matematică şi-a propus ca obiectiv în afara 

lecţiilor demonstrative şi a permanentei informări cu noutăţile editoriale din specialitate, discipline 
conexe şi metodica specialităţii, configurarea unei teme vaste, cu realizarea în etape din perspectiva 
flexibilităţii şi adaptabilităţii teoriei la practică. 

Conform proiectului activităţilor comisiei metodice de matematică din anul şcolar 2014-2015 s-au 
constatat următoarele: 

I  Asigurarea cadrului general al activităţii: 
 
Planificările au fost realizate pe baza algoritmului prezentat în planul de muncă 

Proiectarea activităţilor s-a făcut în conformitate cu metodologia Consiliului Naţional pentru 
Curriculum şi al Serviciului Naţional de Evaluare şi Examinare prin planificări anuale, semestriale 

şi ale unităţilor de învăţare.  
Lecţiile susţinute pun în evidenţă o bună pregătire de specialitate şi metodico-pedagogică, relevând 
preocupări susţinute de informare şi documentare asupra conţinuturilor de identificare a obiectivelor 

specifice de aplicare a lor în practică, prin scenarii didactice cu finalităţi formative şi prin mijloace 
de evaluare desprinse din metodologiile în vigoare.  

S-a asigurat notarea ritmică a elevilor.  



S-a urmărit asigurare caracterului interdisciplinar al activităţii ( corelaţii matematică – informatică – 
fizică – chimie – biologie – economie ) 
 

II  Activităţi de prevenire a eşecului şcolar  
 

S-a asigurat în bună măsură o conexiune inversă eficientă, evaluare formativă şi instruirea pentru 
autoevaluare. 
Au fost urmăriţi şi îndrumaţi suplimentar elevii cu  ritm mai lent de învăţare.  

Au fost pregătite atent lecţiile evaluative, iar subiectele propuse au fost în majoritate relevante.  
S-a avut în vedere asigurarea caracterului practic aplicativ al lecţiilor.  

S-au desfăşurat Simulări de bacalaureat, unde au participat elevii claselor a XI-a şi a XII-a. 
Rezultatele obţinute la aceste simulări au fost in general slabe.  
 III Activitatea de perfecţionare a cadrelor didactice  

Studiul individual 
Activităţi metodice în cadrul comisiei de catedră  

 
IV Alte activităţi 

  Profesorii: Ceucă Doina, Fugulin Daniel, Popa Viorel, Matei Daniela şi Florea Cerasela au 

participat in calitate de profesori evaluatori la simulărle de bacalaureat desfăşurate de I. S. J. Argeş 
in luna martie. 

  La  faza locală a olimpiadei de matematică desfăşurată pe 15 februarie 2014 profesorii 
Ceucă Doina, Fugulin Daniel, Popa Viorel au participat la corectarea lucrărilor. La această fază s-au 
obţinut următoarele  rezultate:  

clasa a V-a, profesor Ceucă Doina 
locul I : Fugulin Maria 

 Pe 14 martie 2015 s-a desfăşurat Olimpiada de matematrică, faza judeţeană, .  
 S-au calificat la faza judeţeană a olimpiadei de matematică elevii claselor a V  si a VI-a. 
Clasa a V-a Baciu Diana şi Jucălea Ioana -  professor coordonator Popa Viorel.  

 La clasa aVI-a Fugulin Maria,  profesor coordonator Ceucă Doina a obtinut locul al 10- lea 
  

 Şef de catedră,     

Prof. Doina Ceucă  

                                                 

 Raport de activitate  al bibliotecii Liceului Teoretic “IonMihalache” Topoloveni, sem. 

I, an scolar 2014-2015.  

 In  septembrie 2014 au fost distribuite manualele scolare  claselor de gimnaziu  si liceu (a 
IX-a si a X-a).  Necesarul a fost acoperit in cea mai mare parte, chiar daca starea unora dintre 
manuale este precara datorita folosirii indelungate.  

In lunile septembrie si octombrie au fost inscrisi noii utilizatori ai bibliotecii (elevii clasei a 
V-a si claselor a IX-a), carora li s-a adus la cunostinta Regulamentul de organizare si functionare a 

bibliotecii scolare. 
Au fost elaborate materiale de informare asupra colectiilor bib liotecii. Bibliotecara s-a 

preocupat de completarea la zi a documentelor interne si de mentinerea unui climat propice 

studiului in biblioteca. S-au derulat concursul de cultura generala “Pledoarie pentru carte”la clasele 
a V-a, a VI-a si a VI-a, acesta provocandu-I la lectura si fiind apreciat de elevi. S-a derulat 

saptamanal “Ora de lectura” – dezbatere pe temele lecturilor noastre (elevi, profesori, bibliotecar).  
 

 

 
 

 
 



Raport semestrial CEAC 

  
 

 Comisia de Evaluare si  Asigurare a Calitatii Educatiei din Liceul Teoretic ”Ion Mihalache” 
Topoloveni si-a desfasurat activitatea pe semestrul I al anului scolar 2014-2015, conform planului 

operațional inregistrat în data de 30/09/2014.  
Au fost aplicate procedurile operationale existente si in permanenta membrii comisiei au 

informat colegii cu privire la actiunile CEAC. 

A fost finalizat RAEI pe anul școlar 2013-2014 și a fost inițializat RAEI pe anul școlar 
2014-2015. 

A fost aplicat un numar de 29 de chestionare privind formarea continua a cadrelor didactice 
pentru identificarea modalitatilor de crestere a eficientei procesului instructiv-educativ, chestionare 
realizate de d-na prof. Preoteasa Anca.  

 
Au fost reactualizate panourile de informare cu privire la activitatea CEAC(site- liceu: 

www.liceul-topoloveni.ro) 
                                                                       Responsabil CEAC,  

Prof. Ivașcu Cătălina  

 
Activitati educative scolare si extrascolare 

 

 S-a elaborat si aprobat planul managerial al coordonatorului de proiecte si programe 
educative scolare si extrascolare.  

 A fost incheiat un Protocol de colaborare intre Politia orasului Topoloveni si Liceul Teoretic 
“Ion Mihalache”. S-a elaborat si aprobat Planul local comun de actiune pentru cresterea gradului de 

siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delincventei juvenile in incinta si in 
zonele adiacente unitatilor de invatamant preuniversitar.  
 S-au derulat activitatile: 

- Prevenirea delincventei juvenile (Popa Eliza, Popa Viorel, sept.) 
- Proiect educational “Incursiune in lumea informaticii” (Popa Eliza, Popa Viorel,  sept. – 

iunie) 

- Proiect educational “Matematica de drag” (Popa Viorel, Popa Eliza)  
- Acord de parteneriat “Zinca Golescu” pentru derularea proiectului “Literatura in 

dimensiunea virtuala” (Vlaicu Anca, sept) 
- Proiect aprobat de ISJ pt. S II – “Repere culturale romanesti in context european” (Vlaicu 

Anca, sept.) 
- “Arta de a fi elev, arta de a fi profesor” (aprobat ISJ pt. S II, Vlaicu Anca, sept.)  

- Program educational “Piky” – acord de parteneriat cu  S.C. Apa Canal 2000 (Nasta Angela, 

Ivascu Catalina) 
- “Fii responsabil in utilizarea calculatorului” (Popa Eliza, Popa Viorel)  

- Acord de parteneriat Liceul Teoretic “Ion Mihalache” si Liceul Teoretic “Mihail 

Kogalniceanu” pentru derularea proiectului “Literatura memorialistica – emotie si 
document” (octombrie) 

- “Salvati Planeta albastra!” din cadrul proiectului “Pamantul, tot ce avem”(Popa Viorel, Popa 

Eliza, 15 octombrie) 
- “Importanta informaticii” din proiectul “Fii responsabil in utilizarea calculatorului” (Popa 

Viorel, Popa Eliza, 22 oct.)  

- “Comportarea elevilor in caz de seism” Popa Viorel, Popa Eliza, mario ISU Arges, 30 oct.)  
- Proiect de parteneriat educational “Sa vorbim despre banci si bani” (Udrea Elena, 24 nov.)  

- “Soft educational” (Popa Eliza , Popa Viorel, 18 nov.) 

- Protocol partenerial cu SC Apa Canal 2000 (Nasta Angelica) 

http://www.liceul-topoloveni.ro/


- “Dinicu Golescu - personalitate a culturii romanesti” (activitate desfasurata la Muzeul 
Golesti, prof. Serafimescu Daniel, 25 nov.) 

- “1918 - Unirea tuturor romanilor” (Muzeul Golesti, Serafimescu Daniel, 27 nov.)  
- Activitate  caritabila desfasurata de Grecu Monica in colaborare cu ASOCIATIA 

Filantropica Sociala “Sf. Apostol Stefan” (8 dec.)  
- “Martirii Brancoveni – intre istorie si religie” (sept. – dec.) 

- 15 ianuarie – “Ziua Culturii Nationale” (“Mihai Eminescu” – catedrele de lb. romana si lb. 

straine) 
 

 
 
 

 
 

Director , 

Prof. Arsene Constantin 
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