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RAPORT DE ANALIZĂ A ACTIVITĂȚII DESFĂȘURATE 

IN ANUL ȘCOLAR 2019-2020 SEMESTRUL I 
 

INTRODUCERE 
Acest Raport al Consiliului de Administrație își propune să evidențieze 

principalele coordonate ale activității de asigurare a calității educației la nivelul 

unității școlare în semestrul I al anului școlar 2019-2020 autoevaluarea 

instituțională, analiza culturii organizaționale, evaluarea sistemică a așteptărilor 

educabililor, părinților și altor beneficiari relevanți, a satisfacției personalului 

didactic, implementarea unor proceduri de comunicare interna,decizie și raportare, 

identificarea și prevenirea perturbărilor majore în desfășurarea procesului instructiv-

educativ,aplicarea unor proceduri de control al documentelor și 

înregistrărilor,precum și a unor proceduri de monitorizare, evaluare, revizuire și 

îmbunătăţire a calității.  

Capacitatea instituțională a unităţii școlare s-a reflectat în abordarea 

manageriala pe cele doua componente:  

a)strategică, prin existența, structura și conținutul documentelor proiective,prin 

organizarea internă a unităţii școlare și funcționarea sistemului de comunicare 

internă și externă;  

b)operațională, prin funcționarea curentă a unității de învățământ, existente și 

funcționarea sistemului de gestionare a informației,asigurarea securității tuturor 

celor implicați în activitatea școlara și asigurarea serviciilor de orientare și consiliere 

pentru elevi;  

Eficacitatea educațională la nivelul unității de învățământ s-a concretizat în 

îndeplinirea unor indicatori de performanță, precum: definirea și promovarea ofertei 

educaționale, existența unor parteneriate cu reprezentanți ai comunității, proiectarea 

și realizarea curriculum-ului, evaluarea rezultatelor școlare a activității 

extraccuriculare, activitatea științifică și metodică a cadrelor didactice și activitatea 

financiară. 

Colaborarea eficientă a tuturor factorilor implicați în demersul instructiv-

educativ, elevi, profesori, părinți, comunitatea locală, abordarea managerială axată 

pe realizarea standardelor de calitate, centrarea învățării pe elev, respectul pentru 

învățare constituie premisele pentru un învățământ de calitate la nivelul unității 

noastre de învățământ , în consens cu valorile învățământului european  
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1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 
1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială 

Echipa managerială, întregul corp didactic din Liceul Teoretic „Grigore 

Moisil” și-a desfășurat activitatea conform obiectivelor generale și specifice 

formulate la începutul anului școlar prin Planul managerial, aprobat în Consiliul 

profesoral : 

O1.Întărirea autonomiei instituţionale în condiţiile implementării strategiei de 

descentralizare. 

O2.Creşterea eficienţei procesului instructiv-educativ prin valorizarea evaluării 

rezultatelor învăţării.  

O3.Creşterea eficienţei în utilizarea resurselor umane. 

O4.Gestionarea şi dezvoltarea resurselor materiale 

O5.Implicarea în parteneriate şi proiecte  educaţionale intra şi interinstituţionale. 

Atât la nivelul școlii cât și al compartimentelor, documentele de proiectare a 

activității au fost întocmite la începutul fiecărei etape pe baza unei temeinice analize 

de diagnoză a activității anterioare, prin raportare la indicatorii de performanță și la 

criteriile de evaluare. 

De fiecare dată, planul managerial unic a constituit documentul de bază al 

proiectării,acestuia circumscriindu-i-se celelalte documente de proiectare și 

planificare. Pornind de la baza conceptuală și normativă, făcând o riguroasă 

diagnoză și stabilind obiective specifice  succinte,clare și precise care au cuprins 

toate domeniile funcționale ale unității școlare, acesta adezvoltat un plan operațional 

concret, adaptat la contextul socio-profesional, etnic și confesional, specific zonei în 

care își desfășoară activitatea Liceul Teoretic „Grigore Moisil”. 

Documentele de proiectare a activității pentru toate sectoarele de activitate s-au 

bazat pe: 

 Legea Educaţiei  Naţionale 1 / 2011 

 Legea nr. 128/1997 privind Statutul Personalului Didactic – modificată și 

completată; 

 Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ 

preuniversitarde stat nr. 5079/31.08.2016 cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Ordin nr. 3027/08.01.2018 pentru modificarea și completarea Anexei- 

Regulament cadru de organizare și funcționare a unităților din învățământ 

preuniversitar. 

 Statutul elevului – Ordinul MENCȘ nr. 4742/10.08. 2016 

 Regulamentul de ordine interioară al liceului; 

 Ordinele, notele, notificările și precizările Ministerului Educației Naționale. 

 Metodologia de acreditare a programelor de formare continuă a personalului 

didactic din învățământul preuniversitar; 

 Noul Curriculum Național; 
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 Raportul Inspectoratului Școlar Județean Tulcea privind starea învățământului 

în județul Tulcea în anul școlar 2019-2020, semestrul I; 

Documentele de proiectare managerială au fost elaborate în concordanţă cu 

cerinţele curriculumului naţional, ţinând cont de corelarea obiectivelor stabilite la 

nivelul sistemuluinaţional de învăţământ şi al celui teritorial, cu cele specifice 

unităţii de învăţământ, pe baza documentelor curriculare oficiale. 

Obiectivele generale (pentru toate nivelurile de învățământ) specifice 

,,Liceului Teoretic„Grigore Moisil”, au vizat optimizarea întregii activități din 

școală în toate domeniile funcționale: optimizarea actului managerial; crearea 

condițiilor pentru realizarea standardelor educaționale și a finalităților pe niveluri de 

învățământ; promovarea tehnicilor și metodelor de predare-învățare-evaluare 

conform exigențelor reformei; creșterea funcționalității bazei materiale; aplicarea 

legislației; operaționalizarea activității; eficientizarea activității; identificarea 

punctelor slabe, a punctelor tari, a oportunităților șiamenințărilor; stimularea și 

motivarea morală și materială a personalului și a elevilor; creșterea gradului de 

implicare; optimizarea competențelor și dezvoltarea acestora;cultivarea și 

dezvoltarea spiritului de echipă; utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare 

aactivității; asigurarea fluxului informațional și eficientizarea comunicării; atragerea 

opinieipublice, a comunității în vederea sprijinirii unității; popularizarea școlii; 

extinderea șieficientizarea parteneriatului educațional. 

Performanțele școlare ale elevilor, activitatea profesională de excepție 

acadrelor didactice, cât și a angajaților, și în același timp eforturile deosebite ale 

echipeimanageriale s-au materializat prin recunoașterea prestigiului unității școlare, 

situareaacesteia pe primul loc la nivelul judeţului Tulcea. 

În acest context, Liceul Teoretic “ Grigore Moisil“ din Tulcea a devenit un 

centrușcolar de atracție pentru comunitatea locală, oferind partenerilor sociali- elevi 

și părinți,repere educaționale de calitate situate la înălțimea așteptărilor acestuia. 

1.2. Analiza activității desfășurate de conducerea unității. 
1.2.1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 

Liceul Teoretic „Grigore Moisil” funcționează pe filieră teoretică cu 

profilurile real și uman și patru clase de gimnaziu. 

Organele de conducere democratică - Consiliul școlar, Consiliul profesoral, 

Consiliul de administrație și Consiliul curricular - și-au desfășurat activitatea 

conform normelor legislative în vigoare și ale Regulamentului de ordine interioară 

al Liceului Teoretic „Grigore Moisil” având programe de activitate și tematici 

specifice. 

Conducerea operativă a activității a fost asigurată de director, director adjunct 

și consilier pentru proiecte și programe școlare și extrașcolare, în conformitate cu 

reglementările în vigoare. 

În anul școlar 2019-2020, colectivul didactic a fost structurat pe 7 comisii 

metodice, 7 comisii cu caracter permanent și 19 comisii cu caracter temporar și 

ocazional. Activitatea didactică și îndrumarea acestora desfășurându-se într-un mod 
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sistemic,corespunzător specificului fiecărei catedre, aceasta presupunând și o 

comunicare eficientă cu cei 54 profesori. 

1.2.2. Repartizarea responsabilităților 

Repartizarea responsabilităților s-a realizat prin planul managerial unic 

precum și prin decizii de competențe și fișa postului. 

La începutul anului şcolar au fost desemnaţi responsabilii de compartimente, 

de arii curriculare, şefii de catedră şi diriginţii. 

Repartizarea responsabilităţilor pentru celelalte compartimente s-a făcut prin 

fişa postului, pentru fiecare salariat. 

S-a întocmit fişa postului pentru director adjunct, pentru fiecare şef de 

comisie metodică şi pentru fiecare profesor. 

Au fost repartizate responsabilităţile pentru fiecare membru al Consiliului de 

administrație, al Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității și al Consiliului 

curricular, s-a stabilit tematica activităţilor Consiliului de Administraţie, 

S-au stabilit în Consiliul de administraţie sarcinile profesorului de serviciu, 

întocmindu-se şi graficul serviciului pe şcoală. 

Actele decizionale au fost emise în spiritul normelor legislative și 

regulamentare, în baza hotărârilor adoptate de Consiliul profesoral și Consiliul de 

administrație, ceea ce a făcut ca acestea să aibă asigurată transparența necesară și să 

nu stârnească controverse. Datorită implementării sistemului muncii pe catedre și 

comisii metodice, a funcționat o bună comunicare cu acestea și, adesea, deciziile 

specifice la nivelul acestora au fost luate în catedră (comisie). 

I.2.3. Organizarea timpului 

Întreaga activitate din liceu s-a desfăşurat în două schimburi după cum 

urmează : 

- 7,00 – 13,00 - pentru clasele a V-a, a VI –a,a VII –a, a VIII-a, a XI-a şi a XII-a 

- 13,00 -19,00 - pentru clasele  a IX-a şi a X-a 

In școală funcționează eficient comisia pentru întocmirea orarului, astfel încât 

din prima zi de școală elevii și cadrele didactice au fost în posesia programului 

săptămânal care ține cont de prevederile legale, de cerințele psihologice, de 

opțiunile elevilor și ale profesorilor. 

Toate celelalte activităţi, cum ar fi pregătirea suplimentară, de recuperare, 

pregătirea pentru concursuri sau examene, activitatea educativă extraşcolară, s-au 

desfăşurat în afara programului de cursuri, sau sâmbata şi duminica. 

Activitatea personalului didactic auxiliar şi a celui nedidactic s-a desfăşurat 

conform Codului muncii. 

1.2.4. Monitorizarea întregii activități 

Monitorizarea întregii activităţi a fost făcută pe baza Graficului unic de 

monitorizareși control al conducerii liceului, prezentat și avizat de Consiliul 

profesoral, plan care cuprinde compartimentele, resorturile și problemele care fac 

obiectul monitorizării șicontrolului, obiectivele urmărite, cine efectuează 

monitorizarea și controlul, ritmul acțiunilor de monitorizare și control, modalitățile 

de realizare, indicatorii de performanță. 
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Prin urmărirea realizării obiectivelor propuse în fiecare etapă a fost posibil ca, 

atunci când au apărut unele disfuncţionalităţi în realizarea acestora, să se ia cele mai 

eficiente măsuri pentru eliminarea lor (discuţii individuale, convocarea Consiliului 

de administraţie şi a Consiliului profesoral în şedinţe extraordinare, asistenţe la 

clasă, etc.). 

Activitățile didactice desfășurate la clasă de profesorii suplinitori, au fost 

evaluate în conformitate cu legislația în vigoare. 

Activitatea personalului didactic auxiliar și nedidactic s-a desfășurat conform 

fișei postului și a fost evaluată periodic de responsabilii de sector și de conducerea 

unității. 

Conducerea unității a căutat să mențină un echilibru între îndrumare și control 

atât în activitatea cadrelor didactice, cât și în cea a elevilor și a celorlalte sectoare de 

activitate. 

1.3. Autoevaluarea activității manageriale 
Echipa managerială a avut unitate de vederi, a fost cooperantă, a știut să 

prevină și să aplaneze conflictele, punând la baza întregii activități normele 

legislative în vigoare, ordinele și instrucțiunile Ministerului Educației Naţionale, 

dispozițiile și instrucțiunile ISJ Tulcea. A cooperat continuu cu Consiliul elevilor pe 

școală, cu Consiliul Reprezentativ al Părinților, cu comitetele de internat și cantină. 

Evaluarea întregii activităţi a avut ca scop eficientizarea procesului instructiv-

educativîn care elevul devine partener în educaţie, implicându-se în actul propriei 

instruiri. 

Fișele de autoevaluare au stat la baza stabilirii calificativelor anuale. 

Periodic, la nivelul catedrelor, în Consiliul profesoral și în Consiliul de 

administrație sau făcut analize și evaluări pe diverse domenii de activitate ale 

procesului de învățământ și ale compartimentelor conexe, încercându-se eliminarea 

disfuncționalităților anterioare. 

In elaborarea ofertei curriculare s-a ţinut cont de propunerile colegilor, ale 

responsabililor de comisii metodice. Au fost antrenate în dezbateri în cadrul 

şedinţelor de catedră, al consiliilor profesorale şi al şedinţelor Consiliului Curricular 

toate cadrele didactice şi au fost valorificate propunerile acestora în elaborarea 

Proiectului de curriculum al şcolii. 

In adunările cu părinții au fost făcute informări cu privire la activitățile 

curriculare și extracurriculare, la realizările dar și la problemele cu care se confruntă 

școala și părinții au fost implicați în luarea deciziilor atât prin Consiliul 

Reprezentativ al Părinților cât și prin participarea efectivă și activă a 

reprezentantilor părinților în Consiliul de administrație. 

Disfuncţionalităţile apărute în procesul de instruire şi educaţie (când a fost 

cazul) au fost aduse la cunoştinţă de părinţi diriginţilor şi conducerii liceului, 

luându-se măsuri pentru înlăturarea lor şi de asemenea, comunicarea diriginţilor,  

profesorilor şi directorilor cu părinţii s-a făcut ori de câte ori a fost cazul. 

Asigurarea transparenței actului decizional a constituit un punct tare al 

activității manageriale. Identificarea disfuncționalităților care au apărut pe parcursul 
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anului școlar și luarea de măsuri pentru înlăturarea rapidă a lor a constituit de 

asemenea un punct tare al activității manageriale. 

Ca punct tare al întregii activităţi manageriale a fost și coeziunea la nivelul 

structurilor de conducere, conlucrarea între diferitele sectoare de activitate. 

1.4. Activitatea de (auto)formare managerială 
Directorii unității, contabilul-șef și secretarul-șef  şi-au însuşit legislaţia 

privitoare la noul mod de finanţare a unitatilor pe baza costului standard pe elev. 

Directorul, directorul adjunct se preocupă permanent de autoperfecţionarea pe 

diverse probleme: manageriale, de curriculum, punându-se la punct cu noutăţile din 

domeniu. 

Toate cadrele didactice, ca manageri ai procesului instructiv-educativ s-au 

preocupat de propria formare, participând la cursuri de formare organizate de CCD 

Tulcea, la activităţi specifice în catedre, la cercuri pedagogice, simpozioane etc. 

1.5. Plan de dezvoltare personală ca manager 
Directorul, directorul adjunct şi consilierul pentru proiecte și programe 

școlare și extrașcolare şi-au delimitat atribuţiile din Planul managerial al unităţii şi 

şi-au întocmit planuri de dezvoltare personală, în detaliu, pe domenii de activitate, 

cu obiective și termene precise. Responsabilitățile care le revin ca membri ai 

Consiliului de administrație, dar și cele ce le revin conform fișei postului au impus 

elaborarea unui plan de dezvoltare personală care cuprinde pe lângă perfecţionarea 

profesională şi dezvoltarea ca manager. S-a pus un accent deosebit pe informarea 

permanentă cu privire la legislaţia şcolară şi financiar contabilă; pe participarea 

efectivă la cercurile pedagogice ale directorilor, ca formă de perfecționare, pe 

participarea la cursurile de management avizate de M.E.N. sau organizate de ISJ 

Tulcea şi CCD, pe implicarea în activităţile de evaluare ale ISJ Tulcea. 
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2. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
2.1. Baza materială 
2.1.1.Spaţii pentru învăţământ 

Liceul dispune de următoarele spaţii de învăţământ, în perfectă stare de 

funcţionare, lastandarde care corespund cerinţelor actuale: 

 16 săli de clasă 

 3 laboratoare de informatică 

 1 laborator de fizică 

 1 laborator de chimie 

 1 laborator de biologie 

 1 sală de sport amenajată și dotată cu materiale necesare sporturilor de sală 

 1 teren de sport amenajat pentru jocuri sportive 

 1 bibliotecă 

 1 cabinet de informare și documentare- Lb. Engleză 

 1 cabinet de informare și documentare- Lb. Franceză 

 1 cabinet de informare și documentare- Lb. Rusă/ Maternă 

 1 cabinet psihopedagogic 

 1 cabinet Consilier educativ 

 1 cabinet CEAC 

 1 Amfiteatru ,,GRIGORE MOISIL” 

 1 sală Prim ajutor 

 1 sală Cerc robotică 

 1 cabinet metodic 

 1 sală olimpici 

 1 cabinet medical și stomatologic (situat în internatul liceului) 

 Profesorii au amenajat sălile de clasă astfel încât să fie utile și plăcute, oferind 

elevilor un spațiu de învățământ funcțional și confortabil, fiecare sală de clasă este 

dotată cu calculator și videoproiector. Mobilierul a fost recondiționat și modernizat 

și ori de câte ori s-au produs deteriorări acestea au fost remediate, 2 săli de clasă au 

fost dotate cu mobilier nou și 5 dulapuri pentru sălile de clasă. Se impune o mai 

bună colaborare a profesorilor diriginți cu administratorul școlii pentru remedierea 

în cel mai scurt timp a deteriorărilor produse de elevi. 

2.1.2.Biblioteca (inclusiv asigurarea manualelor şcolare pentru elevi) 

Liceul dispune de o bibliotecă cu peste 11.233 de volume şi cu spaţiul necesar 

pentru desfăşurarea unor activităţi specifice, cum ar fi cenacluri literare, 

documentare, întâlniri cu scriitori, etc. 

Biblioteca funcționează pe baza Regulamentului de organizare și funcționare 

a bibliotecii școlare. Pentru anul şcolar 2019-2020 au fost asigurate la timp 

manualele acordate gratuit elevilor din clasele a IX-a, a X-a, a XI – a, a XII – a, a V-

a, a VI- a,  a VIII-a, pentru clasa a VII – a manualele au venit pe rând, iar la sfârșitul 

semestrului I nu erau manuale la toate disciplinele. S-au făcut eforturi și se vor face 

în continuare pentru dotarea bibliotecii cu cărți conform noului curriculum din 
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resurse extrabugetare și din sponsorizări. Au fost achiziționate cărți pentru 

biblioteca școlii conform O.M. nr.3504/2008, dar s-au primit si cărţi prin donaţii. 

2.1.3. Internat 

Liceul are în dotare internat dispunând de 112 locuri de cazare, care au fost 

reabilitate complet, împreună cu grupurile sanitare asigurând condiții optime pentru 

elevii școlii. Pentru a crea un climat confortabil, familial, camerele au fost dotate cu 

corpuri de iluminat noi, perdele și draperii. Internatul funcționează după un 

regulament propriu. 

Activitatea elevilor este supravegheată de 1 pedagog școlar  și de 2 

supraveghetori de noapte. 

2.1.4. Cantină 

Cantina dispune de 200 locuri, în permanență condițiile de preparare a hranei 

și de servire a mesei sunt conform normelor sanitare în vigoare și toate controalele 

specifice efectuate au consemnat acest lucru. 

2.1.5. Baza sportivă 

Liceul Teoretic „Grigore Moisil” dispune de o sală de sport și de un teren de 

sport. Orele de educație fizică se desfășoară în două ture, terenul și sala de sport 

fiind folosite la maxim. Datorită condițiilor bune oferite, baza sportivă este solicitată 

pentru concursuri sportive sau pentru desfășurarea unor antrenamente sportive. S-au 

achiziționat materiale necesare desfășurării orelor de educație fizică în sală și 

jocurilor sportive pe teren conform O.M.Ed.C nr. 3504/2008. Din resurse 

extrabugetare s-au achiziționat și alte materiale necesare desfășurării orelor de 

educație fizică în sală și jocurilor sportive pe teren. 

2.2 Resurse financiare 

In perioada semestrului I , Liceul Teoretic  Grigore Moisil Tulcea a avut un  

buget total de 2.902.183 lei ,repartizat pe bugete astfel: 

      I. Bugetul local                              TOTAL- lei          

 Bunuri şi servicii                             163.433                   

 Burse şcolare                                   215.000                   

                  Total buget local                     379.333 lei 

    II. Bugetul de venituri proprii :        

 Bunuri şi servicii:                       96.000 lei   

 Hrana  -cantina                         264.000 lei 

    Total buget venituri proprii           360.000 lei 

  III. Bugetul de stat: 

 salarii,tichete de vacanta,hj                                             2.108.385  lei 

 bunuri si servicii                                                                        170  lei 

 transport elevi                                                                       12.400  lei 

 alte cheltuieli: burse,dobanzi,contrib.pt pers cu handicap     41.895  lei 

                   Total buget stat                                                       2.162.850 lei    
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        La Titlul II - Bunuri şi servicii -din fondurile alocate de la bugetul local  şi din 

veniturile proprii încasate, au fost efectuate plăţi în sumă totală de 803.056 lei 

repartizate pe bugete astfel: 

 Bugetul local    495.472 lei                 

 Bugetul autofinantate   307.584 lei                   

 

Fondurile primite de la bugetul local pentru plata de bunuri si servicii  

 au fost utilizate astfel: 

  furnituri de birou       5.477  lei 

 materiale pentru curăţenie şi intreţinere   19.374  lei 

 energie electrică şi termica     31.837  lei 

 apa-canal-salubritate       20.758  lei 

 carburanţi                                                                      0 lei 

 transport                                                                       523 lei 

 telefon+internet                                                           7.017 lei 

 materiale si prestari serv.cu caracter functional       17.415 lei 

 alte bunuri si servicii pentru intretinere si funct.  20.050 lei 

 reparaţii curente                                                           65.900 lei 

 obiecte de inventar –dotări-                                          78.920 lei 

 carte biblioteca                                                              3.595 lei 

 pregatire profesionala                                                    3.780 lei 

 protectia muncii                                                              3250 lei 

       Din fondurile alocate pentru reparaţii curente, bunuri şi servicii pentru 

întreţinere şi funcţionare au fost achitate materiale şi prestări servicii pentru  :  

- servicii privind verificarea şi întreţinarea bazei materiale  – calculatoare, 

copiatoare, imprimante, reţele de internet; 

- reparaţii la tamplaria PVC din scoala,internat,cantina;  

- materiale si lucrari de inlocuire a instalatiei sanitare la internat; 

- materiale si lucrari de reparatii la instalatia electrica de la internat; 

- procurarea de materiale necesare diverselor reparaţii  la mobilierul şcolar la 

instalatia de apa ,instalatia termica din scoala; 

- prestări servicii privind revizia şi inspectia la centrala termică; 

- verificari la instalatia de gaze naturale ;  

- lucrari si materiale pentru inlocuirea integrala a instalatiei termice si a 

caloriferelor la cantina liceului; 

- lucrari de amenajare a unei sali de pregatire a elevilor olimpici; 

- intretinut parc si foisor in spatele internatului; 

- lucrari de renovare a laboratorului de fizica 

- controlul medical periodic; 

- verificare stingatoare 

- s-a realizat extinderea retelei de internet 

- alte lucrari si materiale necesare pentru buna desfasurare a activitatii unitatii 

noastre. 
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         Din fondurile alocate pentru dotări  au fost procurate următoarele:  

143 volume de carte pentru biblioteca scolii, 5 monitoare cu led, dulapuri colorate 

pentru salile de clasa, harti geografice, 2 unitati centrale de calculator,  

multifunctionale laserjet si 2 xeroxuri, 62 pupitre scolare si 2 catedre pentru salile de 

clasa, uniforme si echipament pentru personalul nedidactic nou angajat, mobilier 

complet (dulapuri,pupitre) pentru sala de pregatire a olimpicilor, diverse obiecte de 

natura obiectelor de inventar pentru sala de sport, diverse obiecte de vesela pentru 

cantina scolii, precum si alte obiecte de inventar de valoare mai mica. 

             2. In perioada semestrului I al anului scolar 2019-2020, ca venituri proprii 

au fost incasari în sumă totală de   266.246 lei , din care :  

 regie+masa     258.624 lei 

 chirii      13.500 lei   

 sponsorizări     1.650 lei 

 taxe ECDL     36.430 lei 

 

                     A fost utilizată suma totală de: 307.584 lei pentru: 

 furnituri de birou     1.256  lei 

 materiale pentru curatenie   4.281  lei 

 energie termica cantina    925 lei 

 transport      1.002  lei 

 materiale şi prestari servicii diverse  25.252 lei  

 alte bunuri si servicii    24.211 lei 

 reparatii curente     7.811 lei 

 obiecte de inventar    27.573 lei 

 hrana pt.elevi     215.269 lei. 

 

              Din fondurile alocate pentru materiale diverse şi prestări servicii au fost 

achitate următoarele : 

- diverse materiale de intreţinere şi reparatii la internat, cantină şi liceu; 

- plata taxelor de inscriere şi examinare la ECDL; 

La bugetul local, pentru bursele scolare, s-a achitat suma de 217.573 lei 
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3. RESURSE UMANE 
Pornind de la premisa că performanța unei organizații depinde în mod direct de 

performanța resurselor umane pe care ea le integrează, echipa managerială a liceului 

și-a asumat responsabilități specifice în raport cu aceste resurse. În acest context, 

pentru a răspunde în mod adecvat obiectivelor organizației, managementul 

resurselor umane și-a centrat atenția asupra: 

- Utilizării optime a potențialului uman existent prin ridicarea 

profesionalismului la rang de principiu și respectarea dreptului la informare 

a fiecărui angajat; 

- Investiției în dezvoltarea resurselor umane și motivarea acestora, pentru 

reducerea rezistenței la schimbare și sensibilizarea angajaților în raport cu 

strategia de dezvoltare a organizației; 

- Estimării necesarului de competențe pentru intervalul următor. 

3.1. Personal didactic 
3.1.1. Incadrarea cu personal didactic. Statistic, pe niveluride pregătire, grade 

didactice, vârstă. 

Putem aprecia că încadrarea cu personal didactic a fost optimă. 

 
NR. TITULARI 
LA CATEDRA 

NR. 
DETASATI 
IN UNITATE 

NR, 
SUPLINITO
RI 
CAFICATI 

NR. SUPLINITORI 
NECAFICATI 

NR. 
ASOCIATI 

NR. 
PENSIONARI 

NR. 
TITULARILOR 
CARE NU 
SUNT LA 
CATEDRA 

TOTAL 

34 2 3 0 5 4 0 48 

 

 TOTAL DR. GR I GR II GR.DEF. DEB.            

 DISTRIBUȚIA PE 

GRADE DIDACTICE 

48    3 36 6 2 1 

 

Profesori metodişti: 

Nr. crt. NUMELE ŞI PRENUMELE DISCIPLINA 

1.  AGACHE OANA GABRIELA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

2.  BUZOIANU CRISTINA LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

3.  PARTNOI TANŢA LIMBA LATINĂ 

4.  VATRĂ DANIELA  LIMBA FRANCEZĂ 

5.  RAICU CLAUDIA EDUCAȚIE MUZICALĂ 

6.  SPĂTARU MIHAELA INFORMATICĂ 

7.  NEACȘU IRINA DIRIGENȚIE, CONSILIERE ȘI ORIENTARE, 

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE E4XTRAȘCOLARE 
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3.1.2. Activitatea consiliilor, comisiilor. Proiectare, analiză, eficiență 

Organele de conducere democratică - Consiliul școlar, Consiliul profesoral , 

Consiliul deadministrație și Consiliul curricular - și-au desfășurat activitatea 

conform normelorlegislative în vigoare și ale Regulamentului de ordine interioară al 

Liceului Teoretic „Grigore Moisil” având programe de activitate și tematici 

specifice. Aceste programe de activitate au fost supuse spre dezbatere și aprobare în 

prima ședință a fiecărui consiliu. S-a urmărit realizarea obiectivelor propuse pe 

parcursul întregului an școlar. 

În anul școlar 2019-2020, colectivul didactic a fost structurat pe 7 catedre și 

comisii metodice, 8 comisii cu caracter permanent și 19 comisii cu caracter 

temporar și ocazional. Activitatea didactică și îndrumarea acestora desfășurându-se 

într-un mod sistemic, corespunzător specificului fiecărei catedre, aceasta 

presupunând și o comunicare eficientă cu întreg corpul profesoral. 

De asemenea, au fost constituite comisii de lucru ori de câte ori a fost cazul: 

acordarea burselor școlare, acordarea alocațiilor de stat pentru copii, acordarea 

ajutorului financiar în vederea achiziționării de calculatoare, acordarea „banilor de 

liceu” etc. 

Pe parcursul întregului an şcolar, s-a urmărit de către directori, membrii 

consiliului de administraţie şi şefii comisiilor metodice realizarea obiectivelor 

propuse şi, atunci când au apărut disfuncţionalităţi, s-au luat măsuri pentru 

înlăturarea lor. Periodic în Consiliul de administraţie s-a raportat stadiul de realizare 

a obiectivelor propuse 

ORGANIZAREA LICEULUI ,,GRIGORE MOISIL” PE COMISII 

AN ȘCOLAR 2019-2020 

Nr. înreg. 6288/02.10.2019 

1.COMISII CU CARACTER  PERMANENT 
 

 

NR.CRT 

 

DENUMIREA 

COMISIEI 
 

 

COMPONENŢA COMISIEI 

1  
COMISIA PENTRU 
CURRICULUM 
Decizia nr. 
126/16.09.2019  

PREŞEDINTE IVANOV CAMELIA 

Membri  Butuc Ana 

 Neacșu Irina 

 Vatră Daniela 

 Ivan Adrian 

 Ivanov Anișoara 

 Sava Gabriela 

 Casian Cornel 

 Visterneanu Mihaela Silvia 

 Georgescu Mirela 
2 COMISIA DE EVALUARE 

ȘI ASIGURARE A 
CALITĂȚII ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNT 

Director IVANOV CAMELIA 

Coordonator AGACHE OANA GABRIELA 
Membri  
reprezentanţi 

o Buzoianu Cristina 
o Visterneanu Mihaela - secretar 
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Decizia nr. 
127/16.09.2019 

ai corpului 
profesoral 
Reprezentant 
grupă sindicală 

o Dinu Daniela 
 

 
Reprezentant 
părinţi 

o Udrea Cristian 

Reprezentant 
elevi 
 

o Botezatu Amalia – VII 
o Gheorghiu Denisa – XC 

Reprezentant 
minorităţi 

o Petro Caterici Emilia – X E 

Consiliul local o Frandeș Claudia Alina 
 

3 Coordonator – decizia 
nr 82/09.09.2019 
COMISIA PENTRU 
PERFECȚIONARE ȘI 
FORMARE CONTINUĂ 
Decizia nr 
83/09.09.2019 

Coordonator  SAVA GABRIELA 

 
 

 Membri: Stanciu Paraschiva – ptr pers 
did auxiliar 

 Pleșca Daniela – ptr personal 
nedidactic 

 COMISIA DE 
SECURITATE ȘI 
SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 
ȘI PENTRU SITUAȚII DE 
URGENȚĂ 
Decizia nr 
92/09.09.2019 

Președinte PLEȘCA DANIELA 

Secretar o DAMIAN DANIELA 

Membri o ALDEA NICOLAE 
o CASIAN CORNEL 
o STANCIU PETRIȘOR 
o ȘALARU RADU 
o GRIGORAȘ FANACHE 
o MAUNA GEORGETA 
o TEODOROF AMEDEIA 
o DAMIANOV VASILE 
o IOSIPESCU MARIANA 
o DIACONU GABRIELA 

5 COMISIA PENTRU 
CONTROL  INTERN  
MANAGERIAL 
Decizia nr 
93/09.09.2019 

Președinte BUTUC ANA 

Secretar tehnic GEORGESCU MIRELA 

Membri 
 
 
 

 AGACHE OANA 

 CONSTANTINESCU LAURENȚA 

 STANCIU PARASCHIVA 

 PLEȘCA DANIELA 
6 COMISIA PENTRU 

PREVENIREA ȘI 
ELIMINAREA 
VIOLENȚEI, A FAPTELOR 
DE CORUPȚIE ȘI 
DISCRIMINĂRII  ÎN 
MEDIUL ȘCOLAR ȘI 
PROMOVAREA 
INTERCULTURALITĂȚII 
Decizia nr. 94.09.2019 

Responsabil NICOLA DUMITRA 

Consilier 
educativ 

 Georgescu Mirela 

Reprezentant 
părinţi 

 Dumitrache Marian Iulian 

Poliţia locală  Finică Ovidiu Liviu 
Elevi  Bratfanov Adela XI A 

 Lefterache Alexandru XII B 

7 COMISIA PENTRU Responsabil GEORGESCU MIRELA 
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PROGRAME ȘI 
PROIECTE EUCATIVE 
Responsabil = decizia 
nr. 88/09.09.2019 
Comisia – decizia nr. 
95/09.09.2019 

Reprezentanţi 
elevi 
 

o Mocanu Miruna  - XI E 
o Moț Emanuela – XII B 
o Dascălu Alexandra – XI F 
o Stanciu Anastasia Diana – VI 
o Vasiliu Larisa -  XI B 

Reprezentant 
părinţi 

o Ene Irina 

    8 COMISIA DE EVIDENȚĂ 
ȘI GESTIONARE A 
MANUALELOR ȘCOLARE 
Decizia nr 
123/16.09.2019 

Președinte             BUTUC ANA 

Responsabil o Mauna Georgeta - bibliotecar 
Membri o Sandu Daniela 

o Dinu Daniela 
o Spătaru Mihaela 
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2.COMISII CU CARACTER TEMPORAR ȘI OCAZIONAL 

 

 

Nr.crt 

 

DENUMIREA COMISIEI 
 

 

COMPONENŢA COMISIEI 

1 COMISIA PENTRU PROIECTE 
EUROPENE 
Decizia nr 97/09.09.2019 

Responsabil IVANOF VIOLETA 

Membri 
 
 
 

o Buzoianu Cristina 
o Sandu Daniela 
o Raicu Claudia Marilena 
o Nedelcu Oana Andreea 
o Dinu Daniela Eugenia 

Reprezentanţi elevi 
 

o Udrea Gabriel XI B 
o Avram Ana X B 
o Călinov Cosmin X B 

Reprezentant 
părinţi 

o Drăgan Viorica 

2 COMISIA PENTRU PROMOVAREA 
IMAGINII UNITĂȚII DE 
ÎNVĂȚĂMÂNT 
decizia nr. 98/09.09.2019 

Responsabil AGACHE OANA GABRIELA 

Membri 
 

 Spătaru Mihaela 

 Visterneanu Mihaela  
Silvia 

Reprezentanţi elevi  Iordan Sara X B 

 Ion Gabriel  X B 

 Simionov Vlad VI  

 Roșu Mihai Tudor X B 
3 COMISIA DE IMPLEMENTARE A 

STRATEGIEI NAȚIONALE 
,,ACȚIUNEA COMUNITARĂ” 
Decizia nr. 128/16.09.2019 

Preşedinte IVANOV CAMELIA 

Coordonator NICOLA DUMITRA 

Membri  Georgescu Mirela      
 

Elev  Mărtinaș Mihaela XI C 

 Balaj Ștefan XI C 
4 COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA 

ORARULUI 
Decizia nr. 125/16.09.2019 

Preşedinte IVANOV CAMELIA 

Membri o Spătaru MIHAELA 
o Stanciu Petrișor 

5 COMISIA PENTRU RITMICITATEA 
NOTĂRII 
Decizia nr. 100/09.09.l2019 

Responsabil BUTUC ANA 

Membri  Vatră Daniela 

 Spătaru Mihaela  

 Nedelcu Oana Andreea – 
cls V-VIII 

 Petrescu Lucian - cls IX-XII 
6 COMISIA PENTRU COMBATEREA 

ABSENTEISMULUI ȘI ABANDON 
ȘCOLAR. 
Decizia nr.129/16.09.2019  

Responsabil SANDU DANIELA 

Secretar Spătaru Mihaela 

Membri  Aldea Nicolae 

 Vatră Daniela 

 Nicola Dumitra 
Elevi  Parpală Radu VIII 

 Bratfanov Adela XI  A 

 Ciocoiu Lorena Gabriela 
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XII B 

7 COMISIA PARITARĂ 
Decizia nr. 130/16.09.2019 

Membri titulari 
desemnaţi 

o Ivanov Camelia 
o Butuc Ana 

Membri titulari 
desemnaţi de grupa 
sindicală 

o Sava Gabriela 
o Sterea Constantin 

Membri supleanţi 
 

o Dinu Daniela 
o Constantinescu Laura 

Secretar o Damian Daniela 
o Saveliev Iulian 

8 COMISIA PENTRU REDACTAREA 
REVISTEI SCOLARE 
Decizia nr. 131/16.09.2019 

Preşedinte IVANOV  CAMELIA 

Responsabil DINU DANIELA 

Membri  Spătaru Mihaela – prof 
TIC 

 Murariu Eliza XI C 

 Moț Bianca XI C 

 Casian Livia Gabriela X D 

 Burcă Vicenza X D 

 Sîrbu Bianca  X D 

 Grigore Alexandru X D 

 Gănică Anca XI E 
9 COMISIA PENTRU ACORDAREA 

PRODUSELOR DE PANIFICATIE, A 
LACTATELOR ȘI A FRUCTELOR 
Decizia nr. 105/09.09.2019  

Preşedinte BUTUC ANA 

Responsabil – 
decizia 

Nr. 104/09.09.2019 

Diaconu Gabriela 

Membri o Constantinescu Laura 
o Sandu Daniela 
o Raicu Claudia 
o Iosipescu Maria  
o Stăneață Tanța 

10 COMISIA PENTRU ACORDAREA 
BURSELOR SCOLARE 
Decizia nr. 84/09.09.2019 

Preşedinte BUTUC ANA 

Secretar Ciobîrceanu Mirela 

Membri 
 
 

 Constantinescu Laura 

 Georgescu Mirela 

 Vatră Daniela 

 Diaconu Gabriela 
Elevi   Moț Emanuela  XII B 

 Costea Mihaela Andreea 
VI 

11 COMISIA PENTRU ACORDAREA 
SPRIJINULUI FINANCIAR ÎN 
CADRUL  PROGRAMULUI 
NATIONAL DE PROTECTIE SOCIALA 
,,BANI DE LICEU” 
Decizia nr. 85/09.09.2019 
 

Preşedinte BUTUC ANA 

Secretar Ciobîrceanu Mirela 

Membri o Constantinescu Laura 
o Sava Gabriela 
o Georgescu Mirela 
o Diaconu Gabriela 
o Moț Emanuela, XII B 
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12 RESPONSABIL PENTRU APLICAREA 
LEGII 277din 2010 PRIVIND 
ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA 
FAMILIEI 
Decizia nr 86/ 09.09.2019 

Responsabil Ciobîrceanu Mirela 
 

13 RESPONSABIL CU APLICAREA LEGII 
61 din 22.09. 1993 PRIVIND 
ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII 
Decizia nr 87/09.09.2019 

Responsabil Ciobîrceanu Mirela 
 

14 COMISIA  DE GESTIONARE A 
ACTIVITĂȚII DERULATE PRIN SIIIR 
Decizia nr. 132/16.09.2019 

Președinte IVANOV CAMELIA 

Administrator SIIIR STANCIU PARASCHIVA 

Membri  CIOBÂRCEANU MIRELA 

 DIACONU GABRIELA 

 PLEȘCA DANIELA 

 BUTUC ANA 

 GEORGESCU MIRELA 
15 COMISIA DE ETICĂ 

Decizia nr. 133/16.09.2019 
Președinte IVANOV CAMELIA 

Membri  VATRĂ DANIELA 

 AGACHE OANA GABRIELA 

 ALDEA NICULAE 

 DIACONU GABRIELA 

 MOȚ EMANUELA - XII B 
reprezentant elevi 

16 COMISIA PENTRU ACTUALIZAREA 
REGULAMENTULUI DE ORDINE 
INTERIOARĂ – Decizia 
nr.134/16.09.2019 

PREŞEDINTE IVANOV CAMELIA 
COORDONATOR BUTUC  ANA 

MEMBRI NEACŞU IRINA 
AGACHE OANA 
BUTUC ANA 
VISTERNEANU MIHAELA 
SPĂTARU MIHAELA 
STANCIU PARASCHIVA 

Reprezentant 
părinți 

Teodoru Daniela 

Reprezentant elevi Moț Emanuela Gabriela XIIB 

17 Comisiei  sportului şcolar 
Decizia nr. 135/16.09.2019  

PREȘEDINTE IVANOV CAMELIA 

PREȘEDINTE 
EXECUTIV 

CASIAN CORNEL 

VICEPREȘEDINTE CONSTANTINESCU LAURENȚA 

SECRETAR BÎTLAN CONSTANTINA VIOLETA 

MEMBRI VATRĂ DANIELA 
PETRESCU LUCIAN 

ELEVI CHIRICĂ CEZAR – XI  A 
VLADÂCENCO EUGEN ADRIAN – 
XII A 

18 Comisia pentru acordarea 
rechizitelor școlare 
Decizia nr. 112/09.09.2019 

PREȘEDINTE BUTUC ANA 
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  SECRETAR CIOBÎRCEANU MIRELA 

  MEMBRI NEDELCU OANA 
VATRĂ DANIELA 
SANDU DANIELA 
RAICU CLAUDIA MARILENA 
CONSTANTINESCU LAURENȚA 
PLEȘCA DANIELA 

19 RESPONSABIL CU 
IMPLEMENTAREA 
COLECTĂRII SELECTIVE A 
DEȘEURILOR 
Decizia nr 114/09.09.2019 

Responsabil PLEȘCA  DANIELA 

 
 

COMISII METODICE- Decizia nr.136/16.09.2019 
 

Nr.crt 

 

DENUMIREA COMISIEI 

 

 

COMPONENŢA COMISIEI 

1 COMISIA METODICA A 
DIRIGINTILOR 
 

Şef comisie STANCIU ANA 

Membri - Sandu 
Daniela 
- Raicu 
Claudia 
- Vatră 
Daniela 
- Nedelcu 
Oana 
- Saveliev 
Iulian 
- Limona 
Râzvan 
- Stanciu Ana 
- Constantin 
Corina 
- Ivanov 
Anișoara 
-Ivan Adrian 
- Visterneanu 
Mihaela 
- Aldea 
Nicolae 
- Partnoi 
Tanța 
- Șalaru Radu 

- Buzoianu 
Cristina 
- Ivanof Violeta 
- Chirilă Nicoleta 
- Neacșu Irina 
- Georgescu 
Mirela 
- Casian Cornel 
- Agache Oana 
- Dinu Daniela 
- Spătaru 
Mihaela 
- Pavel Lavinia 
- Sterea 
Constantin 
- Sava Gabriela 
 
 
 
 

2 COMISIA METODICA DE LIMBI 
MODERNE 

Şef  comisie VATRĂ DANIELA 

Membri o Georgescu Mirela 
o Constantin Corina 

Mihaela 
o Nedelcu Oana 
o Ivanof Violeta 
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o Visterneanu Mihaela 
o Şalaru Radu 
o Alistarh Tamara 

3 COMISIA METODICĂ DE 
MATEMATICĂ  INFORMATICĂ 

Şef comisie IVAN ADRIAN 

Membri  Ivanov Camelia 
 Petrescu Lucian 
 Stanciu Petrișor 
 Spătaru Mihaela 
 Pârlitu Rodica 
 Saveliev Iulian 
 Mîndroiu Loredana 

Cezarina 
4 COMISIA METODICĂ DE LIMBĂ ȘI 

COMUNICARE 
Şef comisie NEACȘU IRINA 

Membri o Agache Oana Gabriela 
o Pavel Lavinia Emilia 
o Dinu Daniela 
o Buzoianu Cristina 
o Partnoi Tanța 

5 COMISIA METODICA DE FIZ ICĂ –
CHIMIE- BIOLOGIE 

Şef comisie IVANOV ANIȘOARA 

Membri  
 Păcurar Stana 
 Pârâu Silvia 
 Aldea Niculae 
 Cara Mihaela Lucia 
 Petrov Daniela 
 Stanciu Ana 
 Radu Adina 
 Iftimie Ștefania 
 

6 COMISIA  OM SI SOCIETATE Şef comisie SAVA GABRIELA 

Membri  
o Butuc Ana 
o Limona Răzvan 
o Isaev Elisabeta 
o Corhan Aurora 
o Sandu Daniela 
 Sava Gabriela,  
 Nicola Dumitra 
 Sterea Constantin 
 Artem Nicolae 
 Elefteriu Daniela 
 Lungu Mihaela 
 Sandu Mihaela 

7 COMISIA EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI 
ARTE 

Şef comisie CASIAN CORNEL 

Membri  Bîtlan Constantina 
Violeta 

 Raicu Claudia Marilena 
 Lungu Aurica 
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3.1.3.Petiții și sesizări 

 
Nr.crt Data Proveniență Mod de rezolvare 

1 21.X.2019 Simionov –părinte clasa VI 
(sesizare comportament) 

 

2 18.XI.2019 Doroșencu – părinte clasa VI 
(sesizare împuns cu compasul) 

Retragere plăngere, 
22.11.2019 

3 22.XI.2019 Ionescu – părinte clasa VI 
(sesizare furt haine) 

Convocare Consiliul 
clasei 

4 26.XI.2019 Trofim- părinte clasa VI 
(sesizare neînțelegeri cu 
Ionescu Nicolas) 

Convocare Consiliul 
clasei 

5 26.XI.2019 Trofim – părinte clasa VI 
(sesizare privind neînțelegeri 
cu Simionov Vlafd și Simionov 
Rareș) 

Convocare Consiliul 
clasei 
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3.2. Elevi 
3.2.1. Identificarea și analiza tendințelor demografice din circumscripția 

școlară 

La liceu, oferta şcolară şi rezultatele bune ale elevilor în anii anteriori au făcut 

ca planul de şcolarizare să fie îndeplinit 100%.  

Specializare 2016-2017 2017 - 2018 2018-2019 2018-2019 

 Nr cls / 

 ultima medie 

admitere 

Nr cls / 

 ultima medie 

admitere 

Nr cls / 

 ultima medie 

admitere 

Nr cls / 

 ultima medie 

admitere 

Matematică-

informatică 

3/8,71 3 / 8,94 2/8,99 2/9,09 

Ştiinţe ale 

naturii 

1/8,60 1/8,79 1/8,67 1/8,82 

Filologie 1/7,87 1/8,38 1/7,72 1/7,73 

Ştiinţe sociale 1/8,40 1/8,69 1/8,34 1/8,31 
 

La ciclul superior al liceului (clasa a XI-a și a XII-a), nu există probleme de 

şcolarizare, toate clasele avînd efectivele conform legislației. Nu au existat 

probleme nici la formarea clasei a V. 

3.2.2. Şcolarizarea şi frecvenţa 

La începutul anului scolar 2019-2020, au fost înscriși un număr de 742 elevi, 

ei fiind repartizați astfel: 
Nivel de studii Total elevi Din care fete 

V 26 15 

VI 32 13 

VII 30 16 

VIII 29 19 

IX 143 86 

X 142 95 

XI 169 102 

XII 171 100 

TOTAL 742 446 

 

La sfârșitul semestrului I situația școlarizării a fost de 743 elevi, ei fiind repartizați 

astfel: 
Nivel de studii Total elevi Din care fete 

V 27 15 

VI 32 13 

VII 30 16 

VIII 29 19 

IX 143 86 

X 142 95 

XI 169 102 

XII 171 100 

TOTAL 743 446 
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Pentru realizarea planului de școlarizare am realizat o ofertă educațională 

diversificată și atractivă, cu obiective bine conturate și cu finalități care țintesc 

fomarea personalității tânărului pentru viață, cu cunoștințe, abilități intelectuale și 

practice care să asigure, pe măsura disponibilităților, atât continuarea parcursului 

curricular cât și accederea cu succes pe piața muncii 

3.2.3. Situația disciplinară la sfârșitul semestrului I, an școlar 2019-2020 

 

 
 

 

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TULCEA

STAREA DISCIPLINARA  LA SF SEMESTRULUI I2019-2020

Pleca

ti in 

jud  / 

mun

plecati 

in alt 

jud

plecati 

in str

veniti 

din 

jud / 

mun

veniti 

din alt 

jud

veniti 

din 

str

retrași ART 

118  

(A-G)

din 

care 

FETE

NOTE 

INTR

E 

9,99-

7,00

NOTE 

SUB 

7

TOTAL FETE TOTAL FETE

9A 32 14 32 14

9B 25 8 25 8

9C 29 20 29 20

9D 28 24 28 24

9E 29 20 29 20

143 86 143 86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10A 28 18 28 18

10B 30 18 30 18

10C 30 21 30 21

10D 27 17 27 17

10E 27 21 27 21

142 95 142 95 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11A 28 16 28 16

11B 28 13 28 13 1 1

11C 28 10 28 10

11D 26 17 26 17

11E 30 23 30 23 1 1 1

11F 29 23 29 23 1

169 102 169 102 0 0 0 0 0 0 0 3 1 2 0

12A 30 12 30 12

12B 30 10 30 10

12C 22 10 22 10 2

12D 30 24 30 24

12E 29 24 29 24 2 2 2

12F 30 20 30 20 5 5 5

171 100 171 100 0 0 0 0 0 0 0 9 7 7 0

total gen 625 383 625 383 0 0 0 0 0 0 0 12 8 9 0

V 26 15 27 15 1

VI 32 13 32 13 1 1

VII 30 16 30 16

VIII 29 19 29 19

total gen 117 63 118 63 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0

TG 742 446 743 446 0 0 0 1 0 0 0 13 8 10 0

LA INCEPUT AN 

SC 2019-2020

LA SF SEM I 2019-

2020

CLASA NR ELEVI NR ELEVI 

RAMASI

MISCAREA ELEVILOR Sanctiuni 

disicplinare 

acodate cf 

ROFUIP

NR elevilor 

cu note 

scazute la 

purtare
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SITUAȚIA ABSENȚELOR LA SFÂRSITUL SEMESTRULUI I, AN ȘCOLAR 2019-2020 

 
 

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TULCEA

STAREA DISCIPLINARA  LA SF SEMESTRULUI I2019-2020

TOTAL procent / 

elev

NEMOT

IVATE

PROCE

NT / 

ELEV

MOTIV

ATE

PROCEN

T / ELEV

TOTAL FETE TOTAL FETE

9A 32 14 32 14 131 4,094 101 3,156 30 0,938

9B 25 8 25 8 226 9,040 57 2,280 169 6,760

9C 29 20 29 20 136 4,690 38 1,310 98 3,379

9D 28 24 28 24 252 9,000 55 1,964 197 7,036

9E 29 20 29 20 90 3,103 10 0,345 80 2,759

143 86 143 86 835 5,839 261 1,825 574 4,014

10A 28 18 28 18 325 11,607 132 4,714 193 6,893

10B 30 18 30 18 452 15,067 67 2,233 385 12,833

10C 30 21 30 21 215 7,167 35 1,167 180 6,000

10D 27 17 27 17 285 10,556 62 2,296 223 8,259

10E 27 21 27 21 555 20,556 97 3,593 458 16,963

142 95 142 95 1832 12,901 393 2,768 1439 10,134

11A 28 16 28 16 219 7,821 40 1,429 179 6,393

11B 28 13 28 13 556 19,857 126 4,500 430 15,357

11C 28 10 28 10 352 12,571 95 3,393 257 9,179

11D 26 17 26 17 383 14,731 81 3,115 302 11,615

11E 30 23 30 23 664 22,133 472 15,733 192 6,400

11F 29 23 29 23 329 11,345 58 2,000 271 9,345

169 102 169 102 2503 14,811 872 5,160 1631 9,651

12A 30 12 30 12 1098 36,600 200 6,667 898 29,933

12B 30 10 30 10 632 21,067 132 4,400 500 16,667

12C 22 10 22 10 468 21,273 112 5,091 356 16,182

12D 30 24 30 24 512 17,067 88 2,933 424 14,133

12E 29 24 29 24 1038 35,793 246 8,483 792 27,310

12F 30 20 30 20 1517 50,567 229 7,633 1288 42,933

171 100 171 100 5265 30,789 1007 5,889 4258 24,901

total gen 625 383 625 383 10435 16,696 2533 4,053 7902 12,643

V 26 15 27 15 116 4,296 2 0,074 114 4,222

VI 32 13 32 13 180 5,625 25 0,781 155 4,844

VII 30 16 30 16 285 9,500 18 0,600 267 8,900

VIII 29 19 29 19 211 7,276 35 1,207 176 6,069

total gen 117 63 118 63 792 6,712 80 0,678 712 6,034

TG 742 446 743 446 11227 15,110 2613 3,517 8614 11,594

ABSENTE LA SF SEM I 2019-2020

LA INCEPUT AN 

SC 2019-2020

LA SF SEM I 2019-

2020

CLASA NR ELEVI NR ELEVI 

RAMASI
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CLASA NR ELEVI RAMASI ABSENTE LA SFÂRȘITUL  SEMESTRULUI  I 2019-2020 

LA SF SEM I 2019-

2020 

TOTAL PROCENT / 

ELEV 

NEMOTIVATE PROCENT 

/ ELEV 

MOTIVATE PROCENT / 

ELEV 

TOTAL FETE             

V 27 15 116 4,296 2 0,074 114 4,222 

VI 32 13 180 5,625 25 0,781 155 4,844 

VII 30 16 285 9,500 18 0,600 267 8,900 

VIII 29 19 211 7,276 35 1,207 176 6,069 

total 
gen 

118 63 792 6,712 80 0,678 712 6,034 
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CLASA NR 
ELEVI 

ABSENTE LA SFÂRȘITUL  SEMESTRULUI I 2019-2020 

TOTAL PROCENT / 

ELEV 

NEMOTIVATE PROCENT / 

ELEV 

MOTIVATE PROCENT / 

ELEV 

IX 143 835 5,839 261 1,825 574 4,014 

X 142 1832 12,901 393 2,768 1439 10,134 

XI 169 2503 14,811 872 5,160 1631 9,651 

XII 171 5265 30,789 1007 5,889 4258 24,901 

TOTAL 625 10435 16,696 2533 4,053 7902 12,643 
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- SITUAȚIA ABSENȚELOR LA CLASELE a IX –a 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

TOTAL PROCENT / 

ELEV

NEMOTIVATE PROCENT 

/ ELEV

MOTIVATE PROCENT / 

ELEV

TOTAL FETE

9A 32 14 131 4,094 101 3,156 30 0,938

9B 25 8 226 9,040 57 2,280 169 6,760

9C 29 20 136 4,690 38 1,310 98 3,379

9D 28 24 252 9,000 55 1,964 197 7,036

9E 29 20 90 3,103 10 0,345 80 2,759

143 86 835 5,839 261 1,825 574 4,014

ABSENTE LA SFÂRȘITUL  SEM I 2019-2020

LA SF SEM I 2019-

2020

CLASA NR ELEVI 

RAMASI
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- SITUAȚIA ABSENȚELOR LA CLASELE a X -a 

 

 

 

 

 
 

 

TOTAL PROCENT / 

ELEV

NEMOTIVATE PROCENT 

/ ELEV

MOTIVATE PROCENT / 

ELEV

TOTAL FETE

10A 28 18 325 11,607 132 4,714 193 6,893

10B 30 18 452 15,067 67 2,233 385 12,833

10C 30 21 215 7,167 35 1,167 180 6,000

10D 27 17 285 10,556 62 2,296 223 8,259

10E 27 21 555 20,556 97 3,593 458 16,963

142 95 1832 12,901 393 2,768 1439 10,134

ABSENTE LA SFÂRȘITUL  SEMESTRULUI  I 2019-2020

LA SF SEM I 2019-

2020

CLASA NR ELEVI 

RAMASI
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- SITUAȚIA ABSENȚELOR LA CLASELE a XI –a 

 

 
 

 

 

 

 
 

TOTAL PROCENT / 

ELEV

NEMOTIVATE PROCENT 

/ ELEV

MOTIVATE PROCENT / 

ELEV

TOTAL FETE

11A 28 16 219 7,821 40 1,429 179 6,393

11B 28 13 556 19,857 126 4,500 430 15,357

11C 28 10 352 12,571 95 3,393 257 9,179

11D 26 17 383 14,731 81 3,115 302 11,615

11E 30 23 664 22,133 472 15,733 192 6,400

11F 29 23 329 11,345 58 2,000 271 9,345

169 102 2503 14,811 872 5,160 1631 9,651

ABSENTE LA SFÂRȘITUL  SEMESTRULUI  I 2019-2020

LA SF SEM I 2019-

2020

CLASA NR ELEVI 

RAMASI
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- SITUAȚIA ABSENȚELOR LA CLASELE a XII-a 

 

 

 
 

 

 

 

TOTAL PROCENT / 

ELEV

NEMOTIVATE PROCENT 

/ ELEV

MOTIVATE PROCENT / 

ELEV

TOTAL FETE

12A 30 12 1098 36,600 200 6,667 898 29,933

12B 30 10 632 21,067 132 4,400 500 16,667

12C 22 10 468 21,273 112 5,091 356 16,182

12D 30 24 512 17,067 88 2,933 424 14,133

12E 29 24 1038 35,793 246 8,483 792 27,310

12F 30 20 1517 50,567 229 7,633 1288 42,933

171 100 5265 30,789 1007 5,889 4258 24,901

ABSENTE LA SFÂRȘITUL  SEMESTRULUI  I 2019-2020

LA SF SEM I 2019-

2020

CLASA NR ELEVI 

RAMASI
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3.2.4. Rezultate la învățătură 
 

 
 

LICEUL TEORETIC "GRIGORE MOISIL" TULCEA

SITUATIA STATISTICA  LA SF SEMESTRULUI I 2019-2020

TOTAL FETE TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10 1 

ob

2 

ob

3 

ob

Total fete

9A 32 14 32 14 32 14 100,00 0 9 23

9B 25 8 25 8 25 8 100,00 4 20 1

9C 29 20 29 20 29 20 100,00 4 25

9D 28 24 28 24 28 24 100,00 16 12

9E 29 20 29 20 29 20 100,00 3 26

143 86 143 86 143 86 100,00 0 36 106 1 0 0 0 0 0

10A 28 18 28 18 28 18 100,00 1 27

10B 30 18 30 18 30 18 100,00 1 28 1

10C 30 21 30 21 30 21 100,00 0 28 2

10D 27 17 27 17 27 17 100,00 9 18

10E 27 21 27 21 27 21 100,00 3 24

142 95 142 95 142 95 100,00 0 14 125 3 0 0 0 0 0

11A 28 16 28 16 28 16 100,00 0 2 24 2

11B 28 13 28 13 28 13 100,00 15 13

11C 28 10 28 10 28 10 100,00 12 15 1

11D 26 17 26 17 26 17 100,00 12 14

11E 30 23 30 23 30 23 100,00 8 22

11F 29 23 29 23 29 23 100,00 0 28 1

169 102 169 102 169 102 100,00 0 49 116 4 0 0 0 0 0

12A 30 12 30 12 30 12 100,00 0 17 13

12B 30 10 30 10 29 9 96,67 0 14 15 1

Enache - 

matemati

ca

12C 22 10 22 10 22 10 100,00 0 11 11

12D 30 24 30 24 30 24 100,00 4 26

12E 29 24 29 24 29 24 100,00 1 20 7 1

12F 30 20 30 20 29 19 96,67 22 7 1 1 Tulbegeanu - 

rom, eng, fr, 

mat, ist, 

geo, filos, ed 

art, ed fiz, 

tic, studii 

sociale

171 100 171 100 169 98 98,83 1 88 79 1 1 0 0 1 1

total gen 625 383 625 383 623 381 99,68 1 187 426 9 1 0 0 1 1

V 26 15 27 15 27 15 100,00 0 2 23 2

VI 32 13 32 13 32 13 100,00 0 6 25 1

VII 30 16 30 16 30 16 100,00 0 9 20 1

VIII 29 19 29 19 29 19 100,00 0 4 23 2

total gen 117 63 118 63 118 63 100,00 0 21 91 6 0 0 0 0 0

TG 742 446 743 446 741 444 99,73 1 208 517 15 1 0 0 1 1

CLASA NR ELEVI NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM
CORIGENTI 

LA:

CU SIT SC 

NEINCHEIATA

OBS

LA INCEPUT 

AN SC 2019-

2020

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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În ceea ce privește situația la învățătură la sfârșitul anului școlar, o putem 

considera superioară anilor școlari trecuți. Astfel, procentul mediilor cuprinse între 8 

și 10 a crescut.  
 

- ELEVI CU MEDIA 10 LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I, AN ȘCOLAR 2019-

2020 

Nr.crt. NUMELE ȘI PRENUMELE CLASA MEDIA SEM.I 

1 CIOBANU ALEXIA CRISTINA V 10 

2 COJOCARU RIANA V 10 

3 COSTEA MIHAELA ANDREEA VI 10 

4 BUNDUC RALUCA VII 10 

5 BAHACIU RAISA GEORGIANA VIII 10 

6 PARPALĂ RADU DANIEL VIII 10 

7 IVANOF ELENA TAMARA IX B 10 

8 ROȘU MIHAI TEODOR X B 10 

9 RĂDUȘ COSMINA MARIA X C 10 

10 ENE ANA MARIA X C 10 

11 MIHAI ANCA XI A 10 

12 MIRICĂ ELENA ERNESTINA XI A 10 

13 SMĂDU COSMIN MARIAN XI C 10 

14 DASCĂLU ALEXANDRA XI F 10 

15 FARCAȘ ANDREEA ALEXANDRA XII E 10 
 

- ELEVI CU MEDIA ÎNTRE 9 – 10 

 

AN ȘCOLAR SEM. I NUMĂR DE ELEVI MEDIA 9 - 10 

2011 – 2012 658 332 

2012 - 2013 748 353 

2013 - 2014 782 357 

2014 - 2015 814 289 

2015 - 2016 803 390 

2016 - 2017 783 418 

2017 - 2018 777 573 

2018 - 2019 761 539 

2019 - 2020 743 532 
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- Situația elevilor clasei a V-a , promovați: 

 
  

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

V 27 15 27 15 100,00 0 2 23 2

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a VI – a, promovați pe medii 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

VI 32 13 32 13 100,00 0 6 25 1

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a VII – a, promovați: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

VII 30 16 30 16 100,00 0 9 20 1

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a VIII– a, promovați: 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

VIII 29 19 29 19 100,00 0 4 23 2

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a IX – a A, promovați: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

9A 32 14 32 14 100,00 0 9 23

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a IX – a B, promovați pe medii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

9B 25 8 25 8 100,00 4 20 1

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a IX  – a C, promovați: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

9C 29 20 29 20 100,00 4 25

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a IX – a D, promovați: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

9D 28 24 28 24 100,00 16 12

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a IX – a E, promovați pe medii 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

9E 29 20 29 20 100,00 3 26

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a X – a A, promovați: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

10A 28 18 28 18 100,00 1 27

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a X –a B, promovați: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

10B 30 18 30 18 100,00 1 28 1

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a X – a C, promovați: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

10C 30 21 30 21 100,00 0 28 2

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a X – a D, promovați: 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

10D 27 17 27 17 100,00 9 18

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a X – a E, promovați: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

10E 27 21 27 21 100,00 3 24

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a XI– a A, promovați: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

11A 28 16 28 16 100,00 0 2 24 2

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a XI – a B, promovați: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

11B 28 13 28 13 100,00 15 13

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a XI – a C, promovați: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

11C 28 10 28 10 100,00 12 15 1

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a  XI– a D, promovați: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

11D 26 17 26 17 100,00 12 14

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a  XI – a E, promovați: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

11E 30 23 30 23 100,00 8 22

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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Situația elevilor clasei a  XI – a F, promovați: 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

11F 29 23 29 23 100,00 0 28 1

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a XII – a A, promovați: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

12A 30 12 30 12 100,00 0 17 13

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a  XII – a B: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10 1 

ob

2 

ob

3 

ob

Total fete

12B 30 10 29 9 96,67 0 14 15 1

Enache - 

matemati

ca

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM CORIGENTI 

LA:

CU SIT SC 

NEINCHEIATA

OBS

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a  XII – a C, promovați: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

12C 22 10 22 10 100,00 0 11 11

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a  XII – a D, promovați: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

12D 30 24 30 24 100,00 4 26

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a  XII – a E, promovați: 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10

12E 29 24 29 24 100,00 1 20 7 1

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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- Situația elevilor clasei a  XII – a F, promovați: 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

TOTAL FETE TOTAL FETE 5-

6,99

7-

8,99

9-

9,99

10 1 

ob

2 

ob

3 

ob

Total fete

12F 30 20 29 19 96,67 22 7 1 1 Tulbegeanu - 

rom, eng, fr, 

mat, ist, 

geo, filos, ed 

art, ed fiz, 

tic, studii 

sociale

CLASA NR ELEVI 

RAMASI

NR ELEVI 

PROMOVATI 

PROCENT 

PROM CORIGENTI 

LA:

CU SIT SC 

NEINCHEIATA

OBS

LA SF SEM I 

2019-2020

LA SF SEM I 

2019-2020

PE MEDII

DIN CARE 

PROMOVATI
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CORIGENȚI  LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele Clasa Corigent/Situație 

neîncheiată 

1 ENACHE BIANCA XII B MATEMATICĂ 

2 TULBEGEANU TEODORA XII F -situație neincheiată 
 

 

3.3. Incadrarea cu personal didactic auxiliar 

In Liceul Teoretic „Grigore Moisil“ încadrarea cu personal didactic auxiliar s-

a făcut curespectarea strictă a legislației în vigoare privind posturile și normarea. 

Astfel, în liceu funcționează: un bibliotecar,un laborant, un informatician, 1 

administratori financiari, un administrator de patrimoniu, un pedagog școlar și un 

supraveghetor de noapte. Activitatea serviciului secretariat este asigurată de două 

persoane. Activitatea personalului didactic auxiliar a fost apreciată ca bună, 

eficientă, fiind integrat deplin în atmosfera de muncă specifică unității, manifestând 

grijă față de patrimoniul școlii, atașament față de unitate. 
 

 

3.4. Incadrarea cu personal nedidactic 

Personalul nedidactic din Liceul Teoretic „Grigore Moisil“ este structurat 

pecompartimente de lucru și servicii: personal muncitor de întreținere și îngrijire, la 

cantină, la spălătorie. Pentru fiecare a fost întocmită o fișă a postului cu 

atribuțiispecifice postului. In general, activitatea personalului nedidactic poate fi 

apreciată ca bună,deși au existat și disfuncționalități, care însă au fost remediate, 

luându-se măsurile legalecare se impuneau, inclusiv avertismente.Motivarea 

întregului personal s-a făcut prin salarizarea conform grilei de salarizare, 

prinrealizarea plăților la timp, prin relevarea, în cadrul analizelor de activitate, a 

aspectelorpozitive și negative, prin discernământul cu care au fost acordate 

calificativele anuale. 
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4 COMISII METODICE 

 
Activitatea comisiilor metodice în anul şcolar 2019-2020, semestrul I s-a 

desfăşurat conform Planului managerial al fiecărei catedre întocmit în conformitate 

cu planul managerial al şcolii şi având ca punct de plecare modalitățile de proiectare 

a activităților didactice specifice fiecărei discipline, stabilite la Consfătuirile 

cadrelor didactice din septembrie 2019. 

In baza modelelor de planificări specifice fiecărei discipline, toate cadrele 

didactice au întocmit propriile proiectări anuale și semestriale. Proiectarea didactică 

a fost realizată respectându-se noul curriculum (în special la clasa a VI- a), acordând 

prioritate îndeplinirii obiectivelor de referință, competențelor și mijloacelor de 

realizare a acestora. 

4.1 Catedra de Limba și literatura română –română 

În semestrul I al anului școlar 2019-2020, în cadrul catedrei de limba și 

literatura română, s-au realizat următoarele activități:  

 s-a completat dosarului comisiei metodice;  

 s-au analizat programele şcolare manuale disponibile pentru întocmirea 

planificărilor calendaristice anuale şi semestriale; 

 s-au aplicat teste iniţiale, analizându-se rezultatele şi au fost stabilite 

planuri de remediere a problemelor apărute;  

 s-au stabilit măsuri necesare ce se impun pentru obţinerea unor 

rezultate cât mai bune la examenele naţionale la clasele a VI-a, a VIII-a 

si a XII-a(graficul de consultații și tipurile de activități necesare);  

 au fost concepute subiecte pentru faze pe școala a olimpiadei de 

lingvistică; 

 s-a organizat și s-a desfășurat Olimpiada de lingvistică, etapa pe școală; 

 s-a urmărit parcurgerea ritmică a materiei de studiu de către profesorii 

din cadrul comisiei, în concordanţă cu planificările întocmite și notarea 

elevilor; 

 au fost prezentate în cadrul ședințelor de lucru  referate ce au dus la un 

eficient schimb de experiență între membrii catedrei (Media litteracy –

metode  de conștientizare socială, Chestionarul-metoda eficienta de 

cunoaștere a personalității elevilor si a interesului pentru lectura); 

 s-au realizat interasistențe și activități de mentorat. 

Profesorii din catedră participă în comisia de metodiști de la nivel 

județean și în consiliul consultativ 

Agache Oana Gabriela- prof. metodist 

Buzoianu Cristina- prof. metodist 
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Partnoi  Tanța- prof. metodist  

Activități extracurriculare: Prof. Neacșu Irina a depus proiectul educațional 

,,Eminescu- versuri și gânduri”  care a fost aprobat in CAEJ 2019-2020.Concursul s-

a desfășurat pe următoarele secțiuni: creație- poezie/proză- gimnaziu/liceu și 

traducere franceză și engleză. Au participat 64 de elevi din județul Tulcea, Galați și 

Prahova. 

Participări la cursuri de formare si perfecționare: 

Neacșu Irina – curs formare corpul de metodiști ai ISJ Tulcea 

Participare stagiu de formare , proiect al Scolii de valori: programul ,,Găina care a 

născut pui vii” Călărași 

Agache Oana  Gabriela- curs diseminare educație media, Colegiul ,,Spiru 

Haret” ,,Educație media pentru profesori: cum le vorbim elevilor despre mass-

media” în cadrul programului,,Predau educație media ”- laboratorul de educație și 

cultură media” 

Buzoianu Cristina – curs diseminare educație media, Colegiul ,,Spiru Haret” 

,,Educație media pentru profesori: cum le vorbim elevilor despre mass-media” în 

cadrul programului ,,Predau educație media ”- laboratorul de educație și cultură 

media” 

Rezulate obținute la olimpiade și concursuri 

Nr. 

crt. 

Numele 

concursului/ 

olimpiadei 

Nume și 

prenume 

elev 

Clasa  Premiul  Profesor 

coordonator 

1.  Concursul național 

cu participare 

internațională,,Ion 

Barbu- dan 

Barbilian”  

 

Bulgaru 

Adina 

Elena 

 a XI-a D  Premiul I  Neacșu 

Irina 

2.  Concursul național 

FALL 

Burcă 

Vicenza 

Andreea 

a X-a D Premiul I Neacșu 

Irina 

3.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Sultan Iosif a VI-a   Premiul I Agache 

Oana 

Gabriela 

4.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Geambașu 

Emilia 

 a VI-a  Premiul al 

II-lea  

Agache 

Oana 

Gabriela 

5.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

Farcaș 

Andreea 

a XII-a   Premiul I Buzoianu 

Cristina 
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versuri și gânduri” Alexandra 

6.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Dumitrescu 

Vlad 

a XII-a  Premiul al 

II-lea 

Agache 

Oana 

Gabriela 

7.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Ivanov 

Bogdan 

a X-a Premiul al 

III-lea 

Agache 

Oana 

Gabriela 

8.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Filip 

Cristina 

a X-a Premiul al 

III-lea 

Agache 

Oana 

Gabriela 

9.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Barbu 

Ovidiu 

a IX-a  Mențiune Neacșu 

Irina 

10.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Oprea 

Maria 

Cristiana  

a IX-a  Mențiune Neacșu 

Irina 

11.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Bretea 

Cristian 

Aurelian  

a XII-a  Premiul I   Agache 

Oana 

Gabriela 

12.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Iordan Sara 

Cristina 

a X-a Premiul al 

II-lea 

Agache 

Oana 

Gabriela 

13.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Iota 

Gheorghe  

 a X-a  Premiul al 

III-lea 

Agache 

Oana 

Gabriela 

14.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Borisov 

Andreea 

a X-a Mențiune Agache 

Oana 

Gabriela 

15.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Grosu 

Robert 

a X-a Mențiune Agache 

Oana 

Gabriela 

16.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Filip 

Cristina 

a X-a Mențiune Agache 

Oana 

Gabriela 
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17.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Rădan 

Andra-

Eleonora 

a X-a Mențiune Agache 

Oana 

Gabriela 

18.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Pavel 

Cristina 

a X-a Mențiune Agache 

Oana 

Gabriela 

19.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Gheorghiu 

Denisa- 

Ioana 

a X-a Mențiune Agache 

Oana 

Gabriela 

20.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Ene 

Alexandru 

a VI-a Mențiune Agache 

Oana 

Gabriela 

21.  Concursul județean 

,,Mihai Eminescu- 

versuri și gânduri” 

Alexe 

Alexandru 

a VI-a Mențiune Agache 

Oana 

Gabriela 

22.  Concurs national 

de creație,,Mihai 

Eminescu” 

Slobozia 

Zotescu 

Ruth 

a X-a  Premiul 

special 

Agache 

Oana 

Gabriela 

23.  Concursul Național 

,,Panait Cerna”  

Iordan Sara a X-a  Premiul 

Aegyssus 

Agache 

Oana 

Gabriela 

24.  Concurs național 

,,Ars Nova” Brăila 

Sultan Iosif a VI-a  Premiul I Agache 

Oana 

Gabriela 

25.  Concursul național 

FALL 

Iota 

Gheorghe  

a X-a  Premiul I Agache 

Oana 

Gabriela 

26.  Concursul național 

FALL 

Zotescu 

Ruth 

a X-a Premiul al 

II-lea 

Agache 

Oana 

Gabriela 

27.  Concursul național 

FALL 

Rădan 

Andra-

Eleonora 

a X-a Premiul al 

III-lea 

Agache 

Oana 

Gabriela 

28.  Concursul național Borisov a X-a Premiul Agache 

Oana 
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FALL Andreea special Gabriela 

29.  Concurs dedicat lui 

Mihai Eminescu? 

Vavilov 

Iris 

Alexandra 

a IX-a Premiul ? Dinu 

Daniela 

Eugenia 

30.  Concurs 

judetean,,Dobrogea 

de azi privind spre 

viitor” 

Vavilov 

Iris 

Alexandra 

a IX-a premiul I Dinu 

Daniela 

Eugenia 

31.  Concurs 

judetean,,Dobrogea 

de azi privind spre 

viitor” 

Mot Bianca 

Dimitria 

a XI-a Mentiune Dinu 

Daniela 

Eugenia 

 

PLAN DE MĂSURI 

             Planurile de activitate pentru semestrul al II-lea vor fi întocmite având în vedere 

şi includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe si prevenirea 

eventualelor probleme care pot aparea. 

Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

Pregătirea 

elevilor la 

nivelul 

standardelor 

de calitate. 

Adaptarea strategiilor 

didactice la nevoile 

educaţionale ale elevilor si 

imbinarea activitatilor 

curriculare cu cele 

extracurriculare 

Cadre 

didactice 

 

Permanent 

Implicarea mai activă a 

familiei în viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul 

activităţii didactice si al 

activitatilor extrascolare 

Conducerea. 

Responsabil 

de 

catedră 

 Permanent 

 

 

 

2. 

 

 

 

Diversificarea 

strategiilor 

didactice 

Perfecţionarea cadrelor 

didactice prin 

cursuri pentru utilizarea 

tehnologiilor 

didactice moderne şi a 

învăţării 

centrate pe elev. 

Responsabil 

cu 

perfecţionarea 

Conform 

plan de 

activitate 

Activităţi metodice la nivel 

de catedre 

Membrii din 

catedră 
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precum lecţii deschise, 

interasistenţe 

etc. 

desemnați 

 

4.2 Catedra de Limbi moderne 

Membrii Comisiei de limbi moderne și-au desfășurat activitatea didactică 

obișnuită și au participat la activitățile comisiei, fie că a fost vorba de 

activitățile stabilite în Planul operațional la început de an școlar, fie de 

alte activități a căror necesitate a apărut pe parcursul semestrului. 

Astfel, la început de an, profesorii de limbi moderne au participat la 

Consfătuiri și și-au întocmit planificările didactice în conformitate cu 

programele școlare în vigoare. Profesorii de limba engleză și, separat, cei 

de limba franceză s-au întrunit chiar înainte de începerea anului .școlar 

pentru analiza manualelor și a auxiliarelor aprobate pentru clasele de 

gimnaziu. 

      Pe 26 septembrie s-a serbat în liceu Ziua europeană a limbilor – 

profesorii de limba franceză și engleză au realizat la clase diferite 

activități, finalizate cu două expoziții (clasa a XII-a E a pregătit  o 

expoziție cu mesaje intesesante în toate limbile europene, clasele a XI-a 

au realizat postere  dedicate evenimentului – acestea au fost amenajate în 

holul de la etajul I) și cu materiale video  (puse ulterior pe situl liceului). 

Elevii clasei a VIII-a au tradus un proverb în toate limbile europene. 

       In lunile septembrie-octombrie s-au realizat și aplicat testele inițiale 

la clasele a IX-a . Rezultatele au fost prezentate și analizate în sedința de 

catedră din 17 octombrie. In aceeași întrunire, doamna profesoară Violeta 

Ivanof a prezentat noul proiect internațional pe care îl coordonează în 

liceu – ”Watchful European Young Environmentalists”. Profesorii de 

limbi moderne au început și procesul de identificare a elevilor capabili și 

dornici de performanță la disciplinele lor și chiar pregătirea acestora. 

      In luna noiembrie s-au realizat interasistențele la orele susținute de 

doamnele profesoare Silvia-Mihaela Visterneanu și Mirela Georgescu.S-a 

continuat pregătirea elevilor pentru olimpiade și concursuri.Doamnele 

profesoare Violeta Ivanof și Mirela Georgescu au prezentat rezultatele 

proiectului Erasmus+-Kids Against Plastic Pollution. 

        In luna decembrie s-a făcut o dezbatere pe subiectul  temelor pentru 

acasă, pe baza materialelor prezentate de doamnele profesoare Oana 

Nedelcu, Violeta Ivanof și Corina Constantin. In ședința din 17 

decembrie s-au discutat propunerile de opționale pentru anul școlar 2020-
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2021 și au fost reținute 2 propuneri de opțional la limba franceză, un 

opțional pentru limba italiană și 4 opționale pentru limba engleză. S-a 

continuat pregătirea elevilor pentru olimpiade și s-a realizat analiza 

activității din semestrul I. S-a constatat că, în afară de o situație 

neîncheiată din cauza problemelor de sănătate, toți elevii au fost 

promovați la limbile străine. Din analiza fișelor profesorilor rezultă că 

mediile preponderente la limbile franceză și engleză sunt de 9 și 10. 

       Fiind un semestru scurt, nu putem menționa prea multe participări la 

concursuri sau activități. Totuși, sunt câțiva elevi participanți la concursul 

FALL, cu rezultate frumoase: Dorotea Păscălin – Premiul I, poezie (IX 

B), Iordan Sara - Premiul I, proză (X B) și Călinov Cosmin – Premiul III, 

poezie (X B). Cei trei au fost îndrumați de doamna profesoară Silvia 

Visterneanu. De asemenea, mai mulți  elevi au trimis traduceri în engleză 

și franceză la concursul județean ”Eminescu- versuri și gânduri”, concurs 

care se va încheia cu premierea câștigătorilor în semestrul al II-lea.  

      Alte activități realizate de profesorii de limbi moderne: 

1. Participare la cursuri de formare- Visterneanu Silvia-Mihaela 

(CRED- Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți); Georgescu 

Mirela (”Management educațional” și ”Dezvoltare instituțională prin 

proiecte cu finanțare europeană”); 

2. Activități extrașcolare – Vatră Daniela ( Conferințele Bookland și 

Activități cu profesorul de joacă, ambele cu elevii clasei a VII-a), 

Georgescu Mirela (activități în cadrul campaniei ”19 zile de prevenire a 

abuzurilor și violenței împotriva tinerilor și copiilor”) 
4.3 Catedra de matematică-informatică 

            În conformitate cu Planul Operaţional propus şi aprobat de către membrii 

Catedrei, activitatea ştiinţifico-metodică s-a derulat la parametrii normali, astfel: 

 

Pentru secţiunea Curriculum: 

 Au fost elaborate şi aprobate Planul Managerial şi Planul operaţional de 

activităţi;    

 Au fost întocmite Planificările calendaristice și întreaga documentație pentru 

bunul mers al activității; 

 Au fost derulate etapele cu privire la prezentarea metodologiei de desfășurare 

si organizare  a examenului de bacalaureat/evaluare națională elevilor de clasa 

a VIII -a si a XII -a; 

 S-au realizat întâlniri periodice ale membrilor catedrei în scopul stabilirii și 

realizării diferitelor  sarcini, s-au făcut propuneri pentru opționale, conform 

calendarului; 
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 S-au organizat examene de diferențe în perioada septembrie 2019; 

 S-au desfăşurat pregătiri suplimentare (în afara orelor de curs) pentru 

concursurile şcolare şi examenele naţionale; 

 Am organizat Olimpiada de Matematică, etapa pe școală, Concursul R.M.I,  și 

am avut participări la concursuri interjudețene (Cristian Calude - Galati), 

naționale -„Laurentiu Panaitopol ”și internaționale de Matematică și 

Informatică; 

 S-au realizat materiale didactice pentru catedra de Matematică și Informatică. 

 Activitatea metodica a profesorilor de informatica a avut loc la Liceul 

Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea pe data de 26 octombrie 2019. Tema a fost 

„Elaborarea unor materiale audio-video pentru a ilustra o temă dată, folosind 

aplicații dedicate” Forme de organizare: secvențe de lecție,  dezbateri, 

workshop. 

  Doamna profesor Spătaru Mihaela a prezentat secvențe dintr-o lecție 

susținuta la clasa a V-a si aplicații gratuite pentru realizarea de materiale 

audio-video cum ar fi: Movie Maker, Open Shot si Audacity, iar domnul prof. 

Saveliev Iulian a prezentat lucrări mai deosebite ale elevilor realizate de-a 

lungul anilor.  

 Profesor Mihaela Spătaru a participat în perioada 23 - 29 noiembrie 2019, la 

programul intensiv de dezvoltare profesională Acceleratorul Predau Viitor, 

primul program național în predarea informaticii, creat de Asociația Techsoup 

cu sprijinul Romanian-American Foundation, beneficiind în cadrul acestei 

sesiuni intensive de training de 40 ore de dezvoltare profesională în domeniul 

predării informaticii și TIC. 

 Doamnele profesoare Rodica Pârlitu si Spătaru Mihaela au participat și anul 

acesta cu 50 de elevi la prima runda a Concursului Național Bebras Romania 

2019, desfășurată in perioada 11-17 Noiembrie 2019. În runda a doua s-a 

calificat eleva Ivanov Elena Tamara, de la clasa  a 9-a B, cu un punctaj de 169 

din 180.  

 Începând cu anul școlar 2019-2020 cercul de informatică aplicată este 

coordonat de prof. Spătaru Mihaela. O parte din elevii cercului au participat și 

la activitatea de robotică,  

îndrumați de doamna profesoară Pârlitu Rodica. În acest contest elevii au 

participat la etapa regionala a  Concursului Internațional FIRST® LEGO® 

League, o competiție de robotica si soluții inovatoare, care a avut loc la Iași, 

unde au obținut locul III la proba de conducere a robotului.  

 A fost semnat un acord de parteneriat cu Asociația Kids in Tech, în cadrul 

căruia elevii claselor a V-a și a VII-a beneficiază de cursuri de programare 

gratuite și workshopuri pe teme de tehnologie 
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4.4 Catedra de științe 

Semestrul I al anului școlar 2019-2020,  a fost în ansamblu un semestru bun pentru 

liceu și implicit pentru catedra de științe. 

1.La nivelul catedrei de științe s-au realizat grupele de pregătire pentru bacalaureat. 

Din luna octombrie, în fiecare clasă elevii au fost consultați în legătură cu alegerile 

făcute pentru a susține examenul de bacalaureat. Acolo unde a fost posibil, elevii au 

fost consiliați pentru a face alegerea cea mai bună. 

2.Fiecare cadru didactic are o evidență clară a elevilor care vor susține examenul la 

disciplina predată. Pentru ca rezultatele din acest an să fie cât mai bine, deja din luna 

octombrie au fost planificate ore de pregătire suplimentară.  

Activitatea extrașcolară poate fi exemplificată prin activități desfășurate în semestrul 

I și enumerate mai jos: 

• Proiectul Educațional ”Cu mult respect pentru Educație”, încheiat cu școala 

Gimnazială nr. 12 Tulcea . 

• ”Noaptea Cercetătorilor” Europeni în calitate de coordonatori: prof. Ivanov 

Anișoara, prof. Aldea Nicolae. 

• Proiectul educațional ”Diferiți dar egali” încheiat cu Școala Gimnazială 

Specială nr.14 Tulcea. 

• Proiectul de voluntariat ”Lada de zestre Dobrogeană” în colaborare cu ICEM 

Tulcea. 

• Proiectul ”Promovăm scrisul de mână” în colaborare cu Colegiul 

Tehnic”Al.Papiu Ilarian” Zalău 

O marcă a liceului nostru este cu siguranță reprezentarea prin rezultatele obținute la 

olimpiadele școlare. Și membrii catedrei noastre, sunt preocupați de acest aspect. 

Așa se explică de ce a fost creat lotul de participanți din luna octombrie. Cadrele 

didactice și-au pregătit elevii, și sperăm în rezultate bune.  

Au fost pregătiți elevi pentru olimpiade la disciplinele chimie, biologie, fizica  

pentru Olimpiadele naționale în timpul săptămânii și in zilele de sâmbătă. 

     Activitățile la catedră le-am desfășurat conform programului. 

4.5 Catedra Om și societate        
Comisia metodică ”Om şi societate” a organizat şi desfăşurat activităţi variate 

cu scopul de a răspunde nevoilor şcolii si ale colectivului de elevi. Pe parcursul  

semestrului I al anului şcolar 2019-2020 activitaţile şcolare şi extraşcolare au avut 

ca obiectiv de referinţă formarea unei personalităţi optime la elevi prin accentuarea 

creativităţii şi prin acordarea libertăţii de exprimare şi gândire. Activităţile s-au  

desfăşurat în  baza Planului managerial al Comisiei metodice şi s-au  realizat 

conform calendarului prin  contribuţia tuturor membrilor, având următoarele 

obiective:  

-eficientizarea calității procesului de învățare în cadrul ariei curriculare;  

-utilizarea eficientă atât a metodelor și instrumentelor de evaluare 

sumativă,cât și a celor de evaluare formativă,construirea unui sistem unitar de 

evaluare,pornind de la competențele specific;  

-obținerea unor rezultate bune la concursurile școlare;  
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-participarea la competiții care să permit valorificarea creativității elevilor; 

-o bună colaborare cu partenerii implicați. 

           S-a efectuat testarea iniţială, la disciplínele din cadrul comisiei.  Profesorii 

au informat/ discutat cu părinţii elevilor despre performanţele copiilor lor şi despre  

măsurile ce se impun pentru îmbunătățirea rezultatelor învățării. S-a elaborat un 

plan de măsuri și s-au reluat cunoștințele deficitar însușite. 

Planificările şi proiectarea activităţii didactice au fost întocmite şi predate la 

timp. Lecţiile au fost pregătite  folosindu-se de materiale didactice diverse şi 

metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. Elevii  

au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute de profesori . 

Activitățile şcolare şi extrașcolare au fost variate,marcând anumite 

evenimente culturale, istorice sau religioase din perioada anului şcolar:  

-  Prof. Limona Răzvan a coordonat acțiuni  pentru a marca Ziua Marii Uniri (cls. a 

IX-a B) actiune-concurs, de comemorare a Holocaustului (10 oct.2019), -cls. XI E și 

XI D 

-  Prof. Butuc Ana a  coordonat activitatile legate de  Ziua Liceului : 30 de ani de 

educație, tradiție și excelență  

- Prof. Sandu Daniela ( împreună cu bibliotecar Mauna Georgeta) a  desfășurat 

activitatea “Unitate în diversitate. Suntem diferiți, dar suntem uniți”: ppt, dezbatere,  

poster ( 16.nov. 2019) pentru a marcat Ziua  

Internațională a Toleranței (cls. a V-a) 

▪ în calitate de prof. diriginte al cls. a V-a, a desfășurat o serie de activități 

extrașcolare : activitate în cadrul SNAC: donat fructe și legume la cantina socială a 

Catedralei ”Sf. Nicolae” Tl (28 nov.), vizionat piesa de teatru ” Teatru de umbre cu 

Leon Magdan ”(oct. 2019), Festivalul internațional Kinodiseea ( 15 nov. 2019) 

- Psiholog şcolar prof. Nicola Dumitra  

▪ a desfăşurat activitaţi în cadrul Proiectului educaţional SNAC,  Proiectului 

educaţional “ Spune NU, violenţei!”şi în cadrul Comisiei pentru prevenirea şi 

eliminarea faptelor de corupţie şi discriminării în mediul şcolar şi promovarea 

interculturalităţii 

-Prof. Lungu Mihaela 

▪ a coordonat un echipaj de 4 elevi (cls. a X-a C) la concursul internațional ”Lider 

european” 

▪ a pregătit  eleva Zibileanu Andreea ( cls. a X-a C) pentru participarea la concursul 

național ” Siguranța în mediul școlar” și la concursul regional ” Cultură și 

spiritualitate” 

 -  Prof. Sava  Gabriela 

▪a marcat Ziua mondială a drepturilor copiilor prin activitatea în cadrul campaniei 

”19 DAYS of Activism Prevention abuse and vilence agains Children/Youth” (cls. a 

V-a) :ppt ,dezbatere, postere, confecționat baloane cu mesaj specific, etc  

(20.11.2019) 

Deasemenea, în data de 27.09.2019 s-a desfașurat o activitate transdisciplinară 

(Om și societate și Limbă și comunicare) pentru marcarea Zilei Internaționale a 
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limbii, activitate coordonată de prof. Limona Răzvan. 

Preocupările pentru  perfecţionarea  continuă a membrilor comisiei s-au 

concretizat în activităţi precum: 

▪participarea la consfătuiri 

▪participarea prin referate, dezbateri la nivelul comisiei metodice: 

- Factori pedagogici în sistemul de învățământ( referat, dezbatere) : prof. 

Artem Nicolae (nov.2019) 

- Costul de producție (lecție deschisă cls.a XI-a F): prof. Lungu Mihaela 

(dec. 2019) 

 

▪participarea la cursuri de formare/training-uri/seminarii 

Nume si Prenume Denumire curs de formare 

ARTEM NICOLAE 
Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ  

preuniversitar 

Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ  preuniversitar 

SAVA GABRIELA 
Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ  

preuniversitar 

Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ  preuniversitar 

 

▪înscriere grade didactice: 

Nume si prenume Specializarea Gradul didactic Sesiunea 

ELEFTERIU DANIELA Istorie II 2020 

 

 Analiza SWOT  

 

I 

 

 

N 

 

 

T 

 

 

E 

 

 

R 

 

 

N 

 

PUNCTE TARI (strenghts) 

Aspecte pozitive interne (care au un 

control minor), care pot fi folosite în planificare. 

 

 Schimb de experienţă;  

 Desfăşurarea unor activităţi interdisciplinare 

şi transdisciplinare; 

 Posibilitatea de a parcurge teme variate şi de 

actualitate ; 

 Interrelaţionare pozitivă prin comunicare,  

negociere, conflict constructiv; 

 Actualizarea strategiilor de predare; 

 Utilizarea softurilor educaţionale; 

 Posibilitatea abordării creative şi interactive; 

 

PUNCTE SLABE (weaknesses) 

Aspecte negative interne (care au un control 

minor), care se pot modifica: 

 

 Timp insuficient; 

 Neimplicarea activă a tuturor membrilor; 

 Posibile opoziţii de scopuri şi obişnuinţe ale 

membrilor comisiei; 

 Dificultăţi de comunicare (uneori); 
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E 

 
           OPORTUNITĂŢI ÎN CARIERĂ 

(opportunities) 

Condiţii externe pozitive care nu pot fi 

controlate, dar care pot fi transformate în avantaje: 

 

 Dezbaterea tematicii este atât profitul 

grupului cât şi al fiecărui individ; 

 Perfecţionarea continuă a membrilor comisiei 

prin învăţare permanentă şi înscrierea la 

gradele didactice; 

 Se pot exprima propriile nemulţumiri, dar şi 

expectaţiile  prin exprimarea dorinţelor şi  

satisfacţiilor; 

 Folosirea laboratorului de informatică pentru 

lecţiile tip AeL; 

 

AMENINŢĂRI ÎN CARIERĂ (threats) 

Condiţii externe negative care nu pot fi 

controlate şi al căror efect reduc şansele în carieră: 

 

 

 

 Participarea este  activă doar când se urmăresc 

scopuri personale; 

 Interesul scazut pentru “nou”; 

 Mentalităţi retrograde în rândul cadrelor 

didactice (se manifestă mai rar); 

 Evitarea  responsabilităţilor; 

 

 

  

4.6Catedra de educație fizică, educație muzicală, educație plastică și educație 

tehnologică 

 

 

4.7 Comisia de formare și perfecționare 
        Schimbările produse în societate şi prognoza accelerării schimbărilor în etapele 

ce vor urma, impun ca necesară adaptarea sistemelor educative la noile realităţi 

economice ,sociale culturale şi ştiinţifice,ci şi formarea în cadrul acestor sisteme a 

capacităţii de reglare continuă şi de autoperpetuare a adaptabilităţii . Din această 

perspectivă principiile educaţiei permanente devin linii orientative pentru acţiunea 

educativă în general. Formarea  este o formă de abilitare care să permită celui 

format să activeze într-o manieră flexibilă în domeniul pentru care este format. 

Această perspectivă defineşte într-o manieră diferită şi cadrul de pregătire 

profesională a cadrelor didactice ,domeniul în care termenul de formare subliniază 

necesitatea unei structurări profesionale capabilă de autoreglare cu atât mai mult cu 

cât cadrele didactice reprezintă categoria formatorilor consideraţi ca agenţi ai 

schimbării. 

     Formarea continuă, prin diferite forme si programe, constituie un drept al 

personalului didactic si didactic auxiliar, precizat în Legea invățământului 

nr.84/1995 si Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu 

modificarile si completarile ulterioare. Această importantă activitate este coordonată 

de Ministerul Educatiei si Cercetarii si se realizeaza in unități de invatamant, in 

centre de examen pentru acordarea definitivarii in invatamant sau a gradelor 

didactice si prin furnizorii de formare ( inspectorate scolare, case ale corpului 

didactic, institutii de invatamant superior si alte institutii abilitate pentru pregatirea 

si perfectionarea personalului didactic).  



 

 

 

    73  

  

       Activitatea de formare continua trebuie sa fie centrata pe obiective specifice 

dezvoltarii competentelor psihopedagogice si metodice in specialitate si 

psihorelationale, teoretico- metodologice, practic- actionale si constructiv- 

creatoare. 

 Formele de realizare a formării continue, in conformitate cu Legea 128/1997, 

sunt urmatoarele: 

-perfectionarea curenta prin activitati metodico- stiintifice si psihopedagogice 

realizate la nivelul unitatii de invatamant sau pe grupe de unitati, in catedre si/sau 

comisii metodice si  in activitati ale cercului pedagogic.; 

-perfectionare curenta prin participare la: simpozioane, sesiuni de comunicari , stagii 

periodice de informare stiintifica de specialitate si in domeniul stiintelor educatiei, 

forme de perfectionare prin corespondenta, cursuri fara frecventa organizate de 

institutii de invatamant superior sau cursuri organizate de societati stiintifice si de 

alte organizatii profesionale ale personalului didactic; 

-perfectionarea periodica (organizata o data la cinci ani ); 

-perfectionarea prin definitivare in invatamant si acordarea gradelor didactice; 

-perfectionarea prin burse si stagii in tara si / sau strainatate, prin cursuri 

postuniversitare si doctorate; 

-programe de conversie profesionala. 

La nivelul Liceului Teoretic „Grigore Moisil” Tulcea, Comisia de Dezvoltare 

profesională şi evoluţie în carieră  a desfăşurat următoarele activităţi:  

1. Au fost întocmite planul managerial și operațional ale comisiei; 

2. Au fost prezentate, pe tot parcursul semestrului, informaţii referitoare la 

activităţile de formare continuă iniţiate de M.E.N., calendarul activităţilor de 

perfecţionare şi documentele transmise de I.S.J. şi C.C.D. cu privire la acest lucru;  

3. Stabilirea unei colaborări continue cu inspectorul responsabil cu dezvoltarea 

profesională din I.S.J.;  

4. Înscrierea /participarea cadrelor didactice la examenele de acordare a gradelor 

didactice/colocvii; 

5. Monitorizarea activităţilor desfăşurate de cadrele didactice în domeniul 

perfecţionării şi formării continue. 

Planul managerial pentru anul şcolar 2019-2020 se  axeaza  pe orientarea 

demersul didactic şi educaţional pe următoarele priorităţi strategice:  

1.  Creşterea calităţii şi menţinerea actualităţii activităţii cadrelor didactice;  

2.  Îmbunătăţirea constantă a procesului instructiv-educativ- evaluativ;  

3.  Elaborarea de standarde de predare si evaluare, în vederea atragerii elevilor 

către şcoala noastră şi spre performanţă;  

4.  Eficientizarea lucrului în echipă în procesul de predare-învăţare. 
I. Componenţa cadrelor didactice din unitatea şcolară 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume Functia Specialitatea Gr did 

1.  AGACHE OANA GABRIELA profesor lb romana I 
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2.  ALDEA NICOLAE profesor fizica I 

3.  ALISTARH TAMARA profesor lb rusă I 

4.  ARTEM NICOLAE profesor religie debutant 

5.  BAISAN GHEORGHE profesor geografie I 

6.  BÎTLAN CONSTANTINA VIOLETA profesor ed fizica I 

7.  BUZOIANU CRISTINA profesor lb romana I 

8.  CARA MIHAELA LUCIA profesor chimie I 

9.  CASIAN CORNEL profesor ed.fizică II 

10.  CERNENCU  ȘTEFANIA profesor Lb.ucraineană necalificat 

11.  CONSTANTIN CORINA MIHAELA profesor lb franceza I 

12.  DINU DANIELA EUGENIA profesor lb romana I 

13.  ELEFTERIU DANIELA profesor istorie definitivat 

14.  GEORGESCU MIRELA profesor lb franceza II 

15.  IFTIMIE  ȘTEFANIA Profesor  biologie definitivat 

16.  ISAEV ELISABETA profesor geografie I 

17.  IVAN ADRIAN profesor matematica I 

18.  IVANOF VIOLETA profesor lb engleza I 

19.  IVANOV ANIȘOARA profesor fizica I 

20.  IVANOV CAMELIA director matematica I 

21.  LIMONA RĂZVAN  profesor istorie I 

22.  LUNGU AURICA profesor arte plastice I 

23.  LUNGU MIHAELA profesor econ.-ed. 

antrepr. 

I 

24.  MÎNDROIU  LOREDANA CEZARINA profesor ed tehnologică  

25.  NEACȘU IRINA profesor lb romana I 

26.  NEDELCU OANA ANDREEA profesor Lb engleza II 

27.  NICOLA DUMITRA profesor psihologie I 

28.  PĂCURAR STANA profesor fizica I 

29.  PÂRÂU SILVIA profesor chimie I 

30.  PÂRLITU RODICA profesor informatica I 

31.  PARTNOI TANTA profesor lb latina I 

32.  PAVEL LAVINIA EMILIA profesor lb romana I 

33.  PETRESCU LUCIAN profesor matematica I 

34.  PETROV DANIELA profesor biologie I 

35.  RADU ADINA profesor biologie I 

36.  RAICU CLAUDIA  MARILENA profesor ed.muzicală I 

37.  SALARU RADU  profesor lb engleza II 

38.  SANDU DANIELA profesor geografie I 

39.  SANDU MIHAELA profesor psihologie I 

40.  SAVA GABRIELA profesor socio- umane I 

41.  SAVELIEV IULIAN profesor informatica I 
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42.  SCIOTNIC MARCEL profesor matematică I 

43.  SPĂTARU MIHAELA profesor informatica I 

44.  STANCIU ANA Profesor biologie I 

45.  STANCIU PETRIȘOR profesor matematica I 

46.  STEREA CONSTANTIN CRISTIAN profesor religie I 

47.  VATRĂ DANIELA profesor lb franceza I 

48.  VISTERNEANU SILVIA MIHAELA profesor lb engleza I 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 Titulari:       34 ( 30 gr.I + 4 gr.II) 
Detașați:       2 ( 2gr.I) 
Suplinitori:   4 ( 1 gr.I + 1definitivat + 1 debutant+ 1 necalificat) 
Asociați:       5 ( 4 gr.I + 1 definitivat) 
Pensionari:  4 ( 3 gr.I + 1 gr.II) 
II.Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice/auxiliare 
 

Nr.crt. Nume și prenume MENTOR METODIST FORMATOR CORP 
EXPERTI 

CONSILIUL  
CONSULTATIV  
ISJ 

1.  AGACHE OANA GABRIELA x x x x  

2.  ALDEA NICOLAE 
    

x 

3.  BUZOIANU CRISTINA  x    

4.  CARA MIHAELA    x 

 
5.  IVAN ADRIAN  

 

x   

6.  IVANOF VIOLETA  

 

  x 

34 
2 

4 

5 
4 

ÎNCADRARE  
2019-2020 

TITULARI

DETAȘAȚI 

SUPLINITORI

ASOCIAȚI 

PENSIONARI



 

 

 

    76  

  

7.  IVANOV CAMELIA     x 

8.  NEACȘU IRINA   

 

x 

 
9.  NICOLA DUMITRA  x 

 

  

10.  PARTNOI TANŢA  x    

11.  PETRESCU LUCIAN    x x 

12.  RAICU CLAUDIA MARILENA  x 

 

x x 

13.  SAVA GABRIELA   x  x 

14.  SPĂTARU MIHAELA  

 

x  x 

15.  SANDU DANIELA     x 

16.  STANCIU ANA   

 

 x 

17.  VATRĂ DANIELA  x 

 

  

18.  VISTERNEANU MIHAELA   x x x 

19.  STANCIU PARASCHIVA   x 

 

 

 
 
 
III. Situaţia cadrelor didactice înscrise la grade didactice 

 
Nume si prenume 

 
Specializarea Gradul didactic Sesiunea/Seria 

ELEFTERIU DANIELA Istorie II 2020 

SALARU RADU Lb. engleză I 2019- 2021 

GEORGESCU MIRELA Lb.franceză I 2020-2022 

NEDELCU OANA ANDREEA Lb.engleză I 2020-2022 

CASIAN CORNEL  Ed. fizică I 2020-2022 

 

IV. Situaţia cadrelor didactice participante la activităţi de perfecţionare  

Nume si Prenume Denumire curs de formare 
Nr.o

re 

Nr
. 

CP
T 

ARTEM NICOLAE Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ  preuniversitar 120 30 

Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ  preuniversitar 120 30 

GEORGESCU MIRELA Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ  preuniversitar 120 30 

Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ  preuniversitar 120 30 

PARTNOI TANȚA Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ  preuniversitar 120 30 

Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ  preuniversitar 120 30 

SAVA GABRIELA Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ  preuniversitar 120 30 

Eficientizarea managementului instituțiilor de învățământ  preuniversitar 120 30 

VISTERNEANU 
MIHAELA SILVIA 

CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare 
nivel I –învățământ gimnazial 

60 15 

IVAN ADRIAN 
CRED-Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți. Formare 
nivel I –învățământ gimnazial 

60 15 
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                                                                                Total 
108

0 
27
0 

 

 

V.Situatia personalului  didactic auxiliar şi nedidactic participant la activitati de perfectionare 

 
Nume si Prenume  
 

           Functia 
Denumire curs de 
formare 

  Nr.ore / Nr.CPT                                  

DIACONU GABRIELA 
Administrator financiar 
 

Curs de igienă  nu se specifică/ 0 

PLEȘCA DANIELA 
Administrator patrimoniu  
 

Curs de igienă nu se specifică / 0 

ACSINTE SILVIA Îngrijitor Curs de igienă 
 nu se specifică/ 0 

DAMIANOV RODICA Spălătoreasă Curs de igienă 
 nu se specifică/ 0 

PETRICHEI LARISA Îngrijitor Curs de igienă 
 nu se specifică/ 0 

GRIGORAȘ FANACHE Fochist Reautorizare fochist 
 nu se specifică/ 0 

  
                                                                               
Total 

                   0 

VI.Perfectionarea prin activitati metodice desfasurate la nivel judetean 

Nume si Prenume Functia/Specializare                                            Activitatea Data 

SPĂTARU MIHAELA 
SAVELIEV IULIAN 

Profesor Informatică 
Profesor Informatică 
 

Elaborarea unor materiale audio-video pentru 
a ilustra o temă dată, folosind aplicații 
dedicate Forme de organizare: secvențe de 
lecție, dezbateri, workshop 

26 oct. 2019 

VII. Analiza SWOT  

Puncte  tari Puncte slabe 

- Ponderea mare a  cadrelor didactice 

titulare cu gradul  didactic I; 

- Bună pregătire metodică şi ştiinţifică 

a cadrelor didactice; 

- Ponderea mare a  cadrelor didactice 

titulare cu gradul didactic I; 

- Alegerea unor cursuri nu a fost 

întotdeauna în concordanţă cu nevoia de 

dezvoltare profesională; 

Oportunităţi Ameninţări 

- Echivalerea gradelor 

didactice/cursurilor postuniversitare în 

credite profesionale transferabile;  

- Existenţa posibilităţilor de participare 

la programe judeţene, naţionale şi 

internaţionale; 

- Oferta variată a CCD si a altor 

- Taxa percepută pentru unele cursuri; 

- Incoerenţe şi lacune legislative (de 

exemplu transformarea orelor în credite nu 

a fost posibilă pentru toate situaţiile de 

formare); 
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furnizori de formare; 

-Oferta cursurilor de perfecţionare/ 

master/ studii postuniversitare, etc. a 

instituţiilor de învăţământ superior; 

 

 

4.8 Comisia pentru activități extrașcolare și concursuri 
Comisia metodică pentru " Proiecte și Programe educative școlare și 

extrașcolare" şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial 

elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile 

educative apărute ulterior. În semestrul I, activităţile educative desfăşurate au vizat 

procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activităţile realizate s-au situat în 

sfera Educaţiei pentru sănătate, Educației religioase, Educaţiei pentru dezvoltare 

personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei estetice, 

Educaţiei pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile 

copilului, Educaţiei incluzive (valorificarea fiecărui elev), Educaţiei ecologice etc.  

La începutul anului şcolar, în cadrul activităţilor educative din unitatea de 

învățământ, au fost realizate documentele specifice de planificare a activităţii 

educative: planul managerial al consilierului educativ, programul activităţilor 

educative extraşcolare şi extra curriculare, graficul desfăşurării acestor activităţi. S-

au elaborat programele de activitate ale acestora, s-au stabilit responsabilităţile, 

graficul de desfăşurare şi modul în care se face feedback-ul. S-au identificat 

priorităţile activităţii educative, în funcţie de specificul şcolii şi în consonanţă cu 

strategiile privind asigurarea calităţii în educaţie.  

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice 

prezentate de către diriginţi. Profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, 

cu consilierul educativ şi cu elevii aleşi în consiliul Şcolar al Elevilor, realizând 

numeroase activităţi educative, incitante şi cu un impact educaţional deosebit. 

La fiecare activitate educativă ce s-a derulat, s-au folosit materiale specifice şi 

auxiliare pentru eficientizarea procesului educativ (filme educative, prezentări ppt, 

afişe, planşe, scheme, fişe, materiale audio, video, etc.). De asemenea, prin invitaţii 

aduşi în faţa elevilor, s-au oferit modele umane demne de urmat, de la care să poată 

prelua nu doar informaţii, ci şi atitudini superioare, care să le modeleze armonios 

caracterul.  

Elevii au fost în permanenţă antrenaţi în procesul educativ, prin implicarea lor 

directă în activităţi, prin discuţii, exerciţii practice, problematizări, dezbateri etc. 

În desfăşurarea activităţilor educative, am vizat următoarele obiective:  
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 îmbunătăţirea procesului instructiv-educativ în toate activităţile desfăşurate cu 

elevii;  

 încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar;  

 informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socioprofesionale şi integrării sociale optime;  

 eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice;  

 formarea unui comportament civilizat în şcoală, familie şi societate realizat prin 

responsabilizarea elevilor. 

 

ACTIVITĂŢI EDUCATIVE ORGANIZATE ÎN SEMESTRUL I 

 

Nr. 

crt. 

 

ACTIVITATE 

 

 

DATA 

 

RESPONSABIL 

 

LOCAȚIE 

 

1. 

 

FESTIVITATEA 

DE DESCHIDERE  

A NOULUI AN 

ȘCOLAR 2019 - 

2020 

 

9.09.2019 

 

Director 

Director adj. 

 

Elevi 

Părinți 

Cadre didactice 

Reprezentanți ai 

comunității locale 

 

2. 

 

ZIUA 

EUROPEANĂ A 

LIMBILOR 

Creație postere, 

pliante 

 

26.09.2019 

 

VATRĂ DANIELA 

GEORGESCU 

MIRELA 

 

Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 

3. Alegerile  

Consiliului Scolar al 

Elevilor Liceului 

Teoretic  „Grigore 

Moisil” pentru 

presedinte si 

vicepresedinte 

 

8.10.2019 

 

MOȚ EMANUELA 

GEORGESCU 

MIRELA 

 

Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 

4. Alegerile  

Consiliului  Scolar al 

Elevilor Liceului 

Teoretic „Grigore 

Moisil” pentru 

departamente 

 

16.10.2019 

UDREA GABRIEL 

MĂRTINAȘ 

MIHAELA 

 

Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 

 

5. 

 

ZIUA MUZICII  

 

 

1.10.2019 

 

RAICU CLAUDIA 

 

Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 
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6. ZIUA EDUCAȚIEI 
– 5 octombrie 

“Cu mult respect, 

pentru educație” 

 

4.10.2019 IVANOV ANIȘOARA Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 

 

7. 

 

PRESELECȚII 
BALUL 

BOBOCILOR  

 

 

14.10.2019 

 

Consilier educativ 

Elevii claselor a XII-a 

 

Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 

 

8. 

 

Festivalul culorilor 
– interpretare, vocala 

și instrumentală, 

parada costumelor, 

sculptat dovleci, 

gastronomie 

 

25.10.2019 

 

RAICU CLAUDIA 

GEORGESCU 

MIRELA 

 

Palatul Copiilor 

 

9. 

 

ZIUA ARMATEI 

ROMÂNE  

 

25.10.2019 

 

Reprezentanți MAPN 

Consilier educativ 

Profesorii de istorie 

 

 

Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 

 

10. 

 

HALLOWEEN 

Sshhhhhh 

Paradă costume, 

vizionare filme cu 

tematică  

 

31.10.2010 

 

Consilier educativ 

 

 

Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 

 

11. 

 

ZIUA DOBROGEI 

– 15 noiembrie 

 

14.11.2019 

 

Diriginți 

Profesori de istorie 

 

 

Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 

 

12. 

 

Campania 19 zile de 

prevenire a 

abuzurilor și 

violenței asupra 

copiilor și tinerilor 

 

1-20.11.2019 

 

Consilier școlar, 

Dumitra Nicola 

 

Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 

 

13. 

 

Ziua patrimoniului 

UNESCO-16 

noiembrie 

 

15.10.2019 

 

diriginți  

 

Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 

 

14. 

 

Ziua națională a 

României-1 

decembrie 

 

 

30.11.2019 

2.12.2019 

 

diriginți  

 

Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 

 

15. 

 

Zilele tematice ale 

moisiliștilor 

 

16-20.12.2019 

 

Consiliul Elevilor 

 

 Liceul  Teoretic  

„Grigore Moisil” 
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16. 

 

Fii CRĂCIUNul în 

inimile tuturor 

copiilor  

 

Decembrie 

2019 

 

Diriginții claselor 

 

Liceul  Teoretic   

„Grigore Moisil” 

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI: 

- întocmirea planificărilor  calendaristice anuale şi semestriale realizate conform 

cu noua programa pentru Consiliere și orientare; 

- relații de colaborare, inițiativă din partea cadrelor didactice, propuneri 

constructive și diverse, respect reciproc și decență; 

- tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate 

şi preocupări ale elevilor; 

- colaborarea fructuoasă între conducere, cadre didactice și Consiliul elevilor 

- colaborarea cu diverse instituții ale statului sau organizații nonguvernamentale 

(ISJ Tulcea, IJP Tulcea, Teatrul Jean Bart, Inspectoratul de Jandarmerie Tulcea, 

Poliția locală, Parchetul de pe lângă Judecătoria Tulcea) 

- colaborarea strânsă cu Primăria și Consiliul local 

- implicarea activă a elevilor noștri în activitățile extrașcolare 

- obținerea unor rezultate foarte bune la concursurile extrașcolare la nivel județean 

și național 

PUNCTE SLABE:     

- orele de dirigenție uneori formale 

- aglomerarea unor activități școlare și extrașcolare în același timp și spațiu 

- lipsa fondurilor pentru organizarea unor activități de anvergură 

- neimplicarea tuturor cadrelor didactice în activitățile extrașcolare 

OPORTUNITAŢI: 

- vizionarea unor spectacole de teatru etc; 

- organizarea unor excursii la nivel de clasă şi la nivel de şcoală; 

- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături 

interumane strânse 

- recunoașterea cadrelor didactice cu rezultate deosebite  

- eficientizarea activității Comitetului de părinți 

- promovarea imaginii și creșterea prestigiului liceului 

AMENINŢĂRI: 

- lipsa de receptivitate a unor potențiali parteneri 

- sponsorizări puține 

- influenţa „grupului” de elevi. 
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Misiunea cadrelor didactice din liceul nostru conjugă eforturile materiale şi umane 

ale întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii obiectivelor: 

- îmbunătățirea procesului instructiv - educativ în toate activităţile desfăşurate cu 

elevii. 

- încurajarea competiţiei, performanţei și progresului şcolar. 

Comisia diriginţilor 

Comisia metodică a fost constituită la începutul anului școlar 2019-2020 cu 

un efectiv de 26 cadre didactice. În semestrul I al anului şcolar 2019-2020, 

profesorii diriginţi au urmărit ca prin  activitatea desfăşurată, să materializeze 

trăsăturile şi principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi 

prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii 

şi colegii. 

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat 

la începutul anului şcolar, dar şi să răspundă unor cerinţe, necesităţi ivite ulterior. 

Planul de activitate conţine: 

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea 

planificări   orelor dirigenţie. 

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la 

fiecare clasă. 

3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală 

şi a tematicii acestora. 

4. Introducerea și valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învățare. 

5. Implementarea metodelor activ participative pentru ridicarea calității 

rezultatelor învățării. 

6. Creșterea vizibilității eficienței activității educative școlare și extrașcolare prin 

prevenirea și reducerea fenomenelor antisociale, de abandon școlar, absenteism 

și analfabetism 

7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări 

socio-profesionale şi integrări sociale optime prin redimensionarea orei de 

consiliere . 

Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând 

tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii 

educative. 

Proiectarea activității de dirigenție pe semestrul I s-a realizat conform 

Programei de Consiliere și Orientare-OMECTS nr. 5286/09.10.2006 și Ordinul 

5132 din 10.09.2009 cu Prevederile metodologice privind organizarea și 

desfășurarea activităților specifice funcției de diriginte. Planificările pentru orele de 
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dirigenție au cuprins teme pe baza programelor școlare pentru aria curriculară 

,,Consiliere și orientareʺ , dar și teme privind educația rutieră, educație pentru 

protecție civilă, educație antisemită, educație antidrog, educație împotriva traficului 

de persoane, educație juridică.  

Dirigintele are în vedere și planificarea unor activități extrașcolare, activități 

de educație și consiliere pentru părinți. 

    S-au folosit materiale suport pentru activitatea de proiectare a orelor de 

dirigenție precum: 

Educație pentru sănătate în școala românească 

Educație pentru cetățenie democratică 

Educație pentru viața de familie 

Tinerii și consumul de droguri 

Managementul activităților de consiliere și orientare 

Consiliere și orientare – activități pentru clasele a IX-a – a XII-a  

Ora educativă- modele de proiecte didactice 

S-a elaborat un formular tipizat ce a fost distribuit diriginţilor ce reprezintă un 

proces-verbal întocmit în urma prelucrării la clasă, în prima zi de şcoală, a datelor 

din Regulamentul Intern, Norme de sănătate şi securitate în munca şi Norme de 

apărare împotriva incendiilor. 

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi 

aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, speciale, atunci când a 

fost solicitată sau când situaţia a impus-o. 

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în 

familie, alături de psihopedagogul şcolii, şi-a adus aportul şi comisia diriginţilor 

care a urmărit ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar 

aceştia, la rândul lor, să le aducă la cunoștință elevilor prevederile regulamentului 

dar şi condiţiile de acordare a burselor şi a altor ajutoare băneşti oferite elevilor 

aflaţi în dificultate. 

Informarea şi îndrumarea 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, în 

popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor de sfârşit de ciclu şcolar şi a 

variantelor de subiecte publicate de MECTS, în distribuirea de materiale vizând 

oferta educaţională. 

S-au folosit strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se 

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient 
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S-au desfășurat ședințele cu părinții, pe clase, după un program afișat, în care s-au  

prelucrat regulamentele școlare (cel general si cel de ordine interioară), dar și 

consultații cu părinții.  

 Doamna prof. Sandu Daniela a susținut lecție deschisă la ora de consiliere și 

orientare, la clasa a V-a, având ca temă "Emoțiile în viața noastră" fiind urmată de 

dezbateri. 

Profesorii diriginți au fost preocupați de dezvoltarea profesională continuă prin 

înscrierea la grade didactice şi cursuri de perfecţionare. 

În ultima săptămână a semestrului I, s-au reunit Consiliile profesorilor 

claselor pentru a analiza situaţia la învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a 

stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni 

elevilor.  

Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului cataloagele să fie complet şi 

corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa 

părinţilor. 

Activitatea Consiliului Elevilor 

În acest semestru activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ bună. Au avut 

loc întâlniri ale liderilor clasei în care s-au discutat probleme de organizare 

(regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din 

partea elevilor pentru îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală.  

Având în vedere rolul ce revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a 

acestora în viaţa şcolii, preocuparea de bază, la începutul semestrului I a fost de a 

constitui Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 2019-2020. Pentru aceasta s-au 

organizat alegeri pentru completarea departamentelor. La această adunare, elevii şi-

au ales reprezentanții  pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor (BCE). 

În general, la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. 

Activităţile extra curriculare desfăşurate la propunerile făcute de elevi au fost bine 

reprezentate. 

PLAN DE MĂSURI. 

Planurile de activitate pentru semestrul al II-lea vor fi întocmite având în 

vedere şi includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea punctelor slabe si 

prevenirea eventualelor probleme care pot aparea. 

 

Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptarea 

strategiilor 

didactice la nevoile 

educaţionale ale 

Cadre didactice  

Permanent 
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1. Pregătirea 

elevilor la 

nivelul 

standardelor de 

calitate. 

elevilor si 

imbinarea 

activitatilor 

curriculare cu cele 

extracurriculare 

Implicarea mai 

activă a familiei în 

viaţa şcolii. 

Comitetul de 

părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi 

controlul activităţii 

didactice si al 

activitatilor 

extrascolare 

Conducerea. 

Responsabili 

de 

catedră 

 Permanent 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

Îmbunătăţirea 

stării 

disciplinare a 

elevilor. 

Intensificarea 

acţiunilor educative 

privind prevenirea 

violentei in scoala 

Responsabil cu 

Activitatea 

educativă 

Permanent 

 

Informarea şi 

implicarea mai 

activă a 

familiei în 

prevenirea 

abaterilor 

disciplinare a 

elevilor. 

Comisia 

diriginţilor 

Psiholog şcolar 

Când este 

cazul 

Monitorizarea stării 

disciplinare şi 

aplicarea 

sancţiunilor 

conform 

regulamentului. 

Comisia 

diriginţilor 

Psiholog şcolar 

 

Cand este cazul 

 

 

 

3. 

 

 

 

Diversificarea 

strategiilor 

didactice 

Perfecţionarea 

cadrelor didactice 

prin 

cursuri pentru 

utilizarea 

tehnologiilor 

didactice moderne 

şi a învăţării 

centrate pe elev. 

Responsabil cu 

perfecţionarea 

Conform 

plan de 

activitate 

Activităţi metodice 

la nivel de catedre 

precum lecţii 

Responsabili 

de 

catedră 
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deschise, 

interasistenţe 

etc. 

 

Concursuri și olimpiade școlare 

Elevii Liceului Teoretic "Grigore Moisil" au participat la o serie de 

concursuri și olimpiade școlare. Pentru că semestrul întâi a fost mai scurt, rezultatele 

unor concursuri se vor afla în decursul semestrului al doilea. De asemenea, 

olimpiada, faza pe școală, la unele discipline se va desfășura în semestrul al II-lea. 

Nr. 

crt. 

Nume 

concurs/olimpiadă 

Faza  Nume 

prenume 

elev 

Clasa  Rezultat 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1. Concursul Național 

de creație literară 

"Panait Cerna" 

Naț. Iordan Sara X B Premiul 

Aegyssus 

Agache 

Oana 

Gabriela 

2.  Concursul Național 

de creație" Ars 

Nova", Brăila 

Naț.  Sultan Iosif VI Premiul I Agache 

Oana 

Gabriela 

3. Concursul național 

de creație literară 

"FALL", Suceava 

Naț. Iota 

Gheorghe 

X B Premiul I 

poezie 

Agache 

Oana 

Gabriela 

4. Concursul național 

de creație literară 

"FALL", Suceava 

Naț. Zotescu 

Ruth 

X B Premiul II 

poezie 

Agache 

Oana 

Gabriela 

5. Concursul național 

de creație literară 

"FALL", Suceava 

Naț. Rădan 

Andra 

X C Premiul III 

poezie 

Agache 

Oana 

Gabriela 

6. Concursul național 

de creație literară 

"FALL", Suceava 

Naț. Borisov 

Andreea 

X B Premiu 

special 

poezie 

Agache 

Oana 

Gabriela 

7. Concursul național 

de creație literară 

"FALL", Suceava 

Naț. Burcă 

Andreea 

Vicenza 

 Premiul I 

creaţie 

plastică 

Neacșu Irina 

8. Concursul național 

de creație literară 

"FALL", Suceava 

Naț. Chiruș 

Mina-

Sebastian 

 Premiul I 

proză 

Neacșu Irina 

9. Concursul național 

de creație literară 

"FALL", Suceava 

Naț. Farcaș 

Andreea-

Alexandra 

XII E Premiul I 

proză 

Buzoianu 

Cristina 

10. Concursul național 

de creație literară 

"FALL", Suceava 

Naț. Moroianu 

Alexandra-

Ioana 

XII E Premiul II 

proză 

Buzoianu 

Cristina 
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11. Concursul național 

de creație literară 

"FALL", Suceava 

Naț. Păscălin 

Doroteea 

IX B Premiul I 

poezie 

Visterneanu 

Silvia-

Mihaela 

12. Concursul național 

de creație literară 

"FALL", Suceava 

Naț. Iordan 

Sara-

Cristina 

X B Premiul I 

proză 

Visterneanu 

Silvia-

Mihaela 

13. Concursul național 

de creație literară 

"FALL", Suceava 

Naț. Călinov 

cosmin 

X B Premiul III 

poezie 

Visterneanu 

Silvia-

Mihaela 

14. Concursul național 

de creație literară 

"FALL", Suceava 

Naț. Galiaţatos 

Alexia-

Ioana 

V Premiul I 

proză 

Visterneanu 

Silvia-

Mihaela 

15. "Eminescu, versuri 

şi gânduri" 

 Farcaş 

Andreea-

Alexandra 

XII E Premiul II 

traducere 

Vatră 

Daniela 

16. "Eminescu, versuri 

şi gânduri" 

 Meregiu 

Amalia 

XII E Participare 

traducere 

Vatră 

Daniela 

17. "Eminescu, versuri 

şi gânduri" 

 Farcaş 

Andreea-

Alexandra 

XII E Menţiune 

traducere 

Nedelcu 

Oana-

Gabriela 

18. Concursul 

internaţional "Lider 

european" 

Internaţ. un echipaj 

de 4 elevi 

X C se aşteaptă 

rezultatul 

Lungu 

Mihaela 

19. Concursul "Cultură 

şi spiritualitate" 

Regional Zibileanu 

Andreea 

X C se aşteaptă 

rezultatul 

Lungu 

Mihaela 

20. Concursul 

"Siguranţa în 

mediul şcolar" 

Naţ. Zibileanu 

Andreea 

X C se aşteaptă 

rezultatul 

Lungu 

Mihaela 

21. Festivalul de 

colinde "Magia 

Crăciunului" 

Jud. Trupa 

SCHERZO 

 Premiul I Raicu 

Claudia 

22. Festivalul Culorilor Jud. Avram Ana X B Premiul I Raicu 

Claudia 

23. Concursul 

internaţional 

"ION BARBU – 

DAN BARBILIAN" 

Internaţ. Bulgaru 

Adina 

XI D Premiul I 

literatură 

Agache 

Oana-

Gabriela 

 

4.9 ANALIZA ACTIVITĂŢII  DE ASISTENŢĂ PSIHOPEDAGOGICĂ  

1.EVALUARE PSIHOPEDAGOGICĂ /PSIHOSOCIOLOGICĂ : 

-chestionare Analiza de nevoi-186 elevi  

-chestionare identificare stiluri de învățare -134 elevi; 
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-chestionare de aptitudini - 78 elevi; 

-chestionare Holland -80 elevi; 

-chestionare referitoare la violența în mediul școlar  – 31 elevi și 26 părinți;  

-chestionare OȘP – 28 elevi cls. a VIII-a şi 160 elevi cls aXII-a; 

-teste de personalitate – 2 elevi. 

-chestionar comunicare- 1 elev 

-chestionar stima de sine - 1 elev 

-chestionar EQ - 1 elev. 

2.CONSILIEREA ELEVILOR pe probleme de adaptare școlară, autocunoaştere şi 

dezvoltare personală, comunicare şi abilităţi sociale, managementul informaţiilor şi 

învăţării,informare,consiliere și planificarea carierei, calitatea stilului de viaţă. 

Consiliere individuală pe modulele“Autocunoaştere şi dezvoltare personală”- 2 

elevi/beneficiari; Comunicare şi abilităţi sociale”- 2 elevi/ beneficiari;Planificarea 

carierei”-1 elev;Calitatea stilului de viață- 2 elevi/beneficiari.  

Consiliere de grup mic şi la clasă pe tematica/ modulele:Prezentarea ofertei de 

servicii/ a activității cabinetului interșcolar de asistență psihopedagogică,a locației, 

programului, procedurilor specifice cf. Ordin 5555/2011-  186 beneficiari – Cls.a 

V-a,cls. aVIII-a,  a IXaA, B,C,a IX-aD, aIX-E, aX-aA, aXa D; 

Cunoașterea/autocunoașterea personalității elevilor- 137 elevi cls. a aVI-a,VII-

a,aVIII-a,aXa-A, aX-a D; Managementul informațiilor și învățării -134 

elevi/beneficiari cls. a IXaA,aIX-aB a IXa C,a IX-aD, aIX-E;” Calitatea stilului de  

viață”- 118 elevi, Cls.aVIa, aVIIa,aXI-aC,aXI-aE;Planificarea 

carierei”(autocunoașterea personalitățíi,informare şi consilierea carierei)-29 elevi 

clasa aVII-a, 28 elevi clasa aVIIIa ; 51 elevi clasa aXaA și a X-a D, 160 elevi din 

clasele aXII-aA, aXII-aB, aXII-aC, aXII-aD, aXII-aE, aXII-aF.  

 Activitățile de consiliere a carierei s-au desfășurat în cadrul Programului  de 

orientare școlară și profesională a elevilor de clasa aVIII-a și a Programului  de 

consiliere și orientare școlară și profesională/planificarea carierei elevilor de cls. 

aXII-a, pentru anul scolar 2019-2020. 
       Am realizat consilieri de grup la clasă  și în cadrul proiectelor educaționale : 

-Proiectului educațional ”Spune NU, violenței!”- 4 activități cu  31 elevi,cls.a VI-a, 

2 activități cu 29 elevi,cls.a VII-a,  și 2 activități cu 56 elevi, cls.a XI-aC și a XII a 

C.  

-Proiectul educațional Internațional  FICE  -Campania“ 19 zile de luptă împotriva 

abuzului și violenței față de copii și tineri “- parteneri FICE România, Liceul 

Teoretic“Grigore Moisil” Tulcea, CJRAE/ CJAP  Tulcea  - 11 activități cu 273 

elevi  cls. aV-a,aVI,aVII-a,aVIII-a,aIX-a C, aXI-aC, aXI-aE. 

 3.CONSILIEREA CADRELOR DIDACTICE/PROFESORILOR DIRIGINŢI 

pe problemele: integrarea socială a absolvenţilor,promoţia 2019;  comportament 

deviant/absenteism şcolar;comunicare și abilitățí sociale; 

cunoasterea(autocunoaştere) personalității elevilor în vederea orientării școlare și 

profesionale; informarea,consilierea și orientarea carierei elevilor în urma aplicării 

chestionarelor OȘP.  
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Consiliere individuală -17 cadre didactice; Consiliere de grup mic -29 cadre 

didactice/beneficiari. 

4.CONSILIEREA PĂRINŢILOR: individuală- 3 participanţi;  de grup - 96 

participanţi; temele consilierii de grup: - ședințe cu părințíi “Prezentarea ofertei de 

servicii și a activității cabinetului interșcolar de asistență psihopedagogică, a 

locației, programului, procedurilor specifice cf. Ordin 5555/2011”; lectorat cu 

părinții cu tema: “Dimensiuni ale maturizării psihosociale la adolescenți” 

5.REALIZAREA SAU CONTRIBUȚII LA REALIZAREA STUDIILOR 

PSIHOPEDAGOGICE CU TEMELE: 

-“Integrarea socială a absolvenţilor, promoţia 2019”- 161 absolvenți liceu; 

-“Orientarea şcolară şi profesională a elevilor de clasa aXII-a, anul școlar 2019-

2020”- 160 repondenți/ elevi de cls.a XII-a ; 

- Contribuții la Studiul privind opțiunile școlare și profesionale ale elevilor de 

cls.aVIII-a pentru continuarea studiilor în învățământul liceal sau profesional de 

stat, pentru anul școlar 2020 -2021 – studiu realizat de  CJAP/CJRAE Tulcea- 28 

elevi cls.a VIIIa. 

6.ELABORAREA PROIECTULUI PARTENERIATUL EDUCAȚIONAL 

“STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ”(SNAC), 

semnarea protocoalelor de colaborare cu D.G.A.S.P.C. Tulcea, Școala Gimnazială 

Specială Nr. 14 Tulcea, C.J.R.A.E. Tulcea, coordonarea şi implicarea în 

desfăşurarea activităţilor prevăzute în Programul “SNAC”, pentru anul școlar 2019 -

2020. 

7.PARTENERIATE EDUCAȚIONALE / PROIECTE EDUCAȚIONALE  în 

cadrul cărora am desfășurat activități: 

- Programul de gestionare a situațiilor de criză în mediul școlar, parteneri: 

C.J.R.A.E. Tulcea si Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea;-Proiectul 

educatíonal „Spune NU, violenței!”- parteneri: Liceul Teoretic Grigore Moisil 

Tulcea și  Inspectoratul Județéan de Polițíe Tulcea - 4 activități, 31 elevi cls.a VI-a, 

- 2 activități,  29 elevi cls.aVII-a, 1 activ. cls.a XI-aC, 28 elevi; am colaborat cu 

profesorii dirigintí ai claselor mențíonate:Raicu Claudia, Vatră Daniela,Silvia 

Pârâu.Activitățíle au fost desfășurate de prof. consilier școlar Nicola Dumitra, 

subinsp. Jecu Nina Speranța- Inspectoratul Județean de Poliție Tulcea și insp. Păruș 

Alina- Centrul de Prevenire Evaluare Consiliere Antidrog Tulcea.  

-Proiectul/programul de intervențíe psihopedagogică pentru 

prevenirea/reducerea absenteismului/abandonului școlar- program al  

Cabinetului Interșcolar de Asistență Psihopedagogică -1 caz, consiliere 

psihopedagogică 1 prof. diriginte Sterea Constantin și prof. Sandu Daniela,Coord. 

Comisie prevenirea/reducerea absenteismului/abandonului școlar, 1 intervenție în 

cadrul Consiliului Profesoral pe această temă,  colaborare cu CJRAE Tulcea cu 

asistentul social și  mediatorul școlar. 

- Programul  de orientare școlară și profesională a elevilor de clasa aVIII-a, 

parteneri:  C.J.R.A.E./CJAP Tulcea, Liceul Teoretic “Grigore Moisil” Tulcea -  3 
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activități, 28 elevi cls.a VIII-a si 3 activități, 29 elevi cls.a VII-a, profesori implicați 

Nicola Dumitra, Nedelcu Oana și Vatră Daniela.  

-Programului  de consiliere și orientare școlară și profesională/planificarea 

carierei elevilor de cls. aXII-a- parteneri C.J.R.A.E./CJAP Tulcea, Liceul Teoretic 

“Grigore Moisil” Tulcea – 6 activități, 160 elevi de cls.a XII-a, 6 prof. 

dirigințí:Agache Oana, Bădîrcea Daniela, Spătaru Mihaela,Pavel Lavinia, Sterea 

Constantin, Sava Gabriela și Nicola Dumitra. 

- Proiectul educațíonal “Strategia Națională de Acțiune Comunitară”-derulat pe 

baza parteneriatului dintre Liceul Teoretic“Grigore Moisil” Tulcea, Școala 

Gimnazială Specială Nr. 14 Tulcea, D.G.A.S.P.C. Tulcea, , C.J.R.A.E. Tulcea - 3 

activități,  99  elevi voluntari din clasele a V-a, aVII-a, aIX-a E și aX-a E, aXII-a A, 

6 prof. voluntari implicați: Sandu Daniela,Vatră Daniela,Ivanov Anișoara, Șalaru 

Radu, Agache Oana, Damian Daniela - 80 copii/elevi beneficiari ai activitățílor 

voluntare.Activitațile voluntare s-au desfășurat la Centrul pentru Copii cu Handicap 

Sever”Pelican”Tulcea, Catedrala “Sf. Nicolae” Tulcea și Școala Gimnazială 

Specială Nr. 14 Tulcea.  

- Parteneriat CJRAE Tulcea/CJAP Tulcea- Liceul Teoretic Grigore Moisil Tulcea 

și Agenția Națională Impotriva Traficului de Persoane- Centrul Regional 

Constanța, 1 activitate în cadrul Campaniei “Distruge zidul indiferenței” și 1 

activitate în cadrul Campaniei “10 pentru siguranță” cu 28 elevi cls.a XI-aE, prof. 

dirig. Georgescu Mirela și prof. Sava Gabriela. 

- Proiectul Educațional Internațional  FICE  - FICE România în parteneriat cu 

MEN- Campania“19 zile de prevenire a  abuzurilor și violenței asupra copiilor și 

tinerilor “,parteneri FICE România,CJRAE/ CJAP  Tulcea, Liceul 

Teoretic“Grigore Moisil” Tulcea – s-au desfășurat  11 activități cu 273  elevi  aV-

a,aVI,aVII-a-,aVIII-a, aIXa-C, aXI-aC,aXI-aE, și prof. lor diriginți Sandu Daniela, 

Raicu Claudia, Vatră Daniela, Nedelcu Oana, Stanciu Ana, Silvia Pârâu, Georgescu 

Mirela, precum si colaborări cu Centrul de Prevenire, Evaluare, Consiliere Antidrog 

Tulcea și Inspectoratul Județean de Poliție Tulcea.  

8.ALTE ACTIVITĂȚI:     
     Am colaborat cu membrii Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității din 

cadrul Liceului Teoretic”Grigore Moisil”Tulcea furnizând la cererea acestora, 

situații statistice referitoare la consilierea educațională a elevilor în anul școlar 

2019-2020 și  integrarea socială a absolvenților, promoția 2019. 

     Am susținut activitatea de cerc metodic de la nivel județean, cu tema 

“Colaborarea prof. consilier școlar cu prof. diriginte în cadrul orelor de consiliere 

și dezvoltare personală”, activitate înscrisă în Calendarul activităților educative- 

Inspectoratul Școlar Județean Tulcea. 

   Am urmat cursul de evaluare și dezvoltare personală – modulul I. Curs practic de 

teste proiective și tehnici de imagerie mentală și modulul II. Curs practic de teste  

psihometrice și tehnici proiective. 
  RAPORT SINTETIC SNAC 
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5 CURRICULUM 
 

Aplicarea Curriculum-ului național la nivelul unității școlare s-a realizat în 

conformitate cu legislația în vigoare: 

 Legea Educației Naționale, 2011 

 Ordinul M.E.C. nr. 3638/11.04.2001 cu privire la aprobarea Planurilor-

cadru pentru clasele   I-VIII 

 Ordinul M.E.C.I. nr.3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea Planurilor-

cadru pentru clasele IX-X 

 Ordinul M.E.C.I. nr. 3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea Planurilor-

cadru pentru clasele XI-XII  

Obiective:  
o Aplicarea Currículum-ului național în conformitate cu nevoile specifice 

dezvoltării personale și cu nevoile pieței forței de muncă ale 

comunității;  

o Stimularea proiectării didactice curriculare și dezvoltarea 

competențelor acționale;  

o Adaptarea Currículum-ului la Decizia Școlii la nevoile de formare ale 

elevilor în concordanță cu documentele proiective ale școlii;  

o Monitorizarea progresului școlar din perspectiva rezultatelor obținute la 

olimpiade naționale și concursurile școlare;  

o Dezvoltarea culturii organizaționale și a microclimatului educațional 

pozitiv;  

o Utilizarea tehnologiei informatice în procesul instructiv-educativ;  

 Currículum-ul național, ca ansamblu coerent al planurilor-cadru de 

învățământ și al programelor școlare din învățământul preuniversitar cuprinde 

totalitatea disciplinelor, domeniilor de studiu, respectiv modulele de pregătire 

obligatorii și opționale, precum și numărul minim și maxim de ore aferent 

acestora.  

Implementarea Currículum-ului național la nivelul Liceului Teoretic,,Grigore 

Moisil” s-a realizat pe cele trei componente:  

Trunchi comun –disciplinele de studiu obligatorii, conform filierei teoretice, 

profilului real sau uman și specializării: matematică-informatică, științele naturii și 

filologie;  

Currículum diferențiat –discipline specifice profilului și specializării;  

Currículum la Decizia Scolii - discipline opționale ofertate la nivel național, 

regional și local; Consiliul de Administrație al unității, în urma consultării elevilor, 

Consiliului Profesoral, părinților și pe baza resurselor disponibile a aprobat C.D.S.;  

În contextul reformei, currículum –ul la decizia școlii creează premisele unei 

oferte educaționale personalizate și a unui învățământ diferențiat în funcție de 

particularitățile de vârsta ale elevilor și nevoile de formare ale acestora. 
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Oferta educațională a fost întocmită conform metodologiei și a fost distribuită 

la școlile din Tulcea și județ. Oferta propune pentru fiecare clasă opționale / pachete 

de opționale din care părinții/elevii pot alege, dar cu recomandarea de a opta pentru 

disciplinele propuse de școală, după consultarea acestora, în predarea-învățarea 

cărora școala dispune de resursele materiale, umane și alte condiții necesare. 

Eficiența ofertei este ilustrată de afluența mereu crescândă a elevilor către Liceul 

Teoretic „Grigore Moisil“, de îmbunătățirea continuă a structurii pe medii a 

colectivelor de elevi. 

Oferta educațională cuprinde atât obiectivele generale și specifice 

învățământului gimnazial și liceal, în deplină concordanță cu curriculum-ul național, 

cât și oferta curriculară și extracurriculară pentru fiecare nivel de învățământ. Prin 

intermediul Ofertei educaționale a școlii este popularizat și Proiectul de dezvoltare a 

Liceului Teoretic „Grigore Moisil“ în perioada următoare cu opțiunile strategice și 

proiectele de programe, în deplină concordanță cu curriculum-ul național. 

 

5.1. PREZENTAREA OPȚIONALELOR/ PACHETELOR DE OPȚIONALE 

Curriculumul la decizia şcolii reprezintă o componentă importantă a 

curriculum-ului,constând dintr-un pachet de discipline oferite de şcoală spre studiu 

elevilor, care oferăidentitate unităţii noastre şcolare. 

Prin Oferta curriculară a Liceului Teoretic „Grigore Moisil” sunt oferite 

disciplineopţionale grupate în pachete de opţionale specifice fiecărei arii curriculare, 

corespunzândunor direcţii de formare a elevilor în acord cu obiectivele şi cu Planul 

managerial dedezvoltare a şcolii, cu preferinţele şi aspiraţiile elevilor, cu doleanţele 

părinţilor. Prinaceastă Ofertă curriculară se asigură cadrul necesar susţinerii unor 

performanţe diferenţiate, răspunzând astfel unor nevoi şi interese specifice de 

învăţare ale elevilor. 

Prin fiecare pachet ofertat se asigură coerenţa traseului educaţional, 

continuitatea în cei patru ani ai ciclului liceal. 

Numărul de ore alocat disciplinelor din cadrul curriculumului la decizia şcolii 

esteprecizat prin Planul-cadru, dar oferta şcolii vine în întâmpinarea dorinţei elevilor 

de a-şiadânci specializarea, ţinând cont însă şi de resursele materiale şi umane ale 

şcolii. 

Curriculumul la decizia şcolii, parte integrantă a curriculumului școlar, 

prezintă o serie de caracteristici pozitive: 

 asigură cadrul necesar susţinerii unor performanţe diferenţiate; 

 răspunde unor nevoi şi interese specifice de învăţare ale elevilor; 

 asigură coerenţa traseului de formare specializată; 

 măreşte şansele elevilor de integrare socială şi profesională; 

 poate fi adaptat resurselor materiale şi umane ale şcolii; 

 poate fi adaptat nivelului de pregătire a elevilor; 

 oferă cadrelor didactice şansa de a-şi exercita dreptul la libera 

iniţiativăprofesională; 
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  oferă elevilor şi cadrelor didactice posibilitatea de a realiza conexiuni 

întredisciplinele diferitelor arii curriculare. 

Consiliul curricular dezbate și avizează disciplinele opționale oferite de școală 

grupateîn pachete de opționale, criteriile de selecție a disciplinelor opționale, 

criteriile de opțiune aelevilor în privința curriculumului la decizia școlii, 

metodologia de evaluare a elevilor la disciplinele opționale, programele pentru 

disciplinele opționale care sunt înaintate spreaprobare Consiliului de administrație. 

Oferta educațională a școlii cuprinde și lista disciplinelor opționale ofertate 

elevilor din învățământul liceal, contribuind la formarea unei personalităţi active, 

motivate şi creative, capabile de opţiune şi decizie. 
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Curriculum la Decizia Școlii pe discipline 

 an școlar 2019-2020 

Disciplina Clase Total Aprofundare Opțional 

disciplină nouă 

Nr de 

ore 

% Nr. de 

ore 

% 

Limba română XI- XII 15 8 53,33% 7 46,67% 

Limba latină IX-X-XI-XII 4 3 75% 1 25% 

Limba engleză V,VI,VII,VIII

,IX,X,XI,XII 

19 12 63,15% 7 36,85% 

Limba franceză XI, XII 2 - - 2 100% 

LIMBĂ ȘI COMUNICARE 40 23 57,5% 17 42,5% 
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Matematică IX,X,XI,XII 8 8 100% - - 

Informatică X 1 - - 1 100% 

Chimie IX,X,XI,XII 4 4 100% - - 

Biologie XI,XII 6 5 83,33% 1 16,67 

MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 19 17 89,47% 2 10,53% 

Istorie X,XI,XII 5 3 60% 2 40% 

Geografie IX,XI,XII 3 2 66,66% 1 33,34% 

OM ȘI SOCIETATE 8 5 62,50% 3 37,5% 

Educație 

fizică 

XI,XII 4 - - 1 100% 

TOTAL GENERAL 71 45 63,38% 26 36,62% 
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Concluzii: 

 Oferta educațională a fost diversificată, orele de Curriculum la Decizia Școlii 

fiind adaptate profilului și specializării, asigurând o dezvoltare armonioasă a 

personalității elevilor, 

 Orele de C.D.S. au răspuns cerințelor și preocupărilor elevilor și 

beneficiarilor indirecți; 

 C.D.S. a asigurat formarea și dezvoltarea competențelor pentru o viitoare 

carieră profesională; 

 Orele de C.D.S. au asigurat o mai mare capacitate de exprimare a imaginației 

și creativității profesorilor și elevilor. 
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6 PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
 

6.1.Colaborarea cu părinții 

Părinții au un statut aparte reprezentând principalul partener educațional, fiind 

și ei la felde interesați de educația propriilor copii. Din acest motiv, colaborarea cu 

părinții se situeazăpe primul plan, ei fiind nu numai informați de performanțele 

școlare ale copiilor lor, ci și decalitatea activităților desfășurate în școală, de modul 

în care este finanțată școala și demodul în care sunt gestionate resursele, realizând 

astfel o mai strânsă legătură între cadredidactice, părinți, elevi. 

Părinții au fost consultați, și s-a ținut cont de opinia lor, în alegerea 

disciplineloropționale, în stabilirea schemelor orare, a programului școlii, în 

orientarea școlară șiprofesională, în motivarea materială a elevilor prin ajutoare 

financiare acordate elevilor curezultate bune la învățătură dar aflați în 

imposibilitatea de a continua studiile datoritădificultăților materiale, prin premii 

acordate elevilor distinși la olimpiade și concursurișcolare. 

Colaborarea cu părinții se desfășoară după un regulament propriu și un plan 

managerialspecific, părinții, prin reprezentanții lor, făcând parte din Consiliul școlar 

și din Consiliul deadministrație.  

 

6.2. Colaborarea cu Consiliul Local 

Prin Planul managerial au fost stabilite strategii de colaborare a școlii cu 

ConsiliulLocal. Consiliul Local are un reprezentant în Consiliul de administrație și 

colaborareașcoală-Consiliu Local a condus la o judicioasă repartizare a fondurilor 

necesare buneifuncționări a unității școlare, întreținerii, igienizării, efectuării 

reparațiilor și modernizăriibazei materiale, care se impun pentru asigurarea bunei 

desfășurări a activității școlii. 

Colaborarea cu Consiliul Local se desfășoară bine, dar fără a exista încă un 

contract în acest sens. Predarea patrimoniului către Primărie s-a realizat, dar încă nu 

s-a încheiat protocolul pentru predarea către L.T.G.M. a spațiilor de învățământ spre 

administrare,gospodărire și folosire. 

6.3. Colaborarea cu alte instituții de învățământ, cultură, sport 

Liceul nostru promovează raporturi de colaborare cu toate unitățile din județ 

șimunicipiul Tulcea, dar mai ales cu Biblioteca Județeană ”Panait Cerna”. 

Liceul colaborează permanent cu CCD, Centrul Județean de asistenţă 

psihopedagogică, 

pe diverse planuri cum ar fi : 

- perfecţionarea profesorilor; 

- orientarea şcolară şi profesională a elevilor; 

- organizarea unor activităţi metodico-ştiinţifice; 

- organizarea de colocvii, simpozioane; 

- organizarea de activităţi sportive; 

- organizarea unor concursuri şcolare; 
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- asistenta psihopedagogică. 

6.4. Colaborarea cu organizații, fundații 

S-a colaborat în special cu organizații nonguvernamentale de tineret, pe 

probleme deeducație sanitară și orientare profesională, organizând activități 

comune, la care s-a primitsprijin logistic și financiar: DGASPC Tulcea; Parohia 

BUNAVESTIRE; Fundația Județeană pentru Tineret; Asociația Mâini Întinse; PRO-

VITA; Institutul Național de Cercetare Dezvoltare Delta Dunării Tulcea; Crucea 

Roșie Tulcea; Grupul EDUCATIVA; Palatul Copiilor; Jandarmeria Tulcea. 

Liceul Teoretic “Grigore Moisil“ este partener activ la Campania de 

informare șiprevenire antidrog, campanie inițiată de Centrul de Prevenire, Evaluare 

și ConsiliereAntidrog, Tulcea. 

5.5. Colaborarea cu sindicatele 

Atât cu grupa sindicală din școală, cât și cu sindicatele județene, liceul nostru 

întreține relații bune, fără să fi fost în litigiu vreodată. 

Cadrele didactice din liceul nostru fac parte din SIP “Spiru Haret”, de 

asemenea, prin sindicat au fost primite bilete deodihnă și tratament pentru cadrele 

didactice și personalul auxiliar si nedidactic care asolicitat acest lucru. 

Liderul grupei sindicale participă cu statut de observator la 

ședințeleConsiliului de administrație, fiind consultat  în luarea deciziilor. 

Liceul ,,Grigore Moisil” a semnat  parteneriate cu instituții importante din 

orașul Tulcea: 

 
Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil,, a încheiat o serie parteneriate cu diferite instituții: 

 

PROIECT/ 

ACŢIUNE 

 
NR. 

INREGISTRARE 

 

Obiectul proiectului 

 

RESPONSABIL 

PARTICIPANŢI 

 

PARTENERI 

1.PROGRAM DE 

PARTENERIAT 

EDUCAȚIONAL 

nr.5897/ 

19.09.2019 

Colaborarea dintre parteneri Palatul Copiilor 

Tulcea – Cercul de 

Jurnalism/Ziaristică, 

dir. Laura-Nicoleta 

Felea, coord.cerc 

Viorica Petre 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

diriginte prof. 

Partnoi Tanța 

2.ACORD DE 

PARTENERIAT 

EDUCAȚIONAL 

F.A.L.L. – 

FESTIVAL 

AUTUMNAL DE 

LIMBĂ ȘI 

LITERATURĂ 

 

 

nr. 6442/ 

18.10.2019 

Stabilirea rolului și 

responsabilităților în 

vederea desfășurării de 

activități extrașcolare prin 

derularea proiectului 

Școala Gimnazială 

Preutești SUCEAVA 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

prof. Neacşu 

Irina 

3.ACORD DE nr. 6427/  

8.10.2019 

 Colegiul Naţional 

"Gh. Munteanu 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 
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PARTENERIAT 

FESTIVALUL DE 

CREAŢIE ŞI 

INTERPRETARE 

"ANA 

BLANDIANA", 

 ediţia a IX-a, 

Brăila 

Murgoci", dir. prof. 

Mihaela 

 

Liceul tehnologic 

"Anghel Saligny" 

Şcoala Gimnazială "C. 

Sandu Aldea", dir. 

prof. Adriana Elena 

Dumitrescu 

 

Asociaţia Culturală 

"Ars poetica", prof. 

dr. Gabriela Vasiliu 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

prof. Agache 

Oana-Gabriela 

4.PROTOCOL 

DE 

PARTENERIAT  

în vederea 

derulării  

Proiectului 

Erasmus+  KA229  

"Pantins pour 

l'inclusion" 

nr. 6756/ 

17.10.2019 

Stabilirea principiilor 

parteneriatului dintre cele 

doua instituţii 

Liceul Teoretic 

"Mihail 

Kogălniceanu", 

Vaslui, dir. prof. 

Cătălin Ignat şi coord. 

European de proiect, 

prof. Alexandru Mîţă 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

prof. Daniela 

Vatră 

5.CONTRACT 

DE 

PARTENERIAT 

DE 

CERCETARE 

ŞI CREAŢIE 

ARTISTICĂ 

nr. 6755/ 

17.10.2019 

o Perceperea şi 

conştientizarea artelor ca 

mijloc de educaţie 

artistică şi civilă 

o Dezvoltarea abilităţilor 

vocaţional-artistice şi 

formarea de viitori 

oameni 

o Cultivarea valorilor şi 

autenticităţii creaţiei 

contemporane şi artei 

interpretative 

profesioniste în toate 

genurile 

Centrul Cultural "Jean 

Bart", Tulcea, 

manager Ionuţ Paul 

Ştefan şi impresar 

Gabriela Văraru 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

prof. Agache 

Oana-Gabriela 

6.ACORD DE 

PARTENERIAT 

nr. 6749/ 

16.10.2019 

Dezvoltarea de instrumente 

şi   activităţi pentru 

îmbunătăţirea competenţelor 

şi abilităţilor tinerilor prin 

organizarea unor ateliere 

tematice vizând 

voluntariatul, cetăţenia 

activă, implicarea socială 

 

Asociaţia "Mâini 

Întinse", Tulcea, preş. 

Adrian Popa 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

prof. Ana Butuc, 

coord. proiect 

7.ACORD DE 

PARTENERIAT 

nr. 6965/ 

25.10.2019 

 Liceul Tehnologic 

"Grigore Moisil", 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 



 

 

 

    102  

  

O IDEE 

INGENIOASĂ DE 

AFACERI 

Deva, dir. prof. Benea 

Luminiţa Mariana şi 

coord. proiect, prof. 

Vulea Camelia, prof. 

Vlad Cristina 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

prof. Lungu 

Mihaela 

8.ACROD DE 

PARTENERIAT 

SPIRITUALITATE 

ŞI FORMELE 

CULTURII ÎN 

EPOCA 

MODERNĂ ŞI 

CONTEMPORANĂ 

nr. 6964/ 

25.10.2019 

 Liceul Tehnologic 

"Grigore Moisil", 

Deva, dir. prof. Benea 

Luminiţa Mariana şi 

coord. proiect, prof. 

Vulea Camelia, prof. 

Vlad Cristina, prof. 

Dolcan Marius 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

prof. Lungu 

Mihaela 

9.PROTOCOL 

DE 

COLABORARE 

WORKSHOP DE 

DEZVOLTARE 

PERSONALĂ ȘI 

COMUNICARE 

nr. 7127/ 

01.10.2019 

Metode de educaţie 

nonformală 

Asociația "Drumuri 

Dobrogene", preș. 

Corina Trofim 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

coord. proiect 

prof. 

Visterneanu 

Silvia-Mihaela 

10.PROGRAM 

DE 

PARTENERIAT 

EDUCAŢIONAL 

 

nr. 6826/ 

 

21.10.2019 

o Colaborarea dintre 

parteneri în vederea 

organizării şi desfăşurării 

de activităţi extraşcolare 

Palatul Copiilor 

Tulcea, dir. prof. 

Felea Laura Nicoleta 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

cons. Educativ 

prof. Georgescu 

Mirela 

11.ACORD DE 

PARTENERIAT 

în cadrul 

proiectului 

"Accesibilizarea 

ofertei de Educaţie 

şi formare pentru 

comunităţi şcolare 

defavorizante din 

jud. Tulcea, prin 

utilizarea resurselor 

educaţionale 

deschise - 

ACCED" 

nr. 7109/ 

31.10.2019 

o Dezv. gradului de 

implicare a elevilor în 

activ. de conştientizare şi 

educare comunitară pe 

tematica abandonului 

şcolar şi a riscului de 

părăsire timpurie a 

şcolii; 

o Creşterea capacităţii inst. 

de educaţie pt 

identificarea celor mai 

potrivite intervenţii-

activităţi de campanie; 

o Dezv. conceptului "TL-

Viziunea elevilor" prin 

participarea directă a 

elevilor în activ. de 

INSPECTORATUL 

ŞCOLAR 

JUDEŢEAN 

TULCEA, dir. adj. 

Mirela Popov 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

colaborator 

proiect, prof. 

Neacşu Irina 
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informare, promovare, 

conştientizare, realizare 

de materiale-resurse de 

educare comunitară  

12.ACORD DE 

COLABORARE 

ÎMBUNĂTĂŢIREA 

CUNOŞTINŢELOR 

DESPRE 

DREPTURILE 

OMULUI 

nr. 7116/ 

01.10.2019 

o Desfăşurarea unor 

activităţi  privind 

drepturile copilului 

INSTITUŢIA 

AVOCATUL 

POPORULUI – 

BIROUL 

TERITORIAL 

CONSTANŢA, expert 

Alina Pangrate 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. şi 

coordonator în 

cadrul 

proiectului, prof. 

Camelia Ivanov 

13.PROIECT 

EDUCAŢIONAL 

DE 

PARTENERIAT 

LADA DE ZESTRE 

DOBROGEANĂ 

nr. 7205/ 

06.11.2019 

o Prezentarea unor tradiţii 

şi valori culturale 

româneşti şi 

sensibilizarea 

comunităţii şcolare şi 

locale cu privire la 

importanţa păstrării 

acestora; 

o Mediatizarea importanţei 

păstrării tradiţiilor şi a 

identităţii 

 

INSTITUTUL DE 

CERCETĂRI ECO-

MUZEALE 

˚GAVRILĂ SIMION˚, 

TULCEA, manager, 

dr. Ailincăi Sorin 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

iniţiator proiect, 

prof. Ivanov 

Anişoara 

14.ACORD DE 

PARTENERIAT 

ELEVII TULCENI 

COLECTEAZĂ 

SELECTIV ŞI 

VALORIFICĂ 

CREATIV 

DEŞEURILE LA 

ŞCOALĂ ŞI 

ACASĂ 

nr. 7386/ 

19.11.2019 

o Formarea deprinderilor 

pentru un comportament 

sustenabil şi schimbarea 

atitudinii cu privire la 

dezvoltarea societăţii sin 

una pasivă în una activă, 

prin adoptarea fiecăruia 

dintre noi a rolului de 

cetăţean ecoresponsabil 

ASOCIAŢIA EURO 

TULCEA, preş. şi 

coord. proiect Rodica 

Nicotitov 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov, 

coord. prof. 

Mîndroiu 

Loredana-

Cezarina 

15.ACORD DE 

PARTENERIAT 

PHOENIX 

RENAȘTE 

nr. 7682/ 

04.12.2019 

o Donație de carte  Liceul Teoretic "Ion 

Creangă", TL, 

reprezentat de prof. 

Szuchanszki Ștefan-

Ivan, în calitate de 

director și prof. Galus 

Ana, în calitate de 

coord. proiect 

Liceul Teoretic 

˚Grigore 

Moisil", Tulcea, 

dir. prof. 

Camelia Ivanov 

și prof. Partnoi 

Tanța, în calitate 

de partener 
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Proiectele ERASMUS+ 

 
Denumire proiect Perioada de 

implementare 

Parteneri 

YOUNG MEDIA LITERATES 

OF EUROPE 

2017-1-IT02-KA219-036747_6 

 

01.09.2017- 

31.08.2019 

- Istituti Paritari Plateja 

Maritain 

ASSOCIAZIONE 

CULTURALE SCUOLA 

3.0-Italia;  

- 8o GENIKO LYKEIO 

TRIKALON- Grecia;  

- Guzelhisar Mesleki ve 

Teknik Anadolu Lisesi- 

Turcia;  

- National High School of 

Mathematics and Science- 

Bulgaria;   
- Agrupamento de Escolas 

do Forte da Casa- 

Portugalia; 

KIDS AGAINST PLASTIC 

POLLUTION 

2018-1-NO01-KA229-038884_6 

 

01.09.2018- 

31.08.2020 

- Bergen kommune, 

Rothaugen skole 

(coordonator, Norvegia) 

 - Osnovna skola Popovac 

Croatia;  

MANAVGAT 

ANADOLU IMAM 

HATIP LISESI –Turcia; 

Odda ungdomsskole -

Norvegia; 

Watchful European Young 

Environmentalists 

2019-1-IT02-KA229-062235_2 

 

01.09.2019- 

31.08.2021 
-Portugalia 

-Lituania 

- Italia 

-Turcia 
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7. ACTIVITATEA PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR 

ȘI NEDIDACTIC 
7.1Secretariat 

Activitatea de secretariat este asigurată de secretar-şef  Stanciu 

Paraschiva,secretar Ciobîrceanu Mirela și informatician Spătaru Mihaela 

Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea a început anul școlar 2019-2020, cu 

un număr de norme: 

- de predare – 43,83 

- didactic auxiliar – 11,50 

- nedidactic – 16,5 

Total elevi = 743, repartizaţi astfel: 

- nivel gimnazial- 1118 elevi –    4 clase (V,VI,VII,VIII); 

- nivel liceal – 625 elevi – 22 clase (IX-5; X-5; XI-6; XII-6) 

 În semestrul I, an școlar  2019-2020 activitatea personalului din 

compartimentul secretariat a fost una eficientă, bazata pe responsabilitate, 

seriozitate, motivaţie profesionala in contextual unui volum de munca foarte mare si 

a necesitaţii respectării cu stricteţe a tuturor termenelor impuse de ISJ Tulcea, a 

metodologiilor şi a legislaţiei în vigoare cu respectarea procedurilor specifice: 

 completarea  registrelor matricole, la finalul anului școlar inclusiv după 

examenele de încheiere a situaților școlare, a examenelor naționale; 

 verificarea şi înregistrarea cataloagelor pentru noul an şcolar; 

 înmatricularea elevilor nou   veniți (clasele de început și a celor transferați cf 

aprobării CA) , rezolvarea corespondenţei privind mişcarea elevilor; 

 întocmirea situaţiilor statistice  ( pe formulare tipizate) si în SIIIR – SC0, 

SC2.1;2.1a;4.1; 4.1.a, inclusiv cele de la  sfârșitul fiecărui semestru; 

 rezolvarea corespondenţei curente privind mişcarea elevilor; 

 eliberare adeverinţe, foi matricole, diplome; 

 completarea  registrelor matricole cu situaţiile şcolare ale elevilor nou veniţi; 

 pregătirea si realizarea bazei de date a beneficiarilor BANI DE LICEU/ 

rechizite școlare; 

 pregătirea si realizarea bazei de date a beneficiarilor de burse școlare 

(perfomanță, merit, studiu, sociale); 

 transmiterea lunară a beneficiarilor de alocații 18 ani; 

 colectarea datelor privind baza de date a elevilor, completarea și transmietrea 

acesteia la ISJ; 

 situaţii solicitate de DGASP; DSP ; PRIMĂRIE – elevi cu părinții plecați în 

străinătate; 

 înscriere clasa a V-a, a IX-a; 

 elaborarea contractelor de muncă, deciziilor de încadrare, statului personal  de 

funcţii; 
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 actualizare fișe post, dosare personale (pers didactic de predare, auxiliar și 

nedidiactic); 

 completarea REGES ( formatul electronic ) şi transmiterea  la ITM; 

 întocmirea statului de personal pe trepte şi gradaţii, anexe+ EDUSAL , 

transmiterea la ISJ/ lunar; 

 întocmirea fişei de încadrare cu personal didactic ( liste + format electronic+ 

formulare tipizate,  depunerea la ISJ; 

 încheierea si înregistrarea in REVISAL a contractelor de munca  pentru anul 

şcolar; 

 Serviciul secretariat a sprijinit activitatea personalului didactic de predare în 

uniformizarea documentelor (transmiterea electronică a legislaţie în domeniu 

apărută pe tot parcursul anului şcolar) şi optimizarea fluxurilor de informaţii, a 

răspuns solicitărilor tuturor persoanelor și șefilor de comisii / catedre; a participat la 

elaborarea de noi proceduri interne care abordează problematica de secretariat, 

resurse umane. 

 A existat o bună colaborare cu compartimentul financiar-contabil, cu 

informaticianul,  pedagogii şcolari, laborant, bibliotecar.  

 A răspuns la orice solicitare de specialitate venită din partea personalului 

didactic, didactic auxiliar, nedidactic. 

 În relaţia cu ISJ, comunitatea locală, alte instituţii, serviciul secretariat a 

răspuns de întocmirea şi transmiterea diferitelor situaţii statistice solicitate de aceste 

instituţii cu perivire la activităţile din unitate. 

 Serviciul secretariat a urmărit actualizarea informaţiilor de interes public, 

specific domeniului pe site-ul liceului. 

7.2 Laborant 

 La începutul anului şcolar, în prima oră de consiliere a fiecărei clase am făcut 

instructajul pentru protecția muncii a elevilor, întocmind un proces verbal 

pentru fiecare din cele 26 clase. 

 Am realizat programul de funcționare al cabinetelor și laboratoarelor. 

 Am efectuat un număr de 80  lucrări practice. La solicitarea cadrelor didactice 

am asistat la desfăşurarea orei pentru care am pregătit lucrarea practică. 

 Am actualizat Normele proprii in domeniul SSM;  

 Am efectuat instructajul periodic pentru personalul din unitate. Am instruit un 

număr de 65 persoane pentru care am completat fișele individuale în domeniul 

sănătății și securității în muncă și fișele ISU. 

 Am participat la ședințele de catedră pentru a aduce la cunoștință situația 

materialelor didactice din cabinete și laboratoare. 

 Am asigurat imprimarea şi multiplicarea materialelor didactice pentru 

personalul de predare şi elevi, când am fost solicitată,  aproximativ 12.000 

pagini. 
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 În luna decembrie am efectuat inventarul pentru materiale și consumabile 

aflate în gestiunea laborantului, întocmind documentația necesară la timp și 

am predat-o la serviciul contabilitate. 

 În anexele cabinetelor şi laboratoarelor fac curăţenie, îmi aranjez materialele 

didactice şi menţin curăţenia. 

 Atunci când am fost solicitată, am suplinit la catedră personalul de predare. 

 Am făcut achiziții de materiale didactice conform necesarului și ofertelor 

aduse. 

 Am participat la ”Noaptea Cercetătorilor” Europeni în calitate de coordonator. 

 Am colaborat în cadrul proiectului educațional ”Diferiți dar egali ” încheiat cu 

Școala Gimnazială nr.14 Tulcea. 

 Am participat la activitățile organizate în  cadrul proiectului ”Cu mult respect 

pentru Educație”, încheiat cu școala Gimnazială nr. 12 Tulcea  Tulcea. 

7.3 Informatician 

Informaticianul a avut ca sarcină amenajarea celor patru laboratoare de 

informatică, încolaborare cu profesorii de informatică, realizarea fizică a reţelei de 

calculatoare, conectarea 

acesteia la Internet şi punerea în funcţiune a aplicaţiei A. E. L. Se preocupă de 

bunafuncționare și întreținere a calculatoarelor existente nu numai în laboratoarele 

de informaticăci și în secretariat, contabilitate, cancelarie, săli de clase , unele 

catedre. Colaborează și îndrumă cadrele 

didactice care, având abilități de operare pe calculator, absolvind cursuri de Inițiere 

înutilizarea calculatorului și de Internet și poștă electronică, solicită consiliere 

pentrurealizarea diverselor lucrări. Colaborează cu serviciul secretariat pentru 

informatizareaevidenței elevilor, a examenelor naționale etc. 

7.4 Bibliotecar 

Biblioteca Liceului„Grigore Moisil” Tulcea, prin activitatea sa participă la 

realizarea obiectivelor sistemului de învățământ, în ansamblul său, precum și a 

obiectivelor educaționale pe niveluri de studii și profiluri de învățământ. 

 Activitatea în bibliotecă se desfășoară conform programului de activitate 

semestrială elaborat la început de an școlar, a sarcinilor prevăzute în fișa postului și 

a altor sarcini, urmărind asigurarea cerințelor de informare, de lectură și de studiu 

ale elevilor și cadrelor didactice, gestionarea și îmbogățirea fondului de carte al 

bibliotecii conform normelor metodologice, sprijinirea procesului managerial al 

școlii prin acțiuni formative, instructiv-educative specifice bibliotecii. 

Obiective realizate: 

• La începutul semestrului I au fost înscriși la bibliotecă toți elevii claselor a V-

a și a IX-a, au fost reînnoite  fișele elevilor din clasele VI – VIII și X – XII; 

• În luna septembrie am distribuit manuale școlare pentru clasele V-XII. Toți 

elevii din aceste clase au primit manuale; 

• Am efectuat comenzi și achiziții de manuale pentru clasa a VII-a; 
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• Am realizat planificările calendaristice a activității bibliotecii în concordanță 

cu structura anului școlar; 

• Împreună cu cadrele didactice am actualizat listele bibliografice pe clase; 

• Am ținut la zi documentele de evidență a fondurilor de publicații și a 

activităților de bibliotecă și am asigurat instrumentele de informare necesare 

orientării rapide în colecțiile bibliotecii; 

• Împreună cu cadrele didactice din școală am desfășurat acțiuni de 

popularizare și promovare a cărții; 

• În acest semestru am achiziționat un număr de 186 volume, în valoare de 

 4. 065,50 lei; 

• Toate cărțile achiziționate, au fost inventariate, cotate și așezate la raft 

conform CZU;  

• Recondiționarea unor publicații deteriorate și selectarea cărților propuse 

pentru casare; 

• Am participat la lansarea cărții „Scriitori tulceni de ieri și de azi – perspective 

critice”, prof. Gheorghe Bucur; 

• Am participat la următoarele activități metodice cu bibliotecarii:  

 25.10.2019, Consfătuirea bibliotecarilor, organizată de Casa Corpului 

Didactic Tulcea; 

 29. 11. 2019, activitate metodică „Modalități de atragere a copiilor spre 

lectură prin poveștile copilăriei – Căsuța din oală”, locație Școala Gimnazială 

nr. 14, Tulcea; 

 19.12.2019, activitate metodică „Frumusețea crăciunului”, locație Școala 

Gimnazială „Modalități de atragere a copiilor spre lectură prin poveștile”, 

 19.12.2019, „ Frumusețea Crăciunului – izvor de bucurie, tezaur de datini”, 

organizată de  Școala Gimnazială „Nichifor Ludovig” din Niculițel, județul 

Tulcea. 

 Pe data de 13.11.2019, împreună cu doamna prof. Sandu Daniela și elevii 

clasei a V-a, am marcat Ziua Internațională a Toleranței.  

7.5 Pedagog școlar 

Pedagogii  unității au organizat și supravegheat activitatea în internat. In acest an 

școlar, ca urmare a colaborării eficiente dintre pedagogii școlari și conducerea 

liceului, elevii care au locuit în internat au beneficiat de activități 

educative,recreative, de creerea unor condiții de siguranță și confort. Nu s-au produs 

incidente majore și putem aprecia ca bună activitatea pedagogiilor școlari. 

7.6 Contabilitate 

Activitatea serviciului contabilitate s-a desfășurat în parametri optimi, astfel 

încât amputut asigura condițiile necesare desfășurării procesului instructiv-educativ, 

am efectuatlucrări de întreținere a bazei materiale, am procurat materiale didactice și 

am efectuat latimp plățile pentru întreținere și gospodărire. 

7.7 Personal întreținere și îngrijire 

Personalul de întreținere și îngrijire, începând cu administratorul școlii, și-au 

desfășurat activitatea astfel încât să asigure atât în școală cât și în cantină, spălătorie, 
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internat condițiile igienico-sanitare adecvate desfășurării procesului instructiv-

educativ. Au fost realizate activități de igienizare a sălilor de curs, camerelor din 

internat, a fost recondiționat mobilierul școlar. 
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CONCLUZII 

 
În semestru I, anul școlar 2019-2020 activitatea educativ-instructivă și cea 

metodică desfășurate la nivelul Liceului Teoretic ,,Grigore  Moisil” Tulcea au avut 

ca principale coordonate respectarea standardelor de calitate, valorizarea resursei 

umane și crearea unui climat favorabil derulării procesului  educațional în condiții 

optime. 

Putem aprecia că Liceul Teoretic “Grigore Moisil“ a continuat curba 

ascendentă din anii precedenți, are o structură optimă, prin oferta sa educațională și 

prin finalitățile sale răspunde cerințelor comunității locale și vine în întâmpinarea 

cerințelor, intereselor și opțiunilor elevilor și părinților, aducându-și o contribuție 

meritorie la formarea pentru viață a tinerilor, are un loc demn între liceele tulcene și 

o identitate foarte  bine conturată în învățământul tulcean. De aceea, considerăm că i 

se poate încredința un număr mai mare de elevi, la nivel liceal, spre formare, astfel 

fiind valorificate superior capacitățile de care dispune colectivul didactic. 

Prestigiul liceului a crescut de la un an la altul datorită activităţii desfăşurate 

de cadrele didactice și de întregul personal al liceului. Rezultatele bune și foarte 

bune ale elevilor noștri la concursuri, olimpiade, examenele naționale, activitățile 

extracurriculare, sunt rezultatul muncii, pasiunii, conlucrării dintre elevi, profesori și 

părinți. 

În final, ne exprimăm convingerea că îmbunătăţirea şi perfecţionarea 

activităţii la toatenivelele, prin intensificarea actului managerial şi folosirea cu 

pricepere a resurselor materiale şi umane, va menține liceul nostru ca o unitate de 

prestigiu la nivel municipal, judeţean. și național. 
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