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Educația este percepută în prezent ca o funcţie vitală a societăţii contemporane 
deoarece prin educaţie societatea îşi perpetuează existenţa, transmiţând din generaţie în 
generaţie tot ceea ce umanitatea a învăţat despre ea însăşi şi despre realitate. De la şcoală 
contemporană societatea aşteaptă astăzi totul: să transmită tinerilor o cunoaştere acumulată 
de-a lungul secolelor, să-i ajute să se adapteze la o realitate în continuă transformare, să-i 
pregătească pentru un viitor larg, imprevizibil. Considerată un factor-cheie în dezvoltarea 
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societăţii - ea asigură forţa de muncă calificată pentru toate sectoarele de activitate, ea 
favorizează progresul, stimulând curiozitatea intelectuală, capacitatea de adaptare, 
creativitatea şi inovaţia- , educația constituie unul dintre cele mai puternice instrumente de 
care dispunem pentru a modela viitorul sau măcar pentru a ne orienta către un viitor dezirabil. 
Soluţia tuturor problemelor grave şi cronice cu care se confruntă societatea contemporană este 
căutată în educaţie şi şcoală. 
I. OFERTA DE ŞCOLARIZARE 
Colegiul Dobrogean “Spiru Haret” Tulcea funcționează cu clase din filiera teoretică cu profil 
real, specializările matematică-informatică, matematică-informatică limba engleză intensiv, 
matematică-informatică intensiv informatică și științe ale naturii intensiv engleză, științe ale 
naturii și cu profil uman, specializările filologie intensiv engleză, filologie și științe sociale 
precum și cu clase de gimnaziu. 
Oferta de școlarizare pentru anul școlar 2015-2016 a fost: 
Clasa a V-a : 2 clase, 60 elevi, 1 clasă studiu intensiv al limbii engleze 
Clasa a VI-a : 2 clase  
Clasa a VII-a : 2 clase, ambele studiu intensiv al limbii engleze 
Clasa a VIII-a :  2 clase  
Clasa a IX-a : 6 clase,  din care : 
 2 clase matematică informatică 
 1 clasă matematică informatică intensiv engleză 
 1 clasă științe ale naturii 
 1 clasă științe sociale 
 1 clasă filologie 
Studiul comparativ al mediilor de admitere în clasa a IX-a dovedește o creștere  a valorii 
elevilor noștri între anii 2013-2015 și o scădere în anul 2016 pentru toate specializările mai 
puțin la specializarea Științe ale naturii, unde media ultimă de intrare a fost 8,60, mai mare cu 
30 de sutimi față de anul precedent(sursa www.edu.ro).  

An 

Nr. 
Clase/Ultima 

medie 
admitere 

FILOLOGIE 

Nr. 
Clase/Ultima 

medie admitere 
ȘTIINȚE SOCIALE 

Nr. Clase/Ultima 
medie admitere 

ȘTIINȚE ALE 
NATURII 

Nr. 
Clase/Ultima 

medie 
MATEMATICĂ-
INFORMATICĂ 

2016 1/7,16 1/7,64 1/8,60 3/5,94 

2015 1/7,64 1/7,98 1/8,36 3/8,32 

2014 1/6,45 1/7,06 1/6,98 3/6,88 

2013 1/6,24 - 2/6 3/6,94 
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II.STAREA RESURSELOR 
II.1.RESURSE UMANE 
II.1.1.CORPUL PROFESORAL 
Corpul de cadre didactice este de înaltă factură morală și profund preocupat de investiția în 
formare și performanță. Astfel, aparțin colectivului de cadre didactice următorii profesori 
distinși cu merite: cu distincţii „Gh. Lazăr” clasa I : prof. Guţescu Petre, prof. Mihai 
Gheorghiţa, cu distincţii „Gh. Lazăr” clasa II: prof. Ftadeev Adriana, prof. Niculescu 
Mauriciu, prof. Căpriţă Doru, cu distincţii „Gh. Lazăr” clasa III : prof. Anastasiu Liliana. Sunt 
profesori metodiști în anul școlar 2015-2016: Vicol Mihaela, Mihai Gheorghiţa, Agache 
Cristian, Căpriţă Doru Marian. Sunt membri în Consiliile consultative ale ISJ: Condrat 
Mihaela, Plânge Anca, Bazbanela Aurelia, Căpriţă Doru Marian, Guțescu Petre, Muscalu 
Adrian, Niculescu Mauriciu, Udrea Mihaela, Dobre Florian, Moise Vasile, Mihai Gheorghiţa, 
Caulea – Popescu Nicoleta, Radu Daniela, Butoi Carmina. Sunt membri în Corpul de experţi 
manageriali: Anastasiu Florin, Anastasiu Liliana, Guţescu Petre, Voicu Adina, Căpriţă Doru, 
Ftadeev Brad Floriana Adriana, Radu Daniela, Cristea Daniela. 

În anul școlar 2015-2016 Consiliul de administrație a fost format din 13 membri, 
dintre care 6 reprezentanți ai corpului profesoral, 2 reprezentanți ai părinților, 3 reprezentanți 
ai Consiliului local, 1 reprezentant al Primăriei Tulcea și un reprezentant al elevilor. La 
ședințele Consiliului de Administrație participă cu statutul de observator liderul de sindicat 
precum și secretarul, fără drept de vot. 
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Indicatori de calitate ai corpului profesoral în anul școlar 2015-2016 aplicabili profesorilor 
titulari 

Ponderea personalului cu gradul didactic I 76,36% 

Ponderea personalului cu gradul didactic II 14,54% 

Ponderea personalului cu vechime mai mare de 
4 ani 

99% 

Ponderea personalului cu gradație de merit 48,21% 

 

 
 

    Anul 
   şcolar 
  

  profesori titulari       profesori suplinitori 
                
gr.I gr.II def deb gr.I 

gr.II 
def 
  

deb 
            

 2012-2013 28 5 4  15 2 2  
 2014 – 2015   38  8  7     1     
2015-2016 30 4 2 - 16 - 3 2 
2016- 2017 29 7 2 - 5 2 2 2 
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II.1.2.PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ȘI NEDIDACTIC 
Personalul didactic auxiliar în anul școlar 2015-2016 este format din: 

 Nr. Funcţia Posturi  Statut  
 

calificat  crt.   
conform 
normativelor 

1 secretar şef 1 1 
2 bibliotecar 1 1 
3 laborant 1 1 
4 contabil şef 1 1 
5 administrator 1 1 
6 informatician 1/2 1 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

 2012-2013 
 2014 – 2015 

2015-2016 
2016- 2017 

Titulari  

gr.I 

gr.II 

def 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

 2012-2013 
 2014 – 2015 

2015-2016 
2016- 2017 

Suplinitori 

gr.I 

gr.II 

def 

deb 

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA FINELE SEM.II ȘI A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 Page 6 
 
 
 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 
 
 
 
Personalul nedidactic în anul școlar 2015-2016 cuprinde: 
 

Nr. Crt. Funcția  Posturi 
conform 
normativelor 

Statutul  
Calificat     
necalificat 

  paznici 3 3 - 
  ingrijitoare 6 6 - 
  Muncitori 

întreținere 
2 2 - 

 
II.1.3.ELEVII, BENEFICIARII DIREC ȚI AI EDUCAȚIEI 

Selecția elevilor ce studiază la colegiul nostru se face în conformitate cu legislația în 
vigoare și cu procedurile proprii. Elevii de gimnaziu sunt admiși la clasele cu profil engleză 
intensiv pe baza unei testări la limba engleză în limita numărului de locuri conform planului 
de școlarizare iar la clasele fără acest profil preselecția presupune testarea la limba română și 
matematică dacă numărul elevilor înscriși depășește numărul de locuri din oferta școlii. La 
liceu, pentru clasa a IX-a, repartiția computerizată stabilită la nivel național reprezintă 
principalul mod de admitere dar pentru specializările matematică informatică intensiv engleză 
și matematică informatică intensiv informatică se organizează testare la disciplinele engleză, 
respectiv matematică, după o procedură specifică colegiului. În vederea popularizării ofertei 
școlare, se participă la Târgul de ofertă educațională, se publică în massmedia, se organizează 
Ziua Șolii, Gala premiilor de excelență a CDSH, Serbarea clopoțelului. 

Analiza comparativă a dinamicii efectivelor de elevi reflectă o scădere a numărului 
acestora pentru perioada 2007-2016, scădere ce se integrează în trendul de scădere prognozat 
în PLAI 2012-2020 și o creștere pentru debutul acestui an. 

 
 

AN 
ȘCOLAR 

EFECTIV 
ELEVI 

2007-2008 901 
2008 - 2009 841 
2009 - 2010 792 
2010 - 2011 801 
2011 - 2012 812 
2012- 2013 846 
2013- 2014 878 
2014 - 2015 859 
2015-2016 840 
2016-2017 873 
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Profil Specialitate   clasa       Anul 
   
şcolar     IX X XI XII 
              
 2015-
2016 real matematică-informatică 56 47 23 14 

    
matematică inf. intensiv 
informatică - - - - 

    
matematică-inf. intensiv 
engleză 28 30 43 51 

    ştiinţe ale naturii 29 24 - - 

    
ştiinţe ale naturii intensiv 
engleză - - 50 30 

  uman filologie intensiv engleză - - 30 28 
    filologie 28 30 - - 
    ştiinţe sociale 29 30 - 30 
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II.2.RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 

Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” își desfășoară activitatea într-un spaţiu propriu aflat 
în str. 14 Noiembrie, nr.24, intr-o clădire istorică ce aparține Patrimoniului UNESCO. Spaţiile 
de învăţământ sunt în momentul acesta la nivelul standardelor de acreditare, oferind un 
confort sporit atât elevilor cât şi cadrelor didactice. Activitatea didactică se desfăşoară în 32 
de săli de clasă, din care 12 sunt  specializate pe diverse domenii de interes. Şcoala noastră 
este dotată cu o bibliotecă modernă amenajată conform standardelor actuale, funcţionând într-
un spaţiu propriu, cu mobilier adecvat şi având  în dotare  peste 61300 de volume şi un număr 
însemnat de manuscrise şi cărţi rare.  

Echipamentele şi mijloacele necesare comunicării, extinderii mijloacelor de informare, 
diversificării strategiilor educaționale sunt adaptate nevoii învățământului contemporan 
însumând: 120- nr.total calculatoare din care 95 nr.calculatoare utilizate de elevi și 18 nr. 
calculatoare utilizate de profesori iar 7 calculatoare sunt utilizate în scop administrativ. Toate 
calculatoarele sunt conectate la reţeaua internet. De asemenea deținem 6 copiatoare puse la 
dispoziția personalului didactic. 
În urma lucrărilor de reabilitare a fost modernizat laboratorul de biologie, laboratoarele de 
informatică, ușa de acces în corpul N și sala de sport, inaugurat cabinetul multimedia fiind 
amenajată totodată și toaleta persoanelor cu dizabilități. 
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RESURSE FINANCIARE 
SURSE DE FINANTARE              APROBAT    REALIZAT    EXPLICATII 

Lei            Lei 

2012             Buget local 2890700            2692039     Cheltuieli salarii, materiale, 
2012             Buget de stat 57422               56962       Cheltuieli examene,transport 
elevi, 

Burse ,,Bani    liceu 
2012             Venituri proprii 90000               24015        Cheltuieli materiale,Ob inv 

2013            Buget local  2994400         2983304      Cheltuieli 
salarii,Materiale,Burse 
2013            Buget de stat 55818             55536       Cheltuieli examene,Burse 
,Transport 
2013            Venituri proprii 48000             29889       Cheltuieli materiale,Ob inv 

2014            Buget local                 3397720         3262820        Cheltuieli 
salarii,Materiale,Burse 
2014            Buget de stat 55867             55867        Cheltuieli examene,Burse 
,Transport 
2014            Venituri proprii 40500            28000         Cheltuieli materiale,Ob inv 

2015              Buget local 3083294            3083294         Cheltuieli salarii  , 
         439233             439233       Cheltuieli materile 

 39641             39641        Burse 
2015       Buget de stat       32068             32068      Cheltuieli examene bac 

   7266              7266       Transport elevi  , 
   20877          0877        Ajutor   financiar ,,Bani 

liceu”  

Situația distribuirii burselor și a ajutoarelor sociale este următoarea: 

Tipul de 
bursă 

An școlar 2013-2014 An școlar 2014-
2015 

An școlar 2015-
2016 

Bani de liceu 15 12 10 
Bursă de boală - - 1 

Bursă de 
ajutor social 

2 3 2 

Burse de merit 50 60 386 
Burse de 

performanță 
5 5 1 

TOTAL NR. 
BURSE 

72 80 400 
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III.ANALIZA CALITĂ ȚII SERVICIILOR EDUCAȚIONA 
III.1.MONITORIZAREA SITUAȚIEI ȘCOLARE 
 
III.1.1.PROMOVABILITATE 
La sfârșitul anului școlar 2015-2016 situația statistică privind promovabilitatea înregistra 
următoarele date numerice: 

Clasa Nr. 
elevi 

Nr. elevi 
promovați 

Nr. elevi 
repetenți 

Procent 
promovabilitate 

Nr. elevi promovați pe 
medii 

6 - 
6,99 

7 - 
8,99 

9 - 
9,99 10 

V A 22 22   100%   18 4   
V B 28 28   100%   4 22 2 
VI A 29 28 1 96,55% 1 18 9   
VI B 27 27   100%   8 18 1 
VII A 31 31   100% 1 17 13   
VII B 30 29 1 96,67%   18 11   
VIII 

A 23 23   100% 1 8 12 2 

VIII B 21 21   100%   9 12   
V-

VIII 211 209 2 99,05% 3 100 101 5 

IX A 26 26   100%   26     
IX B 29 29   100% 1 19 9   
IX C 28 28   100%   15 13   
IX D 30 30   100%   26 4   
IX E 29 29   100%   22 7   
IX F 28 28   100%   20 8   
X A 27 26 1 96,30% 4 19 3   
X B 20 20   100%   18 2   
X C 30 30   100%   21 9   
X D 24 24   100%   19 5   
X E 30 30   100% 2 24 4   
X F  30 30   100% 3 22 5   

XI A 22 20 2 90,91% 8 11 1   
XI B 21 20 1 95,24% 5 14 1   
XI C 22 22   100%   14 8   
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XI D 31 31   100% 3 25 3   
XI E 19 18 1 94,74% 8 9 1   
XI F 30 30   100% 2 16 12   
XII A 14 14   100%   14     
XII B 25 25   100% 6 19     
XII C 26 26   100%   8 16 2 
XII D 30 30   100%   16 12 2 
XII E 30 30   100%   20 10   
XII F 28 28   100%   23 5   
IX-
XII 629 624 5 99,21% 42 440 138 4 

Total 840 833 7 99,17% 45 540 239 9 
 
Ponderea mediilor de 6-6,99 este 5,35% de din total, cele cuprinse în intervalul 7-8,99 
reprezintă 64,28% și cele de 9 și 10 doar 30,37%. Procentele de 100% promovabilitate se 
înregistrează pentru 26 clase din 32, 85,6% clase din total. Procentul de promovabilitate 
anual este de 99,17%, mai mare față de sem.I(89,83%). 
 

NIVEL 
MEDII 
6-6,99 

MEDII 
7-8,99 

MEDII 
9-9,99 

MEDII 
10 

GIMNAZIU 3 100 101 5 
LICEU 42 440 138 4 
TOTAL 45 540 239 9 

 
 III.1.2.REZULTATELE EXAMENELOR NA ȚIONALE 
 Situaţia elevilor promovaţi după media generală la examenele de evaluare naţională la clasele 
a VI-a și a VIII-a şi bacalaureat reflectă consistenţa actului instructiv educativ la nivelul 
colegiului nostru. Situația statistică a rezultatelor înregistrate la Evaluarea Națională la clasa a 
VI-a este următoarea: 

Numărul 
itemului   Rezultate elevi 

LIMBĂ ȘI 
COMUNICARE 

  

din test cu punctaj total cu punctaj parţial cu punctaj zero 
        

I. 17 39 0 

II. 
48 8 0 
48 8 0 

III. 50 5 1 
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Numărul 
itemului   

Rezultate elevi  

MATEMATICĂ ȘI 
ȘTIINȚE 

  

din test cu punctaj total cu punctaj parţial cu punctaj zero 
     

I.1 55 0 1 
I.2 55 0 1 
I.3 51 0 5 
I.4 32 5 19 
I.5 38 0 18 
I.6 40 4 12 
I.7 6 20 30 
I.8 38 0 18 
I.9 39 14 3 
I.10 54 1 1 
I.11 29 12 15 
I.12 43 7 6 
I.13 39 3 14 
I.14 25 6 25 

I.15 51 1 4 
 
Din statistică se remarcă o pondere mare a itemilor rezolvați total. 
 
Situația statistică a rezultatelor înregistrate la Evaluarea Națională la clasa a VIII-a 
comparativ cu anii școlari precedenți este următoarea: 

IV. 

29 26 1 
29 26 1 
29 26 1 
29 26 1 

V. 33 22 1 
VI. 38 13 5 
VII. 33 23 0 
VIII. 35 15 6 
IX. 50 6 0 
X. 44 12 0 
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Anul PREZENTAŢI REUŞIŢI  
Din care, după media 

obţinută 
 

procent 
promov. şcolar total din care total din care 

 elevi feminin elevi feminin 
5-

6,99 
7-

7,99 8-8,99 9-10 % 
2012-
2013 47 25 47 25 2 1 12 32 100% 
2013-
2014 43 15 41 15 13 15 7 6 95, 34% 
2014-
2015 53 33 53 33 6 11 13 23 100% 
2015-
2016 44 21 42 20 4 9 17 13 95,45% 

 

 
 
Anul școlar 2015-2016 înregistrează un trend descrescător față de anul școlar precedent. 
 
Situația la examenul de bacalaureat, an școlar 2015-2016, se prezintă astfel: 
 

Anul PREZENTAŢI REUŞIŢI  
Din care, după media  obţinută 
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 elevi feminin elevi femin
in 
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2012-
2013 126 95 113 91 26 36 33 17 89, 

7% 
2013-
2014 153 118 132 107 27 45 37 23 86, 

27% 
2014-
2015 155 85 152 85 18 49 51 34 98,06

% 
2015-
2016 153 89 152 89 22 46 48 36 99,34

% 
   
Se remarcă creșterea procentului de promovare a acestui examen în ultimii 4 ani școlari. 
 

 
 
III.1.3.ABSENTEISM 
 
La nivelul unității noastre școlare s-au înregistrat următoarele date statistice: 
 
 

Clasa Nr. 
elevi 

SEMESTRUL II ANUAL 

Nr. absențe Nr. absențe / elev Nr. absențe Nr. absențe / 
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Total Nemotiv
ate Total Nemoti

vate Total Nemoti
vate Total Nemo

tivate
V A 22 105 30 4,77 1,36 140 34 6,36 1,55 

V B 28 155 8 5,54 0,29 324 20 11,57 0,71 

VI A 29 256 72 8,83 2,48 623 150 21,48 5,17 

VI B 27 299 68 11,07 2,52 445 91 16,48 3,37 

VII A 31 371 174 11,97 5,61 761 308 24,55 9,94 

VII B 30 457 107 15,23 3,57 959 181 31,97 6,03 
VIII 

A 23 289 75 12,57 3,26 493 111 21,43 4,83 

VIII 
B 21 246 69 11,71 3,29 507 113 24,14 5,38 

V-
VIII 211 2178 603 10,32 2,86 4252 1008 20,15 4,78 

IX A 26 522 171 20,08 6,58 871 295 33,50 11,35 

IX B 29 460 100 15,86 3,45 1076 410 37,10 14,14 

IX C 28 379 73 13,54 2,61 721 139 25,75 4,96 

IX D 30 494 235 16,47 7,83 870 352 29,00 11,73 

IX E 29 703 176 24,24 6,07 1164 309 40,14 10,66 

IX F 28 1567 144 55,96 5,14 2243 192 80,11 6,86 

X A 27 771 365 28,56 13,52 1492 722 55,26 26,74 

X B 20 450 141 22,50 7,05 698 235 34,90 11,75 

X C 30 900 219 30,00 7,30 1614 367 53,80 12,23 

X D 24 656 142 27,33 5,92 1238 307 51,58 12,79 

X E 30 598 40 19,93 1,33 1066 256 35,53 8,53 

X F  30 817 352 27,23 11,73 1439 643 47,97 21,43 

XI A 22 1161 548 52,77 24,91 2001 936 90,95 42,55 

XI B 21 393 173 18,71 8,24 628 273 29,90 13,00 

XI C 22 645 145 29,32 6,59 1256 332 57,09 15,09 

XI D 31 1034 306 33,35 9,87 1827 516 58,94 16,65 

XI E 19 361 140 19,00 7,37 739 232 38,89 12,21 

XI F 30 876 265 29,20 8,83 1304 457 43,47 15,23 

XII A 14 117 48 8,36 3,43 285 108 20,36 7,71 

XII B 25 385 138 15,40 5,52 947 426 37,88 17,04 

XII C 26 485 152 18,65 5,85 1120 285 43,08 10,96 

XII D 30 778 152 25,93 5,07 1670 377 55,67 12,57 
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XII E 30 425 162 14,17 5,40 1300 462 43,33 15,40 

XII F 28 1412 820 50,43 29,29 1412 820 50,43 29,29 
IX-
XII 629 16389 5207 26,06 8,28 28981 9451 46,07 15,03 

Total 840 18567 5810 22,10 6,92 33233 10459 39,56 12,45 
 
Clasele cu număr ridicat de absențe nemotivate per elev sunt:  
• La gimnaziu: VIIA, VIIB, VIIIB, VIA 
• La liceu, cu peste 20 absențe nemotivate per elev: XIA, XIIF, XF, XA 

Clasele cu număr mic de absențe nemotivate pe elev sunt: 
• La gimnaziu:VB, VIB 
• La liceu, cu sub 10 absențe nemotivate per elev: IX C, XIIA, XE, IXF 
Cele mai puține absențe nemotivate se înregistrează la clasele: VB și IXC. 
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III.1.4.SANCŢIUNI ȘI ABANDON ȘCOLAR 
Înregistrăm un număr mic de sancțiuni acordate elevilor și un număr minim de elevi aflați în 
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abandon școlar: 
 

Clasa Nr. elevi Nr. elevi în 
abandon școlar 

Nr. elevi 
sancționați 

Nr. elevi cu nota 
scăzută la purtare sub 

7 
V A 22       
V B 28       
VI A 29     1 
VI B 27       
VII A 31       
VII B 30       
VIII A 23       
VIII B 21       
V-VIII 211 0 0 1 
IX A 26       
IX B 29 1     
IX C 28       
IX D 30       
IX E 29       
IX F 28       
X A 27       
X B 20       
X C 30       
X D 24       
X E 30       
X F  30       
XI A 22   1 exmatriculare   
XI B 21  5 mustrări   
XI C 22       
XI D 31       
XI E 19       
XI F 30       
XII A 14       
XII B 25       
XII C 26       
XII D 30       
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XII E 30       
XII F 28       
IX-XII 629 1 6 0 
Total 840 1 6 1 

 
Indicatori de eficiență internă în anul școlar 2015-2016 

Promovabilitatea  Nr. elevi promovați 
la sfârșit de an școlar 

Nr. total de elevi % 

837 840 99,64 
Repetenție  Nr. elevi repetenți la 

sfârșit de an școlar 
Nr. total de elevi % 

7 840 0,36 
Abandon școlar Nr. elevi care au 

părăsit educația 
Nr. total de elevi % 

1 840 0,11 
Note scăzute la 
purtare sub 7 

Nr. elevi cu note 
scăzute la purtare sub 
7 

Nr. total de elevi % 

1 840 0,11 
Absenteism  Nr. total absențe în 

anul școlar 2015-
2016 

Nr absențe motivate Nr. absențe 
nemotivate per elev 

33233 22774 12,45 
Nr. premii și 
distincții 

Nr. premii naționale 
și internaționale 

Nr. premii regionale, 
locale și județene 

Nr. total premii an 
școlar 2015-2016 

67 84 151 
 
III.2. ASIGURAREA CALITĂŢII PROCESELOR DE PREDARE - ÎNVĂŢARE ŞI A 
SERVICIILOR EDUCAȚIONALE LA NIVELUL CATEDRELOR 
 
III.2.1.CATEDRA LIMBA ROMÂNĂ 

Profesorii catedrei au  întocmit planificările calendaristice, proiectele unităţilor de 
învăţare în concordanţă cu cerinţele programei şi nivelul claselor la care predau. De 
asemenea,  s-a urmărit corelat conţinuturile şi activităţile de învăţare cu competenţele 
specifice, în funcţie de nivelul de studiu. S-au  folosit strategii optime pentru atingerea 
competentelor generale şi specifice, în vederea parcurgerii eficiente a programei, verificând 
prin diferite teste predictive, respectiv continue. 

Dnul director Anastasiu Florin a coordonat, a organizat și a participat la următoarele 
activități curriculare și extracurriculare: 
 Organizarea activității metodice județene ce a vizat rolul și funcțiile evaluării în asigurarea 

progresului școlar 
 A fost membru în Comisia județeană de evaluare a concursului Tinere condeie 
 A fost membru în Comisia județeană de evaluare a concursului Anotimpuri literare, 

organizat în parteneriat cu Biblioteca Județeană Panait Cerna 
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 A fost membru în Consiliul consultativ la nivelul Inspectoratului Școlar Județean 
 A susținut derularea Proiectului POSDRU 160/2.1/ES/ 132690 Construiește-ți cariera pas 

cu pas. Consiliere și orientare profesională pentru elevii din centru și sud-est 
 Pregătirea elevilor pentru concursuri: Premiul I la nivel județean și Premiu Special la nivel 

Național la Olimpiada de limba și literatura română cu eleva Costea Cristina; Premiul II, 
cu eleva Almăjanu Bianca; Premiul III, cu eleva Cocona Ioana și mențiune, cu eleva 
Hamcerencu Maria; Mențiune la Concursul Interjudețean de Surprize și Dificultăți 
Stilistice Mihail Sebastian, Brăila, cu eleva Almăjanu Bianca 

A coordonat și a susținut toate activitățile organizate la nivelul catedrei 
Dnul Bucur Gheorghe a realizat următoarele activități: 
 pregătirea suplimentară a elevilor clasei a XII-a D în vederea susținerii examenului de  

Bacalaureat 
 prezentarea referatului Conceptul de reflecție în acțiune și rolul ei în creșterea eficienței 

procesului didactic la limba și literatura română 
 realizarea unei prezentări Personalitatea poetului Mihai Eminescu în literatura română 
 realizarea Procesului literar Este vinovat Ion?, susținut cu elevii claselor a X-a B și D 
 prezentarea referatului la activitatea metodică județeanăRolul profesoruluiîn valorificarea 

dispozițiilor elevilor pe baza folosirii reflecției în acțiune. 
 Publicarea unor articole în Ziarul Obiectiv și Moldova Literară din Iași, cu titlul Mihai 

Eminescu- mit fundamental al culturii române. 
Dna prof Condrat Mihaela a realizat următoarele activități diverse activități curriculare și 
extracurriculare: 
�   identificarea elevilor  capabili de performanță, precum și a celor cu dificultăți de 

învățare; întocmirea unui plan de măsuri în acest sens; pregătirea suplimentară a elevilor 
claselor a VIII-a A și a XII-a B în vederea susținerii examenului de Evaluare Națională,  
Bacalaureat.  

� serbarea  Zilei Nonformale a educației în parteneriat cu Drumuri Dobrogene. La activitate 
au participat elevii  claselor a XI-a C și a XII-a , însoțiți de doamna bibliotecar Iliescu 
Lucica; în semestrul al II-lea, menținând colaborarea cu acest ONG, a fost sărbătorită Ziua 
Voluntariatului 

� participarea la târgul de carte Gaudeamus desfășurat  la Romexpo, București; 
� Derularea parteneriatului cu Teatrul,,Jean Bart”  ; 
� Pregătirea elevilor pentru concursuri; -rezultate- Olimpiada de lingvistică-  Matei 

Andreea-clasa a VIII-A  – premiul I –faza județeană, participare faza națională;  mențiune 
Pavlov Cătălina (cls. a VIII-a A), Olimpiada de limbă română- premiul I , faza județeană 
Matei Andreea, /premiu special -faza națională, premiul alII-lea, Bolboceanu Mădălina 
(cls. a XI-a C), mențiune- Dinu Clara(clasa a XII-a E), premiul al II-lea la Concursul 
județean ,,Made in Europe”  ( Suhov Ioan, Duluchian Bianca, Iorga Alexandra-clasa a XI-
a C) (echipa formată din cei trei elevi a prezentat rezultatele proiectului eTwinning derulat 
în anul anterior, în colaborare cu dna prof. Pavel Ana) 

� Coordonarea cenaclului literar ,,Aspirații” și a revistei  Aspirații literare,-editarea 
numerelor  21/decembrie 2015, respectiv 22/aprilie 2016. La concursul județean de reviste 
școlare, publicația noastră a obținut premiul I.  În semestrul al II-lea, ca activități de 
cenaclu, menționăm participarea la Festivalul Internațional de Poezie la București, 
onorând invitația  Asociației Identitate Culturală Contemporană (AICC), participarea la 
Atelierul de Creație susținut la Casa Avramide  sub coordonarea scriitorului Florin Iaru, în 
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cadrul Târgului de Carte ,,Danubius”,  participarea cenacliștilor ca elevi voluntari în 
cadrul aceluiași târg, precum și întâlnirea organizată în cadrul colegiului cu scriitorul 
Ștefan Caraman. 

� Organizarea concursului  școlar național  Comper ( în calitate de profesor mentor); 
� Participarea la activitățile  organizate de domnul profesor  Bucur Gheorghe –Ion, proces 

literar( alături de elevii clasei a XI-a D) și la cea organizată de doamna profesoară Turtoi 
Ionela pent omagierea poetului Eminescu; 

� Participarea la acțiunea metodică județeană desfășurată la Școala Gimnazială Elena 
Doamna cu tema ,,Strategii didactice diferențiate”( semestru I), organizarea acțiunii 
metodice la nivel judetean pe semestrul al II-lea,  având ca temă Evaluarea, alături de 
colegii de catedră. 

� profesor evaluator la Olimpiada de limba si literatura română- faza județeană, Concursul 
Comunicare.Ortografie, simulările Evaluării Naționale și a examenului de Bacalaureat 

� membru în Consiliul Consultativ al disciplinei Limba și literatura română (ISJ) 
� absolvirea cursurilor ,,Scrierea proiectelor europene” , ,, Utilizarea avansată a 

instrumentelor TIC”  (furnizor CCD) 
� participarea  la colocviul pentru obținerea gradului didactic I, susținerea inspecției 

necesare în acest sens 
� depunerea unei aplicații Erasmus +, la data limită 31 aprilie, pentru acțiunea cheie 

2(KA2)- proiectul a obținut 80, 5 puncte , dar nu a obținut finanțare. 
Dna Coman Mara a realizat următoarele activități diverse activități curriculare și 
extracurriculare: 
• identificarea elevilor  capabili de performanță, precum și a celor cu dificultăți de învățare; 

întocmirea unui plan de măsuri în acest sens; pregătirea suplimentară a elevilor claselor a 
VIII-a B, elevii obținând 2 note între 7-8, 5 note între 8-9, 11 note între 9-9,99 și 3 note de 
10 

• organizarea unor vizionări de film și a unor piese de teatru 
• realizarea unor activități de ecologizare a mediului 
• organizarea unei acțiuni de voluntariat Din suflet pentru suflet, vizitând Centrul de 

Plasament Cocorii II 
• stimularea activității elevilor talentați, prin activități de pregătire suplimentară pentru 

olimpiade și concursuri școlare: Premiul II și participare la Concursul Național Ionel 
Teodoreanu- Dobre Cosmina, clasa  a VI-a B; Premiul III- Galea Andreea, clasa a V-a B 
și Țigănuș Vlad, clasa a VI-a B; Mențiuni: Marinov Theea, Dragulschi Ioana, cls a V-a B; 
Albuleț Lia, cls a VI-a B; Dumitru Ștefania, Duțu Adrian, cls a VII-a B  

• coordonarea activității Cercului de Teatru Magia Scenei, care a fost premiată la Palatul 
Copiilor cu premiul III, iar eleva Ignatencu Camelia a obținut Premiul II pentru 
inrepretare feminină 

• participarea în calitate de evaluator la olimpiade și concursuri și la Evaluare Națională 
• participarea la activitpșile didactice organizate la nivel de școală și la nivel județean. 
Dna prof Turtoi Ionela a realizat următoarele activități diverse activități curriculare și 
extracurriculare: 
o identificând elevii capabili de performanță, cât și cei  cu dificultăți de învățare; 
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o implicarea în activități de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității, astfel am 

elaborat o programă pentru discipline opționale, ca de pildă, Teoria și practica textului  în 
cadrul catedrei de limba și literatura română; 

o realizarea documentelor de proiectare didactică în format electronic cu ajutorul resurselor 
TIC și  respectarea modelele orientative elaborate de MECTS; 

o  proiectarea activităților extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și 
interesele educabililor, planul managerial al unității, ca de exemplu,  Legenda sufletului 
românesc-Mihai Eminescu, activitate desfășurată în incinta bibliotecii CDSH în 
colaborare cu profesorii de catedră și bibliotecarul școlii, copiii voluntari fiind răsplătiți cu 
diplome de participare; de asemenea, în  Săptamâna Altfel a desfășurat numeroase 
activități: excursia la Borsa .Am organizat activitatea ,, Mihai Eminescu- Luceafarul 
poeziei romanesti,, ; 

o  Susținerea referatului la nivelul catedrei  cu titlul,, Strategii de predare diferențiată,, în 
luna noiembrie 

o  pregătirea elevilor pentru Olimpiada de Limba și literatura română, unde eleva 
Condrea Ioana a obținut la nivel județean 85 de puncte 

o  pregătirea elevilor pentru Concursul Literatura ca abilitate de viață unde eleva Flores 
Maria din calasa a X-a-F a obținut la nivel judetean locul V; 

o Participarea în calitate de partener în Proiectul Centrelor Pilot de Învățare și Evaluare 
o  participarea la acțiunea  organizată și coordonată de domnul profesor Bucur Gheorghe 

Procesul literar al lui Ion de Liviu Rebreanu desfășurată în sala de festivități 
o participarea la târgul de carte internațional  Gaudeamus alături de membrii catedrei de 

limba și literatura română și un grup de elevi din CDSH 
o utilizarea unor strategii didactice care au asigurat caracterul aplicativ al învățării ce au 

condus spre formarea unor competențe specifice, a utilizat metode activ-participative, a 
identificat modalități de comunicare, a adaptat demersul didactic la particularitățile 
educabililor; 

o  informarea educabililor și a familiilor acestora cu privire la rezultatele școlare cu scopul 
creării unei motivații și determinări adecvate pentru învățare, având în vedere ca am fost 
dirigintă  la clasa a XI-a B; 

o stimularea prin diverse strategii și angajarea elevilor în procesul de învățare în funcție de 
stilul de învățare, coectându-le regulat temele, monitorizându-le progresul sau regresul; 

o  asigurarea transparenței criteriilor, a procedurilor de evaluare și a rezultatelor activităților 
de evaluare, comunicându-le elevilor și părinților, elaborând bareme de corectare pentru 
orice test/lucrare în evaluarea scrisă; 

o  Aplicarea unor teste predictive, realizând interpretarea și comunicarea acestora, a utilizat 
diverse instrumente de evaluare, ca de pildă, evaluări scrise, orale, portofoliu, reușind 
astfel să asigure o evaluare ritmică a elevilor; 

o  obținerea  gradului didactic I, a participat la consfătuiri, cercuri pedagogice, a participat la 
cursul cu titlul Certificat pentru participarea la cursul de utilizarea instrumentelor 
on-line in educatie, a obținut un Certificat pentru participarea la activitatile proiectului 
Posdru/160/2.1/S/132690 Construieste-ti cariera, pas cu pas! Consiliere și orientare 
profesionala pentru regiunile Centru si Sud-Est.   
Dna prof. Vicol Mihaela a realizat următoarele activități diverse activități curriculare și 
extracurriculare: 
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 identificarea elevilor  capabili de performanță, precum și a celor cu dificultăți de învățare;
întocmirea unui plan de măsuri în acest sens; pregătirea suplimentară a elevilor clasei  a
XII-a  C în vederea susținerii examenului de Bacalaureat.

 participarea la târgul de carte Gaudeamus desfășurat  la Romexpo, București;
 organizarea concursului  școlar național  Comper ( în calitate de profesor mentor);
 Coordonarea  revistei  Aspirații și editarea numerelor  73/decembrie 2015, respectiv

74/aprilie 2016. La concursul județean de reviste școlare, publicația noastră a obținut
premiul I.

 Organizarea activității metodice județene și susținerea referatului Rolul și funcțiile
evaluării în asigurarea progresului școlar

 Participarea la activitatea metodică de la Liceul de Artă , susținută pe semestru I
 Pregătirea elevilor pentru concursuri: .Premiul I- Națională Lectura ca abilitate de viață;

Victor Morozov, clasa a XI-a;Mențiune la faza județeană, cu elevele: Aftene Andreea,
Enache Ruxandra;.Premiul I și Diplomă de Excelență Dimineața unui miracol; Premiul II-
Morozov Victor și mențiune –Haralam Ștefania la Concursul Anotimpuri literare;  Proiect
Național Punți literare între culturi și civilizații, Victor Morozov, clasa a XI-a; Premiul I-
Faza județeană Olimpiada de limba și literatura română, participare la faza națională,
Enache Ruxandra, clasa a X-a;  Mențiune la concursul Tinere Condeie, cu eleva Petrescu
Andreea, clasa a IX-a; Mențiune la Concursul Interjudețean de Surprize și Dificultăți
Stilistice Mihail Sebastian, Brăila, cu eleva Aftene Andreea ; Premiul III la Concursul
Național  de produse finale ale proiectelor finanțate prin programe comunitare Made for
Europe, faza județeană, cu eleva Samson Anamaria

 Participarea la Proiectul eTwinning De la terre a la mer, în colaborare cu Franța, Italia
Tunisia

 Participarea la activități de workshop Voluntari în comunitate, în colaborare cu Asociația
Drumuri Dobrogene

 participarea la cursul de formare a metodiştilor Program de perfecţionare a metodiştilor
I.S.J., furnizor C.C.D., Tulcea, conţinând 5 module specifice

 profesor evaluator la Olimpiada de limba si literatura română- faza județeană, Concursul
Lectura ca abilitatea de viață, simulările Evaluării Naționale și a examenului de
Bacalaureat

 participarea la toate activitățile metodice susținute la nivelul catedrei
Doamna profesoară Catrinescu Lidia a participat la toate activitățile susținute la nivelul

catedrei, motivând elevii claselor a IX-a să participe la olimpiada de limba și literatura 
română. Aceasta este interesată în vederea recuperării decalajelor, realizând fise de lucru 
diferențiat pentru clasa a X-a E. 

III.2.2.CATEDRA LIMBI STRĂINE
Membrii comisiei de limbi moderne sint preocupati in permanenta de perfectionare si formare 
continua, de parcurgerea programei scolare in raport cu planificarile calendaristice, abordind 
demersul didactic in functie de nivelul clasei de elevi si de necesitatile de invatare ale 
acestora. 
In anul scolar 2015-2016 activitatile profesorilor  din cadrul Comisiei metodice Limbi Straine 
au fost multiple si variate si au constat in urmatoarele:  

- desfasurarea unor lectii active de limbi straine, activitatea la clasa fiind centrata pe elev: 
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- adaptarea strategiilor si a continuturilor specific disciplinelor la particularitatile de virsta ale 
elevilor; 

- utilizarea eficienta a auxiliarelor curriculare (traditionale si moderne, inclusive a softului 
educational) in procesul de predare invatare; 

- realizarea diferentierii demesrsului didactic pentru a sprijini si facilita progresul in ritm 
propriu al elevilor (cei cu nevoi special, dar si cei capabili de perrformanta) ; 

- ameliorarea rezultatelor de la testele de evaluare initiala, sumativa, de progres si finale, 
elaborate de profesorii de specialitate; 

- valorificarea rezultatelor de la evaluarile curentein vederea construirii unui demers reglator 
care sa raspunda nevoilor  identificate; 

- selectarea elevilor si constituirea grupelor de pregatire pentru olimpiade si concursuri 
nationale si internationale, rezultatele obtinute de elevi reiesind din activitatea individuala a 
profesorilor, prezentata mai departe; 

- pregatirea suplimentara a elevilor pentru concursuri scolare si olimpiade, pentru Bacalaureat- 
examenele de  competente lingvistice 

- conceperea de programe pentru cursurile optionale la clasele cu predare intensive a limbii 
engleze; 

-  participarea la Sesiunea de Comunicari Stiintifice prin referate si lucrari indrumate de 
profesorii membri ai comisiei;  

- sustinerea de comunicari si referate  in cadrul comisiei  metodice pentru promovarea didacticii 
moderne;  

- realizarea unor parteneriate educationale cu principalii factori educationali  locali si cu 
institutii de profil din tara si strainatate; 
Implicarea membrilor comisiei in activitatile didactice curriculare si extracurriculare reiese 
din raportul fiecarui cadru didactic in parte, dupa cum urmeaza: 
Prof. PAVEL ANA 
• Proiectarea activitatilor  din cadrul Ariei Curriculare “Limba si Comunicare”, Comisia 

Medodica “Limbi Straine” in calitate de responsabil de comisie metodica; 
• Organizarea bunei desfasurari a Examenului de Obtinere a Atestatului Profesional in 

Limba Engleza la clasele a XII-a cu predare intensiva a limbii engleze, in calitate de 
Responsabil Comisie Metodica Limbi Straine si de Secretar de Comisie; 

• A elaborat teste initiale cu stabilirea itemilor de evaluare si corectarea acestora pentru 
clasele a V-a A si a IX-a D si a conceput demersul didactic in functie de rezultatele 
acestora 

• A stabilit imreuna cu elevii clasei a XII-a F temele pentru  Atestatul Profesional la limba 
engleza. 

• Coordonarea activitatii de elaborare a atestatelor profesionale  ale elevilor care au sustinut 
Examenul pentru Obtinerea Atestatului Profesional la Limba Engleza; 
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• A indrumat elevi pentru publicarea de articole in revista “Aspiratii” ; eleva Enache 

Ruxandra publicind in primul numar al revistei din acest an scolar articolul-recenzie la 
romanul “Tess of the d’Urbelvilles de Thomas Hardy.  

• A organizat buna desfasurare a activitatii metodice pentru limbi straine in cadrul 
Colegiului Dobrogean “Spiru Haret” din data de 7 noiembrie 2015, asigurind baza 
tehnico-materiala, fiind coordonator  de activitate. 

• A participat cu un numar de 5 elevi la Concursul National de Creatie Literara “Dimineata 
unui miracol” , sectiunea Proza/Eseu narativ, din cadrul Proiectului National “ Punti 
Literare intre Culturi si Civilizatii”. Toti elevii au fost distinsi cu premii dupa cum 
urmeaza: Suhov Ioan – clasa a XII-a F – Premiul I, Unguru Malin – clasa a X-a C – 
Premiul II, Dutu Adrian – clasa a VII-a B – Premiul III, Draniceanu Ina Amalia – clasa 
a XII-a F – Premiul III, Manole Alexandra – clasa a VII-a B – Mentiune. 

• In data de 21 ianuarie 2015 a organizat si asigurat buna desfasurare a Olimpiadei de limba 
engleza-faza pe scoala la care s-au  inscris un numar de 46 de elevi, 6 fiind absenti. 

• A elaborat subiectele pentru olimpiada de limba engleza-faza pe scoala la clasa a VII-a si 
a corectat lucrarile respective. 

• In data de 7 decembrie 2015 a intocmit Raportul privind notarea ritmica si parcurgerea 
programei scolare in cadrul comisiei de limbi moderne.  

• A alcatuit si transmis la Inspectoratul Scolar Judetean, inspectorului de specialitate, 
propuneri de subiecte pentru Olimpiada Judeteana de limba engleza pentru clasele a VII-a, 
a VIII-a, a IX-a si a X-a;  

• Indentificarea elevilor capabili de performanta, cit si a celor cu dificultati de invatare, si 
proiectarea demersului didactic in functie de de necesitatile educabililor; 

• Elaborarea programelor pentru disciplinele optionale “Vocabular in Limba Engleza” si 
“Tehnica Traducerii” pentru clasele cu predare intensive a limbii engleze la gimnaziu si 
liceu; 

• Elaborarea subiectelor pentru Examenul de Limba Engleza pentru clasa a V-a cu studiu 
intensiv al limbii engleze si evaluarea lucrarilor candidatilor; 

• Implicarea in proiectarea si organizarea urmatoarelor activitati extracurriculare:  
organizarea actiunilor medodice “Traditional si Modern in Predarea-Invatarea Limbilor 
Moderne” din data de 7 noiembrie 2015 si a actiunii medodice “Evaluarea Invatarii la 
Limbile Moderne din data de 12 martie 2016,desfasurate la Colegiul Dobrogean “Spiru 
Haret” ; organizarea Olimpiadei de Limba Engleza - faza pe scoala din data de 21 ianuarie 
2016 – elaborare de subiecte cls. a VIII-a, elaborare subiecte pentru Olimpiada de Limba 
Engleza -  faza pe judet, clasele a VII-a,  a VIII-a, a IX-a si a X-a; organizarea Intilnirii de 
Lucru cu reprezentanta Cambridge University in Romania,  Aniella Busila,  care a avut 
loc la Colegiul Dobrogean “Spiru Haret”  in data de 30 mai 2016 pentru promovarea 
Examenelor Cambridge; 

• Organizarea Sesiunii de Comunicari din cadrul Ariei Curriculare Limba si Comunicare 
organizate cu ocazia Zilei Scolii din 21 mai 2016; 
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•  Proiectarea de activitati in saptamina “Scoala Altfel”; organizarea actiunii “Seara 

culturala” cu vizionarea piesei de teatru “Dineu cu prosti” la Teatrul “Jean Bart” impreuna 
cu elevii clasei a IX-a D la care sint prof. diriginte; proiectarea si organizarea de activitati 
de voluntariat cu elevii clasei a IX-a D cu ocazia “Saptaminii legumelor si fructelor 
donate” din luna octombrie 2015; vizite la Centrul de Plasament “Dumbraveanca” si 
“Cocorii 1 si 2”, precum si la Centrul de Batrini “Sf. Nectarie” de Craciun si  de Pasti; 

• Participarea in calitate de profesor asistent la Simularea Examenelor nationale, la clasele a 
VIII-a. 

• Participarea in calitate de profesor asistent la Testarile Nationale la clasele a VI-a 
Matematica - Stiinte, si professor evaluator la acelasi examen la disciplina Limba si 
Comunicare; 

• Informarea, discutarea si evaluarea activitatilor la nivelul catedrei de limbi straine; 
• Prezentarea in cadrul catedrei a doua referate si a rezultatelor testelor initiale si 

summative; 
• Implicarea in activitati in spiritul integrarii si solidaritatii Europene prin participarea unui 

grup de elevi de la clasa a XII-a F si elevi de clasa a XII-a B la CONCURSUL 
NATIONAL de produse finale ale proiectelor finantate prin programe comunitare 
“MADE FOR EUROPE” – faza  judeteana, 26 martie 2016, la care grupul de elevi 
implicati in proiect reprezentat de elevul Suhov Ioan din clasa a XII-a F a obtinut Premiul 
al II-lea;  

• Amenajarea cabinetului de specialitate cu copii dupa diplomele obtinute de elevi la 
concursuri si olimpiade scolare; 

• Participarea la toate Cosfatuirile profesoriilor de limbi straine si la activitatile Comisiei 
Metodice judetene de Limbi straine care valorizeaza exemplele de bune practici din lunile 
septembrie,noiembrie, mai si iunie 2015-2016, precum si la toate consiliile profesorale; 

• Responsabil arie curriculara-comisia metodica limbi straine;  organizarea examenului de 
atestate profesionale la care au participat elevii cu studiu intensiv al  limbii engleze; 
organizarea celor trei consfatuiri ale profesorilor de limbi straine desfasurate la CDSH; 

• Participarea la promovarea imaginii scolii in calitate de membru in Comisia de 
specialitate, participarea la actiunile de Oferte Educationale la scoalile “Elena Doamna”  
“Nifon Balasescu” si “Alexandru Ciucurencu”; 

• Promovarea imaginii scolii in comunitate prin  rezultatele obtinute de elevi  la olimpiade si 
concursuri in limba engleza faza judeteana si nationala si activitati extracurriculare si 
extrascolare, dupa cum urmeaza: rezultate la Olimpiada de Limba Engleza - faza 
judeteana: Unguru Malin-clasa a X-a C- Media 9.85,Premiul I, calificat la faza nationala- 
Media obtinuta - 8.80 , Pana Vlad-clasa a X-a C-Media 9.75, calificat la proba de baraj,  
Premiul III, Enache Ruxandra-clasa a X-a C, Media 9.67, calificata la proba de baraj, 
Mentiune,  Manea Alexandru clasa a X-a C, Media 8.80  – Mentiune, Tanase Raluca-clasa 
a VIII-a B, Mentiune, Constantinescu Andra, clasa a VII-a B, Media 9.50 - Premiul al II-
lea,  Dutu Adrian,clasa a VII-a B, Mentiune. De asemenea, la Concursul National de 
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Creatie Literara , eseu si proza in Limba Engleza “Dimineata Unui Miracol” – editia 2015, 
din cadrul Proiectului National “Punti Literare Intre Culturi si Civilizatii”am paticipat cu 
un numar de 5 elevi, toti elevii obtinind premii,  dupa cum urmeaza:  Suhov Ioan, cls. a 
XII –a F – Premiul I,  Draniceanu Ina Amalia, cls. a XII-a F – Premiul premiul al II-lea,  
Unguru Malin, cls. a X-a C – Premiul al II-lea, Dutu Adrian, cls.a VII-a B – Premiul al III-
lea, Manole Alexandra, cls. a VII-a B – Mentiune. 

• Promovarea imaginii scolii a fost facuta si prin  publicarea in ziarul local “Obiectiv” Nr.
4053 din data de 31 mai 2016 a articolului scris de mine, cu titlul “Premii pentru elevii
Colegiului Dobrogean “Spiru Haret” la Concursul National de Creatie Literara.

• In calitate de coordonator SNAC pe unitate a coordonat si indrumat activitatile de actiune
comunitara ale celor 12 profesori implicati in astfel de actiuni, numarul total de elevi
implicate in proiecte fiind de 248 elevi.

• In calitate de membru in Comisia de Bacalaureat a participat ca prof Profesor examinator
si evaluator la Examenul deCompetente Lingvistice in Limba Engleza din luna mai 2016
Prof. CARLAN CARMEN
In cadrul catedrei de limbi straine a participat activ la toate sedintele si a intocmit la
termen planificarea anuala;
- a participat la toate actiunile la nivelul catedrei si am intocmit planifi-
carea anuala  la timp ;
-a intocmit modele de teste sumative la cl. a X-a si a XI , precum si modele de teza la
respectivele clase –X F si
XI D- engleza intensive;

-a coordonat activitatea de elaborare a atestatelor la limba engleza  la XII D si am pregatit 
elevii in vederea obtinerii unor rezutate bune si f. bune la evaluarea competentelor la sfarsitul 
clasei a XII-a 
- a pregatit elevii participanti la Olimpiada de limba engleza , am intocmit subiecte pentru cl. 
a IX-a , faza pe scoala ; elevul Toma  Catalin din cl. a X-a E a luat Premiul al III-lea cu 9.60 
la faza judeteana; 
- a fost  profesor evaluator la examenul de bacalaureat-evaluarea competentelor de limba 
engleza; 
- a indrumat activitatea de elaborare a unor lucrari stiintifice ce au fost prezentate la Sesiunea 
de de comunicari din 21 mai 2016- elevele Bolboaca Catalina si Ilie Bianca din cl. a XII-a D; 
 - la nivelul catedrei a intocmit si prezentat un referat cu team :”Modern si traditional in 
predarea limbii engleze “; 
-in predare a folosit cu precadere metode activ-participative , incercand sa adaptez 
continuturile noi la aspectele realitatii , ceea ce ii ajuta pe elevi sa se implice in demersul 
didactic , sa devina mai interasati si  sa dezvolte competente de comunicare ; 
-a participat la toate Consiliile profesorale . 
2.Consiliere si orientare
-ca diriginta a clasei a X-a F , a prelucrat la inceputul anului scolar Regulamentul scolar , cat 
si al ROI; 
- a completat Portofoliul dirigintelui , cat si portofoliile individuale ale  elevilor; 
- s-a preocupat de cultivarea unor relatii de buna colaborare si respect reciproc atat cu elevii 
clasei , cat si cu parintii acestora ; 
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- in acelasi timp, a incercat sa rezolve anumite situatii conflictuale aparute la clasa si am 
convocat Consiliul clasei ori de cate ori a fost nevoie , informand totodata si conducerea 
liceului – e vorba de conflictele aparute datorita elevei Stefan Bianca , ulterior plecata la 
Sulina; 
-s-au dat teste si chestionare in colaborare cu Butoi Carmina; 
- a desfasurat clasa a X-a F activitati de voluntariat si extra- curriculare : in urma vizitelor la 
copiii institutionalizati  de la COCORII 1 si 2 atat eu cat si elevii participanti la aceste 
activitati a obtinut cate un Certificat de voluntar; printre  activ. extra-curriculare se numara : 
actiune de Ecologizare in Parcul Personalitatilor(aprilie 2016); actiune de educatie 
antiseismica la nivelul scolii; doua activitati desfasurate la biblioteca liceului , in colaborare 
cu d-na Iliescu Lucica, si anume : “ Ce stim despre Spiru Haret ? “ elevii au venit cu 
informatii –referate si prezentari Power Point; o alta action a fost dedicate lui E.A.POE-‘ 
father of the dedective story’; 
-a incheiat un Partenerit cu Centrul Muzeal ‘ DELTA  DUNARII ‘- unde a desfasurat 2 
activati ce au avut loc in Sala de proiectii (decembrie 2015 – Radu Adina le-a facut o 
prezentare stiintifica a Ariilor protejate din jud. TULCEA, iar in aprilie 2016 tema a fost 
Marea Neagra-Radu Adina- prezentare urmata de intrebari adresate elevilor ca feed-back, dar 
si intrebari ale elevilor; 
Prof. DOROBANTU GABRIELA 

• Este embru in comisia CEAC 
A alcatuit subiecte Olimpiada de engleza faza pe scoala, la clasa a.....si a corectat lucrarile 
respective. 

• Pregatirea permanenta a elevilor pt. Bacalaureat  
• Profesor coordonator Atestate profesionale- cls.XII C 
•  In Dec. 2015 a prezentat, in cadul sedintei de catedra, referatul cu tema Factorii 

perturbatori in predarea limbilor straine 
• A prezentat in sedinta catedra din luna decembrie referatul cu tema”Factorii care 

blocheaza creativitatea elevilor”. 
• Supraveghetor Olimpiada de socio-umane, faza judeteana martie 2016 
• Supraveghetor Olimpiada de socio-umane, faza nationala aprilie 2006 
• Corector faza judeteana Olimpiada de limbi straine. Rezultate: premiul I Costea Cristina 

(IXC), premiul al III-lea Hamcerencu Maria (IXC), mentiune Ordean Tiberiu (IXC) 
• Membru in Comisia de mobilitate a cadrelor didactice 
• Membru in Comisia de evaluare nationala la clasa a VI-a- aprilie 2016 
• Coordonare lucrari pentru sesiunea cu prilejul Zilei Scolii 
• Coordonare lucrari de atestat profesional clasa a XII-a C 
• Coordonator elevi concurs “Europa in scoala”- mentiune la faza judeteana, eleva Casapu 

Irina (IXB) 
• Membru Comisia de evaluare nationala clasa a VIII-a. 
• Membru in CEAC 
• Membru in Asociatia de parinti a CDSH 
Prof. PLINGE ANCA 
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• In luna septembrie 2015 a conceput, aplicat, corectat si analizat testul initial de la clasa a 

IX-a F (inceput de ciclu). A conceput masuri de remediere a elevilor cu rezultate slabe. 
• In luna octombrie a organizat activitatea intitulata Halloween- intre traditie si 

modernitate, impreuna cu elevii clasei a VI-a B. Elevii au prezentat  informatii despre 
aceasta sarbatoare, originile ei si obiceiurile care s-au pastrat pana azi. Apoi, elevii si-au 
prezentat fiecare personajul in care a fost costumat. 

• Pe data de 7 noimbrie a participat la acrtivitatea metodica  pentru profesorii de limbi 
moderne; a facut parte din echipa de organizare, liceul “Spiru Haret” fiind gazda acstor 
intilniri. 

• In luna ianuarie 2015 a avut loc faza pe scoala a Olimpiadei de limba engleza, ocazie cu 
care a alcatuit subiectele pentru olimpiada la clasa a VII-a si a fost profesor corector la 
clasa a VIII-a. 

• A alcatuit propuneri de subiecte pentru proba scrisa a Olimpiadei de limba engleza, faza 
judeteana, pentru toate clasele de liceu (IX-XII) 

• In luna ianuarie 2016 a avut loc faza pe scoala a Olimpiadei de limba engleza,  ocazie cu 

care a alcatuit subiectele pentru olimpiada la clasa a VII-a si a fost profesor corector la 

clasa a VIII-A. 

• A facut parte din echipa de organizare a olimpiadei de limba engleza, faza judeteana (feb. 

2016); a fost profesor corector la clasa a XI-a. A pregatit pentru olimpiada elevi de la 

clasele a VII-a A si a XI-a F. 

• A fost membru in Comisia de organizare a simularii evaluarii nationale, clasa a   VIII-a 

(22-23 februarie 2016) si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat , clasa 

a XII-a (7-9 martie 2016). 

• Cu ocazia Zilei Scolii (21 mai 2016), in cadrul Sesiunii de Comunicari Stiintifice, a 

coordonat lucrarile sustinute de 2 elevi de la clasa a XII-a B. 

• Impreuna cu elevii clasei a VI-a B la care a fost diriginta si cu parintii acestora,   a vizitat 

casa de copii Cocorii II si a facut donatii ce implica articole de imbracaminte, 

incaltaminte, dar si alimente.  

• A participat ca profesor evaluator in cadrul comisiei de organizare si  desfasurare a 

Evaluarii Nationale la finalul clasei a VI-a (23-24 mai 2016). 

• A fost profesor evaluator in Comisia de examinare a absolventilor claselor a XII- a B, C si 

F in vederea obtinerii atestatului de competenta lingvistica in limba   engleza. 

• A fost profesor evaluator in Comisia de Bacalaureat pentru Evaluarea Competentelor 

Lingvistice. 
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Prof. BAZBANELA AURELIA  
• A elaborat teste initiale cu stabilirea itemilor de evaluare si corectarea acestora pentru 

clasele a X-a A si a XII-a E si a conceput demersul didactic in functie de rezultatele 
acestora. 

• In sedinta de catedra din data de 2.09.2015 a prezentat in cadrul catedrei de limbi straine 
referatul cu tema “Ziua Europeana a Limbilor Straine” 
     Prof. Baltoiu Iuliana 

• A elaborat teste initiale cu stabilirea itemilor si evaluarea acestora la clasele aIX-a E si a 
XI-a C.  

• A conceput subiectele pentru faza pe scoala a Olimpiadei de limba engleza pentru clasa a 
X. A fost profesor corector la clasa a X-a. 
Prof. SIGHIARTAU DOROTEA 

• a întocmit planificările calendaristice şi a elaborat planurile unităţilor de învăţare în 
conformitate cu prevederile programelor şcolare și ale metodologiilor aflate în vigoare; 

• a predat la termen aceste documente școlare, respectând indicaţiile metodice furnizate de 
către responsabilul catedrei/comisiei; 

• a elaborat fişe de lucru  necesare unei bune desfăşurări a demersului didactic; 
• a elaborat testele de evaluare inițială, continuă/formativă și finală/sumativă, precum și 

baremele de corectare și notare, adaptînd permanent procesul instructiv-educativ în funcţie 
de rezultatele acestor testări, pentru a perfecționa demersul didactic; 

• a proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele 
curriculare şi instituţionale (de ex. vizite la Muzeul de Artă Populară, Centrul Muzeal Eco-
Turistic Delta Dunării din Tulcea; 

•  în procesul instructiv-educativ a utilizat și metode și strategii didactice capabile să 
stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- 
învăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile; 

• a aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor de limbă germană și 
engleză atât pentru dezvoltarea competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, căt 
și a celor practice.  

• a organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului 
“Şcoala altfel”: vizite la Muzeul de Artă Populară și Centrul Muzeal Eco-Turistic Delta 
Dunării din Tulcea; 

• a elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării 
evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării 
cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în 
care au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi 
dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ; 

• a realizat programul de pregătire suplimentară la limba engleză cu elevul Dumitrescu 
Victor din clasa a XI-a E, capabil să obțină perfomanțe școlare deosebite; eficiența acestor 
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activități s-a reflectat în obținerea premiului II la faza județeană și participarea la faza 
națională. 

• a participat la programul de formare continuă ,,Utilizarea avansată a instrumentelor TIC”, 
acreditat prin OM nr.  3284/17.02.2014, dobândind 25 credite profesionale transferabile, 
conform Adeverinţei nr. 249/4.05.2016; 

• a participat în calitate de secretar în cadrul Simpozionului județean ”M. Eminescu – 
versuri și gânduri”, desfășurat la Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” din Tulcea. 

• a fost profesor examinator în cadrul Comisiei de bacalaureat de evaluare a competențelor 
lingvistice și digitale – limba engleză, sesiunea iunie-iulie 2016;  

• a fost profesor coordonator în cadrul Olimpiadei de Limbă engleză, etapa națională, Târgu 
Jiu, aprilie 2016 – elev Dumitrescu Victor, clasa a XI-a E; profesor coordonator în cadrul 
Olimpiadei de Limbă engleză, etapa națională, secțiunea proiect ”Romanian Traditions”, 
Târgu Jiu, aprilie 2016 – elev Dumitrescu Victor, clasa a XI-a E; 

• a fost profesor asistent în cadrul Comisiei de evaluare națională la sclasa a VIII-a, 
sesiunea iunie 2016, cf deciziei ISJ nr. 371/28.06.2016; 
LIMBA FRANCEZA 
Prof. BURIC ELENA 

• Participarea la Consfatuirile anuale ale cadrelor didactice 
• Conceperea, aplicarea si  corectarea testelor initiale la clasele a IX-a. Analiza si raportarea 

rezultatelor 
• Pregatirea (saptamanala), in scoala si online, a elevului Morozov Victor pentru examenul 

DALF, C2.  Acesta a reusit examenul. 
• Pregatire saptamanala, in scoala si online, a elevilor participanti la olimpiada de limba 

franceza 
• 7 noiembrie 2015 - Participarea la activitatea metodica a profesorilor de limbi straine din 

judet, desfășurată la Colegiul Dobrogean ”Spiru Haret”  
• 16 noimbrie 2015 – Ziua Internationala a Tolerantei 
• Pornind de la evenimentele recente (tragedia de la Colectiv si ecourile ei in mass-media,  

atentatele de la Paris), a incercat sa-i sensibilizez pe elevi fata de respectul fata de OM, 
indiferent de sex, varsta, nationalitate, religie, convingeri politice, pasiuni si sa pledez in 
favoarea tolerantei 

• 30 noiembrie 2015 – Realizarea unei activitati multimedia la dirigentie « Abilitatile de 
comunicare in ameliorarea relatiilor interpersonale ». Prezentarea PowerPoint, benzi 
desenate creatie personala, fise de lucru, dezbatere. 

• Completarea  pe platforma online a Portofoliului personal 
• 11 decembrie –  Realizarea raportului centralizat anticoruptie pe anul 2015 
• Publicarea de articole si activitati pe site-ul Comisiei de anticorupție : cdsh-

tulcea.webnode.ro 

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA FINELE SEM.II ȘI A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 Page 33 
 
 
 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 

• 28 ianuarie 2015 – participarea, in calitate de invitat, la activitatea, tip joc de rol :
«Procesul lui Ion – Liviu Rebreanu », organizata de prof.  Bucur Gheorghe cu clasele a X-
a B si a X-a D, desfasurata in Sala de Festivitati. Elevii clasei la care este diriginta au
reprezentat acuzarea. Ocazie pentru diriginta sa ii observe pe elevi in alt context :
exprimarea, capacitatea de adaptare, de argumentare, spontaneitatea, tinuta, modul de
adresare, etc. Pe baza acestor observaíi, a formulat ulterior, la lectia de dirigentie, sugestii
si recomandari.

• Corespondența online în limba franceza (prin e-mail) a unui grup de elevi de la clasele a
IX-a și a XI-a cu elevi de la doua licee din Stockholm

• Continuarea activităților de învățare la distanță pe platforma internațională Edmodo
• 14. Crearea de material didactic online (prezentari sintetice, scheme gramaticale, 

exercitii, jocuri, teste, etc.)   și folosirea lor la clasele cu care lucreaza sau pe platformele 
online 

• Organizarea consultatiilor si a sedintelor cu parintii.
• Pregatire pentru olimpiada – faza judeteana
• Propunere de subiecte pentru faza judeteana a olimpiadei
• Participarea, in calitate de corector, la olimpiada judeteana de limba franceza
• 2 locuri I la faza judeteana si calificarea la faza nationala a elevilor Ladaru Amalia (clasa

a X-a C) si a lui Morozov Victor, clasa a XI-a F
• Pregatire pentru olimpiada, faza nationala
• Obtinerea unei mentiuni speciale la faza nationala (Ladaru Amalia) si a unei mentiuni

(Morozov Victor)
• Pregatirea elevilor Morozov Victor si Suhov Ioan pentru concursul national de traduceri

literare « Corneliu Popescu »- Vaslui, desfasurat online
• Doua premii la acest concurs : Premiul al II-lea (Morozov Victor) si premiul al III-lea

(Suhov Ioan)
• Participarea in calitate de vice-presedinte si de supraveghetor la Simularea examenului de

bacalaureat
• Organizarea Saptamanii Altfel si finalizarea activitatilor prin crearea unui site al clasei
• Participarea la toate consiliile profesorale si a sedintelor Consiliului de administratie
• Organizarea consultatiilor saptamanale si a sedintelor cu parintii
• Atragerea de fonduri pentru Asociatia de parinti
• Continuarea activitatilor pe platformele de invatare online
• Crearea de activitati multimedia

Prof. RAICIU MIHAELA
• a avut ca obiectiv principal parcurgerea programei de    limbi moderne şi corelarea

acesteia cu conținutul manualelor alternative.
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• a conceput si a aplicat, la începutul anului școlar teste  inițiale pentru clasa aIX-a F.A
analizat    rezultatele testelor de evaluare predictivă şi am stabilit măsuri pentru
recuperarea elevilor ce au obținut  rezultate slabe în însușirea materiei predate.

• in procesul de predare a folosit abordări metodice moderne, dobândite la cursurile de
formare continuă, cum ar fi punerea accentului pe scopurile si calitatea comunicării în
cadrul orelor de lb.moderne,corelarea interacţiunilor profesor – elev şi a celor între elevi
cu aspecte ale comunicării reale, prin metode care să dezvolte competenţele lingvistice
necesare pentru o comunicare adecvată situaţional şi acceptată social prin însuşirea de
cunoştinte, deprinderi, şi atitudini specifice la niveluri echivalente cu cele prevăzute în
Cadrul European Comun de Referință.

• s-a implicat activ în activitățile de specialitate (consfătuiri didactice,  ședințe de catedră,
cercuri pedagogice).

• s-a alaturat proiectelor etwinnig „Voyage dans la Francophonie” si ”„Ensemble on va plus
loin” in limba franceza in care a implicat elevi de la clasele a X-a A si E si a IX aF.

• a  folosit materialele din dotarea laboratorului : laptop, video-proiector, cd-player.
• a pregatit saptamanal elevi pentru olimpiada.
• in sedinta de catedra din 19 noiembrie 2015 a prezentat o informare cu privire la Proiectul

International desfasurat pe platforma online e-twinning „Ebsemble on va plus loin” in
colaborare cu profesori de limba franceza din grecia, Italia si Romania.

• in data de 7 decembrie a intocmit si a prezentat in sedinta de catedra informarea cu privire
la notarea ritmica a elevilor la limba franceza atit la gimnaziu cit si la liceu pina la acea
data.

• este diriginte la clasa aXII-a E , Stiinte Sociale In aceasta calitate a monitorizat atat
performantele cat si comportamentul elevilor acestei clase luand masuri acolo unde era
cazul si mentinand in permanenta legatura cu familia prin sedinte si consultatii.

• a organizat cu ocazia Craciunului o actiune de voluntariat cu clasa a XII –a E,a X-a A la
Centrul de zi pentru copii „Pasi spre lumina”unde s-au oferit copiilor dulciuri si cadouri

• a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente
specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word
și Excel;

• a proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele
curriculare şi instituţionale ( vizite la Muzeul de etnografie, la Muzeul de Istorie din
Tulcea)

• a realizat proiectarea activităţilor didactice şi în format electronic, utilizând elemente
specifice tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor: documente în format Microsoft Word
și Excel;

• a proiectat și derulat unele activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele
curriculare şi instituţionale ( vizite la Muzeul de etnografie, la Muzeul de Istorie din
Tulcea)
Realizarea activităţilor didactice

• - predarea la clasă s-a făcut prin centrarea demersului didactic asupra elevilor, prin
urmărirea permanentă a obţinerii performanţei şcolare;

• în procesul instructiv-educativ a utilizat și metode și strategii didactice capabile să
stimuleze implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu-
învăţarea prin proiecte, investigația sau portofoliile;
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• a utilizat tehnicilor şi mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, 

internet, platforme educaţionale, platforme e-learning, prezentări Power Point), atât pentru 
proiectarea şi derularea procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor 
proiecte realizate de către elevii dinsei; 

•  a organizat derularea unor activităţi extrașcolare și extracurriculare în cadrul proiectului 
“Şcoala altfel” 

• a promovat studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul proiectelor educaţionale derulate 
de către elevii mei pe parcursul anului şcolar; 

•  a mobilizat elevii să se implice în actiunile de voluntariat integrate Strategei Naționale de 
Acțiune Comunitară (la Centrul Pasi spre Lumina Tulcea) 
Evaluarea rezultatelor învăţării 

• a elaborat şi aplicat teste, precum și bareme de corectare şi notare, în vederea realizării 
evaluărilor iniţială, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului dezvoltării 
cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor mei, gradul în 
care au fost realizate competențele generale și specifice, precum şi ameliorarea şi 
dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ; 

•  a utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi 
metode clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin 
referate, investigații, proiecte şi portofolii.  

•  a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare 
aflate în vigoare; 

•  a comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor , cât și părinților 
acestora; 

•  a impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a 
competenţelor evaluative. 

•  a monitorizat şi atenuat/anulat acele comportamente ale elevilor  care interferau cu 
învăţarea şi adaptarea socială;  

•  a completat fișele psiho-pedagogice ale elevilor din clasa unde este prof. diriginte. 
•  a organizat intalniri cu parintii clasei a XII a E ori de cate ori  a fost cazul informandu-i in 

mod regulat asupra situatiei scolare si a metodologiilor de examen de simulare si 
bacalaureat  

• este inscrisa la gradul didacic I seria 2015-2017 
• a participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în 

şcoală; 
• - la nivelul ISJ Tulcea este membru al Consiliului consultativ al disciplinei limba franceza  
•  a colaborat activ cu ISJ Tulcea , ca membru al Comisiei pentru organizarea și 

desfășurarea Olimpiadei locale și a celei județene de limba franceza; 
•   a avut o relaţie de colaborare şi comunicare permanentă cu celelalte cadre didactice, cu 

conducerea unității de învățământ, dar şi cu elevii şi părinţii acestora; 
•  a realizat şi actualizat portofoliului  profesional, ori de câte ori au apărut modificări şi noi 

achiziţii profesionale. 
• este membru al Asociației profesorilor de limba franceza din România, filiala Tulcea 
•  a respectat normele, procedurile de sănătate, securitate şi de protecţia muncii pentru toate 

tipurile de activităţi desfăşurate, implicându-se activ în crearea unei culturi a calităţii la 
nivelul şcolii noastre. 
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• a colaborat cu profesori din Italia si Grecia la derularea proiectului etwining « Ensemble
on va plus loin »

• a participat ca supraveghetor la simularile examenului de bacalaureat ;
• a participat la sesiunea de comunicari stiintifice prilejuite de Ziua Scolii ;
• a participat la Targul de oferta educationala de la Palatul Copiilor  in vederea promovarii

imaginii scolii ;
• a participat in calitate de administrator de test la Evaluarea Nationala la clasa aVI-a ;
• a participat la examenul de bacalaureat in calitate de asistent ;
• a participat in calitate de profesor asistent la Olimpiada Nationala de Stiinte Sociale  in

luna aprilie 2016 ;
• a participat in calitate de asistent la examenul de admitere in clasa a V-a in luna iulie 2016
• a conceput subiecte pentru olimpiada judeteana de limba franceza ;

   Prof. BACIU GABRIELA 
Pe parcursul anului scolar activitatea mea didactica, curriculara si extracurriculara a 
cuprins urmatoarele activitati : 

• parcurgerea ritmica a materiei conform planificarii calendaristice,
• elaborarea de teste, stabilirea itemilor si evaluarea testelor,
• participarea la concursul national Protégez la nature  cu elevii clasei a X-a D ,
• derularea programului Resursele in colaborare cu JAR la orele de dirigentie la clasa a VI-a

A,
• derularea parteneriatului cu ARBDD, Voluntar in Delta Dunarii, impreuna cu elevi ai

claselor a VI-a A, a XI-a B, a XI-a F, a IX-a B,
• desfasurarea a doua activitati in cadrul concursului scolar Olimpiadele Kaufland, un

concurs de rugby tag si marcarea Zilei Nationale,
• desfasurarea proiectului eTwinning, De la terre à la mer , impreuna cu Italia, Franta,

Tunisia,
• a castigat European Quality Label cu proiectul european eTwinning Paysages à explorer.

Pamoramas à photographier;
• a conceput subiecte de olimpiada pentru faza judeteana la limba franceza,
• a fost admisa la gradul I la Universitatea « Dunarea de Jos » din Galati, in urma sustinerii

colocviului, in ianuarie 2016
• a marcat Ziua Zonelor Umede in cadrul programului judeteam CIEMD pe data de 6.

02.2016;
• a coordonat lucrarea participanta la concursul national Dimineata unui miracol, care a

obtinut premiul II;
• a coordonat lucrarile participante la  concursul Europa In scoala, care s-au calificat la nivel

national ;
• a coordonat eleva Samson Anamaria, care a a participat la concursul national de eseu Eu si

UE, si care a facut parte dintre finalisti ;
• a coordonat echipa participanta la concursul Made for Europe, care a obtinut premiul III la

nivel judetean,
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• a desfasurat activitati de voluntariat inscrise in programul SNAC ;
• a participat la seminarii de formare internationale organizate de etwinning ;
• a colaborat la realizarea revistei Aspiratii, care s-a calificat la nivel national;
• a coordonat lucrarea participanta la sesiunea de comunicari a colegiului avand numele

Français et roumain a la fois, Brancusi, un pont entre la culture roumaine et française
• a facut parte din comisia CEAC;
• a facut parte din comisiile de simulari a examenelor nationale si de bacalaureat, dar si din

cea de examenele nationale la clasele a VI-a;
• a fost profesor supaveghetor la olimpiada nationala de stiinte socio-umane ;
• a lucrat pe platforma educationala cloudschool ;
• a promovat oferta educationala la Targul de oferte de la ISJ si Palatul Copiilor;
• a fost secretarul Consiliului Profesoral al CDSH ;
• a prezentat la nivelul catedrei referatul  Dezvoltarea competentei de comunicare orala in

ora de limba franceza;
• a colaborat cu ONG Drumuri dobrogene pentru desfasurarea de activitati nonformale ;
• a urmat cursul organizat de CCD privind realizarea de proiecte europene.

III.2.3.CATEDRA MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ
Catedra de matematică a desfăşurat şi în semestrul al II-lea din anul şcolar 2015-2016 o 
activitate bogată şi diversă, urmărind în  principal următoarele obiective: 
               - îmbunătăţirea calităţii învăţământului matematic; 
               -  perfecţionarea  membrilor  catedrei, în  vederea obţinerii  unor  rezultate cât  mai 
bune  în  actul  educaţional; 
               -pregătirea elevilor  claselor finale pentru obţinerea unor rezultate cât mai bune la 
testul naţional  şi la examenul de bacalaureat; 

-pregătirea elevilor capabili de performanţă pentru olimpiade şi diverse concursuri 
şcolare ; 

-promovarea unui invatamant matematic deschis, accesibil tuturor elevilor, dar care 
sa incurajeze competitia ; 

-recuperarea cunostintelor la elevii ramasi in urma. 
-organizarea fazei pe scoala a olimpiadei de matematica, stabilirea structurii 

subiectelor si profesorilor care vor compune 
 subiectele ; 

-pregatirea elevilor pentru participarea la olimpiada de matematica si la alte 
concursuri interjudetene si nationale ; 

-abordarea unor probleme practice in vederea consolidarii cunostintelor teoretica  de 
matematica ; 
               -folosirea metodelor moderne in evaluarea sumativa, lectii demonstrative, lectii 
A.E.L., lectii interactive; 
               -corelarea permanenta a obiectivelor la continut, strategii, mijloace de invatare; 
               -prezentarea si rezolvarea subiectelor model aparute pe www.edu.ro sectiunea 
matematica pentru testare nationala si bacalaureat;

            -participarea la concursuri scolare interjudetene mai buna decat anul trecut 
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Nr. 
crt. 

Activităţi propuse Termen de 
realizare 

Responsabilităţi Indicatori 

 
1. 

 Evaluarea cunoştinţelor în concordanţă 
cu noile cerinţe formulate de M.E.C., 
încadrarea în termenele precizate 
pentru aprecierea cunoştinţelor elevilor 

 Propuneri de subiecte pentru 
olimpiadă, de titluri de referate pentru 
evaluarea semestrială a elevilor 

 Prelucrarea regulamentului de 
desfăşurare a examenului de 
bacalaureat 2015 
 

 
13.02.2015 

Prof. Gutescu 
Petre 
 
 
Toti membri 
catedrei 
 
Prof.inspector . 
Anastasiu 
Liliana. 
 

Proces verbal 

 
 
 
2. 

 Prezentarea materiei in plus fata de 
examenele anului scolar trecut 2013-
2014. 

 
27.02.2015 

 
Toti membri 
catedrei 

Proces verbal 

 
3. 
 
 

 Simularea examenului de bacalaureat 
si testare nationala la disciplina 
matematică 
 
 

 
14.03.2015 

Prof. claselor a 
XII-a,XI-a, 
VIII-a 
 

Proces verbal 

 
4. 
 
 
 
 
5. 

     Aflarea opiniilor elevilor în ceea ce 
priveşte   examenul de bacalaureat 
2015 

 Lectie deschisa: aplicatii la regula lui 
L’Ospital(L’Hospital) 

 Propuneri de subiecte pentru lucrări 
scrise semestriale care se vor sustine 
pana pe 22 mai 2015. 
 

24.04.2015 
 
 
 
 
 
10.05.2015 

Prof cls a XII-a 
 
 
Prof.BugaViorel 
 
Toti membri 
catedrei 

Proces verbal 

                   
            2.Activităţi şi rezultate ale membrilor catedrei 
Pe langa activitatile descrise in tabelul anterior se mai adauga :       
Prof.Anastasiu Liliana 
-in afara de cele din fisa postului (referitor la org. concursuri si examene, dar de la ISJ), 
rezultate de la olimpiade (mentiune Titu Laura la locala si la judeteana) si in sem II, joi de la 
7-8 ora de pregatire suplimentara pt ameliorare/remediere rezultatele invatarii cu clasa a VII-a 
A(fosta) 
Prof. Buga Viorel 
- a facut pregatire suplimentara cu elevii claselor a XII-a B si D pentru bacalaureat. 
- a participat ca evaluator la simularea pentru bacalaureat; 
-a participat la corectarea lucrarilor  la limpiadele scolare; 
- a elaborat propuneri de subiecte pentru lucrări scrise semestriale ; 
-a insotit elevii la concursul Dan Barbilian Calarasi; 
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-a fost organizator al concursului Panaitopol; 
-a indrumat elevii pentru lucrari la sesiunea de comunicari stiintifice cu ocazia zilei scolii; 
Prof. Caprita Doru Marian; 
-oraganizator concurs Panaitopol; 
 -a pregatit elevi pentru olimpiada de matematica faza judeteanaunde a obtinut rezultatele: 
Hariton RaresCostinmentiuneII, Voicu Ioana Daria mentiuneIII faza judeteana, Dargomir Ana 
si Hariton Costin mentiuni la concursul Victor Valcovici Braila unde domnul profesor a 
participat ca insotitor si evaaluator; 
-a lucrat suplimentar cu elevii clasei a XII-a, in vederea examenului de bacalaureat: 
-a participat la corectarea lucrarilor  la olimpiade; 
- a indrumat elevi pentru lucrari cu ocazia zilei colegiului la sesiunea de comunicari 
stiintifice ;-la Victo4r valcovici a participat cu lucrarea Metode si tehnici de rezolvarecreativa 
a problemelor de matematica ; 
- este metodist. 
Prof. Ftadeev Adriana; 
- a pregatit elevi pentru olimpiada de matematica; 
- a lucrat suplimentar cu elevii clasei a XII-a, in vederea examenului de bacalaureat ; 
- este metodist al inspectoratului; 
- a participat in la olimpiada  de matematica;  
- a participat in calitate de corector la simularea evaluarii natioanle si a bacalaureatului; 
- a elaborat propuneri de subiecte pentru lucrări scrise semestriale ; 
Prof. Gutescu Petre 
-organizator pentru concursul de matematica Panaitopol; 
-a lucrat suplimentar cu elevii clasei a XII-a; 
-a pregatit elevi pentru olimpiada; 
-a participat la corectarea lucrarilor  la olimpiada; 
Prof. Popa Marcelina;   
Dna Popa Marcelina a participat in calitate de corector la evaluarea nationala de la clasa a VI-
a.  
A pregatit elevii clasei a XII-a C pentru bacalaureat si toti elevii au promovat acest examen, 
doi dintre ei luand nota 10 la matematica. 
A participat in calitate de corector la examenul de bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2016. 
La etapa judeteana a Olimpiadei de Matematica elevii dumneai au obtinut urmatoarele 
rezultate: 
Milea Teodor - premiul I la clasa a XII-a 
Dorobantu Razvan - premiul II la clasa a XII-a 
Filip Vlad-Andrei - premiul II la clasa a VI-a 
Sirbu Cristin - premiul III la clasa a XII-a 
Tugui Raluca - mentiune la clasa a VI-a 
La Concursul National "Laurentiu Panaitopol" au obtinut mentiuni elevii Milea Teodor si 
Dorobantu Razvan, din clasa a XII-a. 
Dna Popa Marcelina a participat in calitate de corector la evaluarea nationala de la clasa a VI-
a.  
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A pregatit elevii clasei a XII-a C pentru bacalaureat si toti elevii au promovat acest examen, 
doi dintre ei luand nota 10 la  
Prof. Costea Tanta 
  -evaluator,organizator si propunator subiecte la concursul national"Laurentiu Panaitopol".     
          
 -membru in comisia de organizare a olimpiadei de matematica ,faza jud, si evaluator.             
                                      -evaluator la evaluarea nationala cls VIII si la bacalaureat 2016.           
             
-membru in comisia de definitivat iulie 2016.   
Toti membrii catedrei au respectat planul de masuri luat in urma inspectiilor avute 
Catedra de Informatica si Tic: 
- Responsabilul catedrei: prof. Răileanu Simona Ecaterina 
- Membrii catedrei:  - prof. Anastasiu Liliana 
                                - prof. Muscalu Adrian 
                                - prof. Spataru Mihaela 
                                - prof. Cartacuzencu Elisabeta 
Menționez că prof.dr. Anastasiu Liliana este inspector de informatică în cadrul ISJ Tulcea şi 
contribuie la îmbunătăţirea activităţii metodice. 

Activitatea profesorilor de Informatică s-a desfăşurat conform programului de 
activităţi al catedrei. 

Activităţi didactice  
În anul școlar 2015-2016, toţi membrii comisiei au întocmit planificările calendaristice în 
conformitate cu programele şcolare în vigoare. Pentru clasele a XII-a, materia a fost 
planificată astfel încât să poată fi realizată o recapitulare a materiei pentru examenul de 
Competenţe digitale (la toate clasele, indiferent de profil) şi o pregătire minuţioasă a 
examenului de Atestat profesional (pentru clasele cu specializarea matematică-informatică). 

 Au fost realizate :  
• Planificările calendaristice anuale şi semestriale;  
• Planificarea orelor de informatică pe laboratoare;  
• Fişe de probleme, subiecte pentru testele iniţiale şi tezele semestriale; 
• Proiecte ale unităţilor de învăţare; 
• S-a respectat programa școlară, normele de elaborare a documentelor de proiectare, 

precum și adaptarea acestora la particularitățile clasei;  
• S-au utilizat în derularea orelor proiecte de lecții, schițe, chestionare, planuri de 

dezvoltare; 
• Au fost susţinute teste iniţiale, s-au analizat rezultatele, urmate de stabilirea măsurilor 

necesare îmbunătăţirii acestora; 
• S-a urmărit ritmicitatea notării; 
• Au fost selectaţi şi pregatiţi elevii pentru olimpiada de informatică și tic;  
• Parcurgerea materiei conform programei şi planificărilor, la toate clasele; 
• Pregătire pentru examenul de bacalaureat, proba de competenţe digitale si proba de 

informatică în cadrul probelor scrise; 
• Pregătirea lucrărilor pentru examenul de atestat.  

In cadrul procesului instructiv – educativ, profesorul Muscalu Adrian a folosit 
aplicatiile web 2.0, pentru cresterea nivelului de pregatire a elevilor si platforma wikispaces, 
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pentru a crea o colectie de pagini web, in vederea  ridicarii de teste, fise de lucru, suport 
teoretic, pentru a veni in ajutorul elevilor.   

Prof. Spataru Mihaela a folosit pentru evaluare platformele de invatare online: ECDL 
–ROMANIA, CISCO-Academy, PBINFO.RO.

Profesorii de informatică  au  urmărit evoluţia elevilor la  disciplinele informatica si 
TIC, la sfarsitul anului, obtinandu-se o promovabilitate de 100 % la  cele doua discipline. 

Prof. Muscalu Adrian a lucrat la site-ul scolii, unde a creat o pagină nouă AVIZIER , 
în care sunt prezentate evenimentele recente din viața școlii, a creat o prezentare în flash 
pentru pagina de întâmpinare și a actualizat conținutul site-ului. A creat teste interactive cu 
notare automată  pe platforma educațională www.mateinfo.net, pe care le-a aplicat la clasă, 
pentru elevii capabili de performanta, dar și pentru elevii care au un randament scolar mai 
scazut. 

Prof. Muscalu Adrian a actualizat in permanenta  continutul site-ului scolii si a folosit 
,,catalogul virtual” pe care l-a creat in vederea unei mai bune legaturi cu familiile elevilor. 
 Activități pentru încurajarea performanței 

- Pregătirea elevilor pentru Olimpiada școlară si concursuri de informatică; 
- Au fost realizate programe de pregătire suplimentară cu elevii capabili să obțină 

performanțe școlare deosebite, precum și activități de remediere școlară, desfășurate în școală; 
Activitatea metodică-științifică 

• Profesorii de informatică au participat la consfătuirile cadrelor didactice din
septembrie si la activitatea  organizata în cadrul comisiei metodice a profesorilor de 
informatica - centrul metodic Tulcea, la Colegiul Economic ,,Delta  Dunarii”.  

• In septembrie-octombrie 2015, prof. Muscalu Adrian a obtinut calitatea de expert
autorizat  in cadrul proiectului ,,Platforma metodologica si informatica  pentru organizarea si 
defasurarea programelor ADLIC, BACALAUREAT, CERTIFICAREA CALIFICARII 
PROFESIONALE etc. 

• In luna octombrie 2015, prof. Muscalu Adrian a insotit  grupul de elevi participanti la
Concursul  Interjudetean de Matematica ,,Cristian S. Calude” de la Galati. 

• Prof. Spataru Mihaela a insotit loturile de elevi la Olimpiada Nationala de Informatica si
Olimpiada Nationala de Tehnologia Informatiei. 

• Prof. Muscalu Adrian s-a preocupat de  buna  functionare a tuturor calculatoarelor
din unitatea de invatamant si a asigurat  conexiunea la internet. A pregatit cele 10 calculatoare 
primite in cadrul unui proiect  derulat in scoala, instaland sistemul de operare Windows  si 
alte programe utilitare, a conectat aceste calculatoare la Internet si le-a conectat in retea, a 
schimbat 15 calculatoare in laboratorul 2 cu calculatoare noi, conectandu-le la internet si in 
retea.  

• In semestrul II, prof. Muscalu Adrian a obtinut locul II si locul III la olimpiada de
TIC- faza judeteana cu elevii : FILIMON  FLORIAN (clasa a X a ),  respectiv LITRIN  
DANIEL (clasa a XII a) . 

• Prof. Spataru Mihaela a obtinut premiul III la olimpiada de TIC- faza judeteana cu
elevul : NEAGU MIHAI ALEXANDRU (clasa a XI a ) si premiul II la olimpiada de 
Informatica cu elevul REZNICENCU SERGIU, calificat la nationala. 

• Prof. Cartacuzencu Elisabeta a pregătit elevii pentru olimpiada de informatică, unde
au obținut locul II - Stoian Andrei și locul III – Reznicencu Bogdan de la clasa a X-a C. 

• Pe parcursul semestrului II, prof. Cartacuzencu Elisabeta a pregătit elevii pentru
examenele ECDL. S-au înscris 29 de elevi din clasa a IX-a la ECDL profil bac. Elevii au 
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susținut 96 de examenele, iar 22 dintre ei au abținut Permis ECDL profil bac și 2 elevi au 
obținut Permis ECDL start profil bac. 

•Prof. Muscalu Adrian a fost evaluator la : 
- Faza judeteana a Olimpiadei de Informatica (inclusiv organizator) – 12.03.2016 
- Faza judeteana a concursului national MEMORIA  HOLOCAUSTULUI - 14.05.2016 
- Concursul National  de matematica ,,L. Panaitopol” – editia a VIII a (inclusiv organizator)- 

aprilie 2016. 
•Prof. Muscalu Adrian a fost secretar in comisia de organizare a fazei nationale a 

Olimpiadei de socio-umane (18-22 . 04. 2016), a participat la sesiunea de comunicari 
stiintifice care s-a organizat cu ocazia Zilei Scolii, coordonand lucrarile a 2 elevi la sectiunea 
Informatica: Oprea Valentin Adrian (Dunarea- HTML) si Litrin Daniel (Counter Strike- 
HTML). 

•Prof. Raileanu Simona Ecaterina a participat la sesiunea de comunicari stiintifice care 
s-a organizat cu ocazia Zilei Scolii, coordonand lucrarile a 2 elevi la sectiunea Informatica: 
Răzvan Dorobanţu, clasa a XII a C, „FRACTION CALCULATOR” – aplicaţie iOS realizata 
in Objective – C si Romanescu Vlad, clasa a XI a A, „THE VOID” – joc realizat în Unity . 

•Prof. Muscalu Adrian a fost membru in urmatoarele comisii: 
a. Simulare bacalaureat  si evaluare nationala 2016 
b. Evaluare nationala – pentru  clasa a VI a  
c. Comisia de organizare si desfasurare a competentelor profesionale ale absolventilor clasei 

a XII- matematica - informatica – Spiru  Haret  si  Sulina 
d. Evaluare nationala – clasa a VIII a 
e. Evaluare a competentelor digitale si lingvistice 
f. Bacalaureat 2016 (Moisil) 
g. Admiterea elevilor de clasa a VIII a la liceu 

•Prof. Muscalu Adrian a fost responsabil SIIIR la nivelul Colegiului Spiru  Haret. 
•Prof.dr. Anastasiu Liliana a fost membru al Comisiei Nationale de elaborare a 

subiectelor pentru examenele nationale. 
•In calitate de evaluatori, toti profesorii de informatica am participat la Olimpiada de 

Informatica – derulata la Liceul Teoretic „Grigore Moisil” si la Olimpiada  de Tehnologia 
Informatiei – derulata  la Colegiul   Dobrogean  ,,Spiru Haret”. 

•Prof.  Raileanu Simona Ecaterina a fost membru responsabil cu derularea si 
monitorizarea procesului de supraveghere video in comisia de Bacalaureat 2016, membru in 
comisia de organizare si desfasurare a competentelor profesionale ale absolventilor clasei a 
XII- matematica - informatica – Spiru  Haret si membru in comisia de evaluare a 
competentelor digitale.   

Activitatea educativă 
Prof. Raileanu Simona Ecaterina și  prof. Muscalu Adrian în calitate de diriginti, au 

reuşit să realizeze un climat favorabil procesului instructiv-educativ, punând accent pe 
centrarea activităţii pe elev, pe îmbinarea metodelor moderne cu cele tradiţionale şi au reuşit 
să stimuleze activitatea de învăţare a elevilor prin activități frontale, individuale sau pe grupe.  

Ştiind ca informatica este in esenta o disciplina  cu caracter aplicativ, prof. Raileanu 
Simona Ecaterina și prof. Muscalu Adrian au folosit baza tehnico-materiala a şcolii în vederea 
realizării unor ore care să capteze interesul elevilor, deoarece au observat din experienţa ca 
elevii reţin mai uşor cunoştinţele  atunci când le aplica practic.   
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            Prof. Raileanu Simona Ecaterina și  prof. Muscalu Adrian au pus accent pe relaţia 
dintre şcoala şi familie, organizând şedinţe cu părinţi, ocazii cu care au prezentat situatia  
scolara a elevilor, dar si alte probleme specifice varstei.         
 
III.2.4.CATEDRA FIZICĂ, CHIMIE, BIOLOGIE 
Prin programul de activitate anual, membrii catedrelor de fizică, chimie biologie și-au propus 
ca obiective: creșterea profesionalismului în concordanță cu cerințele actuale ale 
învățămăntului, creșterea contribuției fiecărui profesor la reorganizarea demersului didactic și 
dezvoltarea capacităților intelectuale de a realiza conexiuni cu disciplinele înrudite. 

o Toți profesorii de fizică, chimie și biologie au fost prezenți la acțiunile metodice din scoală și 
din județ. 

o Ca membri în Comisia pentru securitare și sănătate în muncă, au realizat instruirea elevilor în 
vederea respectării normelor de protecția muncii în laboratoarele de fizică, chimie, biologie și 
în școală. 

o Au pregătit elevi în vederea susținerii examenelor de bacalaureat, de admitere în învățămăntul 
superior și de evaluare la clasa a-VI-a. 
La examenul de bacalaureat din sesiunea iunie-iulie 2016 s-au înscris, la una dintre probele de 
fizică, chimie sau biologie, elevi din clasele de matematică-informatică și științele naturii. 
Rezultatele pe tranșe de medii se prezintă astfel:    
 

Disciplina Medii 
Sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

Fizică 2 1 3 6 4 6 - 
Chimie -  - 1 - 5 1 
Biologie - 1 6 4 11 25 14 

 
Concluzii: 
-Cei doi elevi din clasa a-XII-a B care nu au promovat examenul de bacalaureat la fizică, nu l-
au promovat nici pe cel de matematică. 
-În sesiunea din august unul dintre cei 2 elevi care au picat bacalaureatul la fizică au susținut 
și promovat proba la biologie, iar cel de-al doilea nu s-a mai prezentat. 
-Procentul de promovare al examenului de bacalaureat, la disciplinele fizică, chimie și 
biologie a fost de 100%, dupa sesiunea din august 2016. 
- Datorită dificultății subiectelor, in 2016 s-au inscris  puțini elevi pentru a susține 
bacalaureatul la fizică și chimie, dar notele obținute de acestia au fost mai mari decât cele 
obținute în anul școlar precedent. 
- Medii mai mici au obținut elevii care au alocat mai puțin timp pregătirii și in special aceia 
care au fost nehotărăți și au ales fizica sau chimia la bacalaureat în semestrul doi.  
Profesor Udrea Mihaela- responsabila comisiei 
-A întocmit materialele comisiei și a monitorizat desfășurarea activităților. 
- A redactat Raportul de activitate pe semestrul I al anului scolar 2015-2016. 
- A informat în ședințele Consiliului de Administrație despre ritmul parcurgerii materiei și 
despre notarea elevilor. 
- A făcut parte din : 
a) Comisia de organizare a Olimpiadei județene de fizică 
b) Comisia de mobilitate a personalului didactic din C.D.S.H.- în calitate de președinte 
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c) Comisia de disciplină
d) Comisia pentru monitorizarea notării ritmice
e) Comisia de inventariere anuală a elementelor de activ și de pasiv aflate în patrimoniul
C.D.S.H. f) Comisia de Evaluare Națională la clasa a-VIII-a 
g) Comisia de organizare a simulării examenului de bacalaureat - evaluator
- La olimpiada județeană de fizică  a participat cu elevii Moldoveanu Elena(X C), Stoian 
Andrei(X C), Ghită Stelian(X C) care au obținut rezultate bune ținând cont de gradul ridicat 
de dificultate al subiectelor. 
- A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 
organizată de “Ziua Școlii”. 
- A fost profesor corector la Olimpiada județeană de fizică. 
- A fost profesor asistent și a corectat lucrări la simularea examenului de bacalaureat. 
-A fost  profesor însoțitor al elevilor în excursia organizată la Brașov, Sibiu și Sighișoara în 
săptămâna “Școala altfel” 
 -A susținut, la nivel județean, o activitate cu tema: “Modalități de diferențiere a strategiei 
didactice în vederea optimizării rezultatelor elevilor cu ritm lent de învățare și ale elevilor 
capabili de performanță.” 
-A participat la cursul de formare: “Managementul conflictelor din mediul școlar – Nivelul II” 
- A făcut parte din Consiliul Consultativ al profesorilor de fizică.  
- A întocmit teste cu itemi graduali pentru a depista golurile din cunoștintele elevilor. 
- A întocmit fișe de lucru diferențiate pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor. 
Profesor Geageac Sorica 
- A întocmit teste cu itemi graduali pentru a depista golurile din cunoștintele elevilor. 
- A întocmit fișe de lucru diferențiate pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor. 
- A desfășurat lecțiile folosind metode interactive și a notat ritmic elevii.  
- A fost profesor corector la olimpiada județeană de fizică. 
- A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 
organizată de “Ziua Școlii”. 
- A fost profesor asistent la simularea examenului de bacalaureat și la examenul de 
competențe. 
- Elevii îndrumați au obținut rezultate foarte bune la examenul de Evaluare Națională la clasa 
-VI-a 
- A făcut parte dinComisia de organizare a Olimpiadei județene de fizică și din Comisia de 
Evaluarea Națională la clasa a-VI-a 
- A fost profesor asistent și corector la examenul de Evaluare Națională la clasa a-VIII-a. 
-A fost  profesor însoțitor al elevilor în excursia organizată la Brașov, Sibiu și Sighișoara în 
săptămâna “Școala altfel” 
- A fost profesor asistent la examenul de competențe. 
Profesor Geangurși Sevinci 
- A continuat pregătirea pentru performanță a elevilor din clasele a-IX-a și a-VI-a care au 
obținut rezultate bune la faza județeană a Olimpiadei de fizică. 
- A fost profesor corector la Olimpiada județeană de fizică. 
- A fost profesor asistent și a corectat lucrări la simularea examenului de bacalaureat. 
- A făcut parte dinComisia de organizare a Olimpiadei județene de fizică și din Comisia de 
Evaluarea Națională la clasa a-VI-a 
 - La olimpiada judeteană de fizică, a obținut cu elevii 
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• Grigore George-Alexandru (IX C) – Premiul I – participare la faza națională a olimpiadei 
• Țigănuș Vlad (VI B) – Premiul II 

- A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 
organizată de “Ziua Școlii”.  
-A fost  profesor însoțitor al elevilor în excursia organizată la Deva în săptămâna “Școala 
altfel” 
- A făcut parte din : 
a) Comisia pentru susținerea competențelor la examenul de bacalaureat 
b) Comisia pentru Evaluarea Natională la clasa a-VIII-a 
c) Comisia CEAC 
d) Comisia de organizare a olimpiadei județene de fizică 
e) Comisia de bacalaureat – prof. corrector 
f) Comisia de organizare a simulării examenului de bacalaureat – evaluator 
- A întocmit teste cu itemi graduali pentru a depista golurile din cunoștintele elevilor. 
- A întocmit fișe de lucru diferențiate pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor. 
Profesor  Dobre Florian 
- A continuat pregătirea pentru performanță a elevilor din clasa a-XI-a care au obținut 
rezultate bune la faza județeană a olimpiadei de chimie. 
- A făcut parte din comisia de organizare a olimpiadei județene de chimie. 
- A fost profesor corector la olimpiada județeană de chimie. 
- A fost profesor asistent și a corectat lucrări la simularea examenului de bacalaureat. 
- A informat în ședințele Consiliului de Administrație despre ritmul parcurgerii materiei și 
despre notarea elevilor. 
- A întocmit teste cu itemi graduali pentru a depista golurile din cunoștintele elevilor. 
- A întocmit fișe de lucru diferențiate pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor. 
- La olimpiada județeană de chimie, elevii pregătiți au obținut următoarele premii: 

• Muhuleț Alexandra-Elena (XI D) – Premiul II – participare la faza națională a olimpiadei    
• Moldoveanu Elena(XC) – Mențiune 

- A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 
organizată de “Ziua Școlii”. 
- A susținut un referat cu tema: “Aspecte ale interconexiunii chimiei cu matematica și fizica” 
- A fost profesor asistent la examenul de competențe. 
Profesor Firică Adina 
- A făcut parte din comisia de organizare a olimpiadei județene de chimie. 
- A făcut parte din comisia de promovare a ofertei educaționale a colegiului. 
- A fost profesor corector la olimpiada județeană de chimie. 
- A fost profesor asistent și a corectat lucrări la simularea examenului de bacalaureat. 
- A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 
organizată de “Ziua Școlii”. 
- A continuat pregătirea pentru performanță a elevilor. 
- A întocmit teste cu itemi graduali pentru a depista golurile din cunoștintele elevilor. 
- A întocmit fișe de lucru diferențiate pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor. 
- A desfășurat lecțiile folosind metode interactive și a notat ritmic elevii.  
- La olimpiada județeană de chimie a obținut cu elevul 

• Lefter Răzvan(X D) – Premiul III 
- A fost profesor asistent la examenul de competențe. 
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-A fost profesor evaluator la: “ Sesiunea de comunicări științifice pentru elevii de liceu” – 
faza județeană 
-A fost profesor evaluator la Concursul național de fizică și chimie “Impuls Perpetuum” 
-A susținut o lecție deschisă cu tema: “Arene: proprietăți chimice” 
Profesor Niculescu Mauriciu 
- A făcut parte din comisia de organizare a olimpiadei județene de biologie. 
- A fost profesor corector la olimpiada județeană de biologie. 
- A fost profesor asistent și a corectat lucrări la simularea examenului de bacalaureat. 
- A indrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 
organizată de “Ziua Școlii”. 
- A fost profesor corector la Evaluarea Națională la clasa a-VI-a. 
- A întocmit teste cu itemi graduali pentru a depista golurile din cunoștintele elevilor. 
- A întocmit fișe de lucru diferențiate pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor. 
- A întocmit teste cu itemi graduali pentru a depista golurile din cunoștintele elevilor. 
- A întocmit fișe de lucru diferențiate pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor. 
- La olimpiada județeană de biologie a obținut următoarele rezultate: 

• Muhuleț Alexandra(XI D) – Premiul III
• Cosmeanu Șerban(XI D) – Premiul II

- A desfășurat lecțiile folosind metode interactive și a notat ritmic elevii.
- A fost profesor asistent la examenul de competențe.
-A fost  profesor însoțitor al elevilor în excursia organizată la Brașov, Sibiu și Sighișoara în
săptămâna “Școala altfel”
- A făcut parte din Consiliul Consultativ al profesorilor de biologie.
-A susținut un referat cu tema: “ Utilzarea experimentului în lecțiile de biologie”
Profesor Voicu Adina – Director adjunct
- A fost profesor asistent și a corectat lucrări la simularea examenului de bacalaureat.
- A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări
organizată de “Ziua Școlii”.
- A întocmit teste cu itemi graduali pentru a depista golurile din cunoștintele elevilor.
- A întocmit fișe de lucru diferențiate pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor.
- A desfășurat lecțiile folosind metode interactive și a notat ritmic elevii.
- A fost responsabila comisiei CEAC. până în luna aprilie 2016 când a preluat funcția de
director adjunct.
- A făcut parte din comisia de organizare a olimpiadei județene de biologie.
- A fost profesor corector la olimpiada județeană de biologie.
- A fost profesor corector la Evaluarea Națională la clasa a-VI-a.
- La olimpiada județeană de biologie a obținut cu eleva

• Memet Arzu (XIC) – Premiul I - participare la faza națională
- A făcut parte din :
a) Comisia pentru susținerea competențelor la examenul de bacalaureat
b) Comisia pentru Evaluarea Natională la clasa a-VIII-a
c)Comisiei pentru susținerea competențelor la examenul de bacalaureat.        
d)Comisiei pentru susținerea examenului de Evaluare Națională la clasa a-VI-a. 
e)Comisiei pentru susținerea atestatelor.  
-A fost membru în Consiliul de Administrație. 
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- A realizat o analiză a rezultatelor obținute de elevi la concursurile și olimpiadele de 
fizica,chimie și biologie. 
-A fost  profesor însoțitor al elevilor în excursia organizată în Maramureș în săptămâna 
“Școala altfel” 
Profesor Radu Adina 
- A fost profesor corector la olimpiada județeană de biologie. 
- A fost profesor asistent și a corectat lucrări la simularea examenului de bacalaureat. 
- A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 
organizată de “Ziua Școlii”. 
- La olimpiada judeteană de biologie, elevii pregătiți au obținut următoarele premii: 
 Bolboacă Cătălina (XII D) – Premiul I - participare la faza națională  
- A întocmit teste cu itemi graduali pentru a depista golurile din cunoștintele elevilor. 
- A întocmit fișe de lucru diferențiate pentru a răspunde nevoilor tuturor elevilor. 
- A desfășurat lecțiile folosind metode interactive.  
 
III.2.5.CATEDRA OM ȘI SOCIETATE 

Analiza cantitativă și calitativă a membrilor acestei comisii metodice va avea în vedere 
următorii parametrii, corespunzători obiectivelor planului managerial din anul școlar trecut. 

Astfel, în activitatea curiculară toșii membrii și – au proiectat corect și la timp 
activitățile formale, au parcurs integral programele de studii, au evaluat ritmic elevii. 

În activitatea de perfecționare profesională, toții au participat la activitățile metodice 
ale catedrei pe școală și județ, prof Caulea Popescu Nicoleta este înscrisă la examenul pentru 
obținerea gradului didactic I; prof. Radu Daniela a susținut, în cadrul comisiei un referat cu 
teme ” Stilurile didactice”, iar la nivel județean, tema ” Relațiile profesor- elev și modul în 
care acesta stimulează sau împiedică învățarwea geografiei în școală”, ambele ca suport de 
dezbatere; de asemenea a participat la cursuri de formare și perfecționarea metodiștilor 
organizat de C.C.D.Tulcea. La fel, prof.Mihai Gheorghița a parcurs cursul de perfecționare a 
metodiștilor organizat de I.S.J|.și C.C.D.; tot prof. Mihai, în calitate de responsabil al 
comisiei, a organizat și coordonat întreaga activitate a acesteia.  
Activitatea extracurriculară cu elevii este, de departe cea mai bogată: 
- Toți prof. au pregătit elevi pentru olimpiadă, obținându-se și rezultate bune și foarte 
bune atât la nivel județean cât și național 
- Prof. de istorie, științe sociale, geografie au pregătit elevii de la profilul uman pentru 
examen de  bacalaureat, procentulde promovare fiind 100%. 
- Prof.  Radu Daniela a participat cu o clsă de elevi la sesiunile Bookland ținute la sala 
Kogălniceanu, iar în săptamâna Educației Globale a realizat, tot cu elevii activități sub deviza 
” Interculturalitate și spiritualitate”, a vizitat Muzeul Școlii. În săptîmâna ” Școala Altfel” a 
condus un grup de elevi la o excursie tematică pentru vizitarea cetăților dacice din zona Deva. 
Cu ocazia zilei Mării Negre a realizat o sesiiune de comunicări științifice despre însemnătatea 
acesteia. A sărbătorit Ziua Europei colorând, împreună cu elevii 29 de baloane cu steagurile 
țărilor membre, iar la Iași a participat la un Concurs național de fotografii ” Apa – izvorul 
vieții”. 
- Prof. Agache Cristian a pregătit și participat cu un grup de elevi la concursul ” 
Patimile. Învierea  Mântuitorului și Înălțarea la ceruri” (premiul I), la simpozionul - concurs ” 
Anul omagial al educației tineretului” (premiul II), la Sf. Liturghie duminicală, la vernisajul 
expozițiilor ”Spovedania și Euharisia” și ” Nașterea Domnului”. A participat ca organizator și 
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însoțitor la o excursie în Maramureș , vizitând obiective istorice, geografice, relifioase. A 
organizat, la liceul nostru, întâlnirea cu PS Visarion, Episcopuul Tulcei. 
- Toții profesorii au pregătit elevii pentru Sesiunea de Comunicări științifice organizată 
cu prilejul Zilei Școlii, dar, unii, ca de exemplu prof. Agache Cristian și la Sesiune 
Seminarului Teologic. 
- Toți prof au îndrumat elevii pentru redactarea de articole pentru revista școlii 
- Prof. Caulea Popescu Nicoleta a realizat cu elevii un proiect cu ocazia Zilei Toleranței 
și cu un alt grup, a participat la concursul național Bradul Altfel (premiul I special). A însoțit 
elevii la Târgul de carte Gadeamus și a coordonat un elev pentru a participa la sesiunea de 
comunicări științifice organizate de universitatea ”Ovidius” Constanța. 
- Prof. Moise Vasile a însoțit și îndrumat elevii la concursul național ” Eu și U:E.” De la 
București, a organizat o excursie didactică la Brașov, a organizat activități de voluntariat la 
Centrul de zi pentru copii defavorizați, la activitățile prilejiuite de Ziua Internațională a 
Voluntariatului, la manifestarea ”Zâmbete di Epoca de Aur. Reinterpretări culturale ale epocii 
comuniste”. A susținut, în fața elevilor, o prezentare cu ocazia Zilei Armatei, la Sinagogă cu 
ocazia comemorării Holocaustului, cu prilejul depunerii de jerbe la Monumentul 
Independenței de Ziua Națională a României. A organizat programul cultural – artistic cu 
ocazia Zilei Naționale, sărbătorilor de Crăciun și de Ziua Școlii. A coordonat activitatea 
cercului și trupei de teatr (premiul I la concursul județean, premiile I și II la festivalul 
Internațional de Teatru pentru elevi de la Constanța). 
- Prof. Niță Dragoș a organizat cu elevii diferite activități cu ocazia Zilei Dobrogei, Zilei 
Naționale, Zilei Europei 
- Prof. Nucă Nicolae a însoțit elevii la Zia Porților Deschise la Poliția Județeană, la Sf. 
Liturghir, la Seminarul Teologic, la Programul de prevenire a Incendiilor la ISU, la cel de 
prevenire și combatere a fumatului în rândul tinerilor. 
Un alt palier al activității profesorilor noștri îl reprezintă acținile din școală și din afara ei, în 
orarului zilnic astfel: 
• Toți au fost asistenți, evaluatori, propunători de subiecte, organizatori, la diferite 
examene și concursuri, începând cu selecția elevilor de la clasa a V – ași până la faza 
națională a Olimpiadei de Știinșe Sociale 
• Toți au conceput fișe de lucru, teste de evaluare, soft-uri educaționale, programe 
pentru opționale pe care le – au folosit în lucrul la clasa sau în diverse activități. 
• Cei mai mulți sunt membri în Consiliul Consultativ al Inspectorului de specialitate 
• Prof. Radu D. și Caulea Popescu N. Au activat ca membru ai CEAC, activitate ce 
trebuie special subliniată având în vedere că, anul școlar trecut, școala noastră a fost supusă 
unei evaluări CEAC externe, finalizată numai cu calificative f. bine și excelent 
• Prof. Agache C. este reprezentantul Comisiei pentru prevenirea și combaterea 
discriminării și promovarea interculturalității, prof. Moise V. al Comisiei Serbărilor Școlare 
• Prof. Mihai Gheorghița responsabilul acestei comisii, a fost și metodist ISJ (ca și 
Agache C.), motiv pentru care a realizat un număr mare (5) de inspecții de specialitate 

Toate aceste aspecte ne îndreptățesc să concluzionăm că obiectivele din planul 
managerial au fost îndeplinite. 
 
III.2.5.CATEDRA DE EDUCA ȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, ARTE ȘI EDUCAȚIE TEH 
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Elemente de referinţă ale idealului instructiv din domeniul educaţiei fizice sunt: 

păstrarea sănătăţii tinerei generaţii ;dezvoltarea fizică armonioasă ; priceperi ,deprinderi şi 

calităţi motrice menite să optimizeze randamentul elevului în procesul de instruire precum şi 

posibilitatea de a-şi organiza  util , plăcut şi recreativ timpul liber ; cunoştinţe şi capacităţi 

organizatorice şi tehnice necesare desfăşurării în bune condiţii a activităţilor independente şi 

colective ; calităţi şi comportamente morale , intelectuale şi estetice . 

Educaţia fizică şi sportul dispun de o multitudine de mijloace prin care pot îndeplini cu 

succes sarcinile ce-i revin.  Profesorii  catedrei de educaţie fizică şi sport şi-au desfăşurat  

activitatea în conformitate cu programul  stabilit : s-au întocmit planificările ( în concordanţă 

cu noile  programe  şcolare); s-au semnat procesele–verbale de protecţie şi securitate la orele 

de educaţie fizică şi activităţi sportive; orele de educaţie fizică s-au desfăşurat în aer liber şi în 

sala de sport urmărindu-se realizarea obiectivelor (competenţelor) general şi specifice.  

Catedra de educaţie fizică şi sport : 

- O.N.S.Ş.  

- Handbal băieţi  liceu – faza judeţeană – loc III    

- Cupa  COLEGIUL DOBROGEAN  „SPIRU HARET” – ediţia a XIX a - Handbal băieţi  

liceu –loc I .    

- Cu ocazia sărbătorilor de Crăciun ( pe data de 16.12. 2015 ) am fost cu elevii clasei a XI a F la 

Complexul de servicii „ Sfânta Maria ”, aflat în subordinea D.G. de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Tulcea, unde am oferit copiilor cadouri şi i-am colindat ; 

- În săptămâna şcoala altfel „ Să ştii mai multe să fii mai bun” (18. 04. – 22.04.2016)-  am făcut 

vizite la : Centrul ecoturistic „ Delta Dunării ” – Acvariu ( 18.04. 2016), Muzeul de Istorie şi 

Arheologie (19.04.2016), Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord Dobrogean – 

Muzeul de artă ( 21.04.2016), Muzeul de etnografie şi Artă Populară (22.04.2016 ) . prof. 

Stanciu Victoria  

O.N.S.Ş.  

- Baschet băieţi liceu – loc I – faza judeţeană, loc II – faza interjudeţeană (Focşani); 

- Fotbal băieţi – loc III – faza municipală; 

- Tenis de masă – Dimache Dumitrel (cls. IX E) - loc I - faza jud., participare faza naţională ; 

- Rugby – tag mixt – loc I faza judeţeană ; loc IV faza de zonă( Galaţi). 

Olimpiada Gimnaziilor : 
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- Baschet băieţi – loc II faza judeţeană ; 

-  Rugby – tag mixt – loc II faza judeţeană ; 

-  Echipa de tenis de masă mixt – loc I –faza judeţeană, locul IV –faza de zonă(Constanţa) 

- Cros :  - Ciortan Alexandru  (cls. a VII a A)– locul II , faza judeţeană; 

              - Puşcuţă Alexandra (cls. a VI a A) – locul II – faza judeţeană; 

- Fotbal - participare       

- Cupa Coca-Cola, fotbal liceu băieţi – participare;   

-  „Cu viaţa mea apăr viaţa” - locul II –faza judeţeană ; 

Alte activităţi : 

- a organizat şi coordonat faza judeţeană la tenis de masă din cadru O.N.S.Ş.; 

-  a coordonat activitatea -„ Joc şi arbitrez ”- derulată în cadrul proiectului regional al F.R.R. „ 

Rugby – Tag Şcolar – mijloc de divertisment şi educaţie ”; 

- „ Olimpiadele Kaufland”- Cupa Haretistă la SRugby ; 

- a organizat următoarele activităţi extracurriculare: 

*Cupa de Cristal ( tenis de masă)- gimnaziu ( 22.01.2016),liceu ( 26.01.2016);

* Campionatul de fotbal al liceului ( octombrie – decembrie 2015);

* Vizită la Muzeul de Istorie,la Muzeul de Etnografie şi Folclor, la Muzeul „ Delta Dunării ”-

18.04.2016; 

* „ Ziua porţilor deschise”- 19.04.2016 ;

* „ Mediateca”- 20.04.2016 ;

* „ Club Eco”- 20.04.2016 ;

- a participat ca profesor evaluator în cadrul comisiei de admitere în clasa a IX a – an şcolar 

2015 – 2016 ; 

- în anul şcolar 2015 – 2016 a fost membru în cadrul comisiei de organizare a Olimpiadei de 

ştiinţe socio – umane , etapa naţională ; 

    - a absolvit cursurile de Formare Arbitrii SRugby – 5.11.2015

Profesor Paraschiv Aurel 

Catedra de  arte  : Educaţie muzicală : 

1. Noiembrie 2015 – activitate de voluntariat la Centrul de Plasament „Cocorii 2” unde au
participat la activităţi educative (jocuri de societate, desen, construcţie) elevii clasei a VII-a A 
în parteneriat cu cei de la clasa a VI-a A. 
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2. Începând din luna octombrie 2015 s-au desfăşurat activităţi de „Educaţie financiară” la
orele de dirigenţie (clasa a VII-a A), proiect pus la dispoziţie de J. A. România, folosind 
metoda „learning by doing”. 
3. Lecţie deschisă la dirigenţie la data de 12.XI.2015 cu tema „Drepturile şi responsabilităţile
copilului” (clasa a VII-a A). 
4. Pe parcursul semestrului I (până în luna decembrie) s-au desfăşurat „Olimpiadele
Kaufland”, clasa a VII-a A derulând activităţi în colaborare cu clasele a VII-a B şi a VI-a A: 
Reciclare hârtie (clasele a VII-a A şi a VI-a A), Campionat sportiv (clasele a VII-a A, a VII-a 
B şi a VI-a A), Manifestare artistică dedicată zilei de 1 Decembrie (clasele a VII-a A şi a VI-a 
A), Creaţie plastică la secţiunea Tradiţii (clasele a VII-a A şi a VI-a A). 
5. Pe data de 6 Decembrie 2015 – vizită la Azilul de bătrâni „Sf. Nectarie” Tulcea – Concert
de colinde. 
6. 15 Decembrie 2015 – Spectacol de Crăciun susţinul la Teatrul „Jean Bart” în parteneriat cu
Seminarul Teologic „Sf. Ioan Casian” Tulcea. 

7. 17 Decembrie 2015 – am mers să colindăm la Inspectoratul şcolar Judeţean şi Primăria
Municipiului Tulcea cu un grup coral al şcolii. 

8. 17 Decembrie 2015 – Spectacol de Crăciun la Colegiul Dobrogean „Spiru Haret” – activitate
artistic-muzicală. 

9. 15 Ianuarie 2016 – „Ziua Eminescu” – participare muzical-corală în sala de festivităţi a
colegiului. 

10. În luna aprilie 2016 , în cadrul programului „Şcoala altfel”- au fost  desfăşurate   activităţi
la Biblioteca Judeţeană , Muzeul de Istorie, Acvariu, excursie tematică la Braşov . 

11. 21.05.2016 – Ziua Şcolii – spectacol omagial în cadrul şcolii.
12. Iunie 2016 – Concert susţinut de corul şcoliila Teatrul Jean Bart în cadrul Galei Premiilor de

Excelenţă . 
13. A participat în luna martie , în calitate de profesor evaluator, la Olimpiada Naţională Corală,

faza zonală, susţinută la Slobozia. 
14. În luna iunie a fost numită, în calitate de profesor evaluator, la proba de aptitudini pentru

admiterea în liceu , clasa învăţători, la Liceul „ Ion Creangă ”, Tulcea .        
Profesor Dumitru Simona 
Educaţie plastică 

- În semestrul I s-au organizat expoziţii tematice în şcoală,cu ocazia zilei de 14 noiembrie 

„ Ziua Dobrogei ” şi în preajma Sărbătorilor de Crăciun. 

- Am participat la expoziţia „ Colinde Colorate ” organizată de I.S.J.şi Palatul Copiilor, unde 

am obţinut două premii I cu lucrările elevilor : 

1. Costea Cristina – cls. IX

2. Manole Andrei Vlad – cls. V Profesor Baiţu Ruxandra

În semestrul al II-lea – s-au obţinut următoarele premii  : 

1.Constandache Elena (clasa a XIIa F) –premiul I la concursul internaţional “ Nicolae Tonitza

” 
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2.Costache Denisa ( clasa a VIII a A) – menţiune – Timişoara  Profesor Pal Irina                                                

Educaţie tehnologică 

- Andrei Mihnea – locul II- faza judeţeană la Olimpiada Tehnologică; 

-  ” Modalităţi de realizare a activităţilor practice la orele de educaţie tehnologică” 

activitate metodică la nivel judeţean.  Prof. Cristea Daniela                                                                                                                                                                                                  

III.3.SITUAŢIA PARTIPĂRII LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE  
    În anul şcolar 2015-2016 s-au înregistrat 151 rezultate la olimpiadele şcolare şi 
concursurile şcolare şi extraşcolare, la fazele judeţene, regionale, naţionale şi internaţionale. 
Elevii colegiului au participat la următoarele olimpiade: 
OLIMPIADA   DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE( disciplinele FILOSOFIE, LOGICĂ, 
SOCIOLOGIE), fazele judeţeană şi naţională 
OLIMPIADA DE LIMBĂ FRANCEZĂ-NORMAL, fazele judeţeană şi naţională 
OLIMPIADA DE LIMBA ȘI LITERATURĂ ROMÂNĂ, fazele judeţeană şi naţională 
OLIMPIADA DE LIMBI ROMANICE (Limba rusă şi limba latină), fazele judeţeană şi 
naţională 
OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ, fazele judeţeană şi naţională 
OLIMPIADA DE LIMBA ENGLEZA, faza judeţeană 
OLIMPIADA DE FIZICĂ, fazele judeţeană şi naţională 
OLIMPIADA DE CHIMIE, fazele judeţeană şi naţională 
OLIMPIADA DE BIOLOGIE, fazele judeţeană şi naţională 
OLIMPIADA DE INFORMATICĂ, fazele judeţeană şi naţională 
OLIMPIADA DE RELIGIE, faza judeţeană 
OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTURILOR ŞCOLARE (BASCHET, RUGBY TAG ŞI 
TENIS), fază judeţeană şi zonală 
OLIMPIADA GIMNAZIILOR (TENIS DE MASĂ), fază judeţeană şi zonală 
Concursurile la care au participat elevii colegiului, cu rezultate la fazele judeţene, regionale 
şi naţionale, sunt următoarele: 
CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE LITERARĂ ,,DIMINEATA UNUI 
MIRACOL"(LIMBA ENGLEZĂ-proză) 
CONCURS DE TRADUCERI LITERARE„CORNELIU M. POPESCU”(secțiunea 
FRANCEZĂ – online) 
CONCURS NAȚIONAL DE PROIECTE EUROPENE  „MADE FOR EUROPE” - faza 
juţeţeană ( secţiunea Eseu) 
CONCURS NAŢIONAL  DE TRADUCERI ,,IONEL TEODOREANU"IAŞI 
CONCURS ,,LECTURA CA ABILITATE DE VIAȚĂ” ( LIMBA ȘI LITERATURA  
ROMÂNĂ) 
CONCURS NAȚIONAL ,,TINERE CONDEIE”- faza județeană ( LIMBA ȘI LITERATURA  
ROMÂNĂ) 
CONCURS NAȚIONAL ,,MIHAIL SEBASTIAN”( LIMBA ȘI LITERATURA  ROMÂNĂ) 
CONCURS NAŢIONAL ,,LAURENȚIU PANAITOPOL”(MATEMATICĂ) 
CONCURS INTERJUDETEAN ,,VICTOR VALCOVICI"(MATEMATICĂ) 
CONCURS NAȚIONAL ,,LUMINA MATH"(MATEMATICĂ) 
CONCURS JUDEȚEAN DE MATEMATICĂ ,,ADOLF HAIMOVICI” 
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CONCURS JUDEŢEAN ,,SANITARII PRICEPUŢI” CONCURS NAȚIONAL ,,EU şi UE” ( 
secţiunea Eseu) 
SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE PENTRU ELEVI, ȘTIINȚE (secţiunea articol 
ştiinţific, BIOLOGIE) 
CONCURS REGIONAL TEORETIC INTERDISCIPLINAR PENTRU ELEVI:  “ŞTIINŢA 
TE  ÎNVAŢĂ!”  SLOBOZIA (MATEMATICĂ-BIOLOGIE-GEOGRAFIE) 
CONCURS NAȚIONAL DE BIOLOGIE ,,GEORGE EMIL PALADE” 
CONCURS NAȚIONAL DE CREAȚIE PLASTICĂ ,,PLANETA PĂMÂNT” TIMIȘOARA 
( PICTURĂ) 
CONCURS INTERJUDEȚEAN DE DEZBATERE ȘI ORATORIE  ,,TINERII DEZBAT” 
CONCURS JUDEȚEAN ,, MESAJUL MEU ANTIDROG”, ”- faza juţeţeană şi faza naţională 
(secţiunea Eseu) 
CONCURS ,,EUROPA ÎN ȘCOALĂ”- faza juţeţeană şi faza naţională (secţiunile Eseu şi 
Video-film, Colaj, Desen şi Fotografie) 
CONCURS NAȚIONAL DE SCRIERE DE PROIECTE (secţiunile Interculturalitate şi 
Civism) 
CONCURS JUDEȚEAN DE TEATRU ,,NENEA IANCU E CU NOI” 
CONCURS DE TEATRU ,,I.L. CARAGIALE” 
CONCURS  INTERNAȚIONAL DE TEATRU PTR ELEVI ,,APLAUZE” 
SESIUNEA DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE PTR ELEVI ,,NOI ȘI ECONOMIA” , 
Universitatea ,,Ovidius”Constanţa (secţiunea Antreprenoriat-eseu) 

TARGUL FIRMELOR DE EXERCITIU BRAILA (ANTREPRENORIAT) 

CONCURS DE LECTURĂ „ARIPI DE CARTE” – titlul de Cititorul anului 2015 
CONCURS REGIONAL ,,CU VIAȚA MEA APĂR VIAȚA” 
Cadrele didactice care au coordonat activitatea elevilor participanţi la olimpiadele şi 
concursurile mai sus menţionate şi elevii participanţi se regăsesc în tabelul anexă ataşat la 
prezentul raport. 

III.3.2.ACTIVITATEA EDUCATIVĂ EXTRACURRICULARĂ
CATEDRA DE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ ROMÂNĂ 

• Participarea cadrelor didactice din catedră la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice , mai
2016 (coordonare lucrări elevi)

• Participarea cadrelor didactice din catedră la olimpiade şi concursuri judeţene,
interregional şi naţionale

• Desfăşurarea de activităţi extracurriculare în cadrul săptămânii ,,Şcoala Altfel- Să ştii
mai multe, să fii mai bun”

• Prof. Condrat Mihaela
� Ziua Voluntariatului, în colaborare cu Asociaţia Drumuri Dobrogene Tulcea 
� Derularea parteneriatului cu Teatrul,,Jean Bart”, în baza căruia a promovat în şcoală 

piesele de teatru şi le-a vizionat  împreună cu elevii colegiului. 
� Coordonarea cenaclului literar ,,Aspirații” și a revistei  Aspirații literare,- editarea în 

sem al II lea al numărului 22/aprilie 2016. La concursul județean de reviste școlare, 
publicația colegiului a obținut premiul I 
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�  Participarea la Festivalul Internațional de Poezie la București, onorând invitația  
Asociației Identitate Culturală Contemporană (AICC) 

�  Participarea la Atelierul de Creație susținut la Casa Avramide  sub coordonarea 
scriitorului Florin Iaru, în cadrul Târgului de Carte ,,Danubius”şi participarea 
cenacliștilor ca elevi voluntari în cadrul aceluiași târg. 

�  Întâlnirea organizată în cadrul colegiului cu scriitorul Ștefan Caraman 
� depunerea unei aplicații Erasmus +, la data limită 31 aprilie, pentru acțiunea cheie 

2(KA2)- proiectul a obținut 80, 5 puncte , dar nu a obținut finanțare. 
� A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 

organizată de “Ziua Școlii”. 
     Prof.Coman Mara 

• Organizarea unor vizionări de film și a unor piese de teatru
• Realizarea unor activități de ecologizare a mediului
• Organizarea unei acțiuni de voluntariat Din suflet pentru suflet, vizitând Centrul de

Plasament Cocorii II
• Coordonarea activității Cercului de Teatru Magia Scenei
• A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări

organizată de “Ziua Școlii”.
     Prof.Turtoi Ionela 
 Legenda sufletului românesc-Mihai Eminescu, activitate desfășurată în incinta

bibliotecii CDSH în colaborare cu profesorii de catedră și bibliotecarul școlii, copiii
voluntari fiind răsplătiți cu diplome de participare;

 În  Săptamâna Altfel a desfășurat excursia la Borşa .
 A organizat activitatea ,, Mihai Eminescu- Luceafarul poeziei romanesti,,
 A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări

organizată de “Ziua Școlii”.
   Prof.Vicol Mihaela 
 Coordonarea  revistei  Aspirații și editarea, în sem al II lea al numărului 74/aprilie

2016. La concursul județean de reviste școlare, publicația colegiului a obținut premiul
I.

 Participarea la Proiectul eTwinning De la terre a la mer, în colaborare cu Franța, Italia
Tunisia

 Participarea la activități de workshop Voluntari în comunitate, în colaborare cu
Asociația Drumuri Dobrogene

 A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări
organizată de “Ziua Școlii”.

  CATEDRA DE MATEMATICĂ 
• Participarea cadrelor didactice din catedră la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice , mai

2016 (coordonare lucrări elevi)
• Participarea cadrelor didactice din catedră  la olimpiade şi concursuri judeţene, regional

şi naţionale
• Desfăşurarea de activităţi extracurriculare în cadrul săptămânii ,,Şcoala Altfel- Să ştii

mai multe, să fii mai bun”
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    Prof.Căpriţă Doru 
A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la Sesiunea de comunicări 

organizată cu ocazia “Zilei Școlii”. 
A participat cu elevii clasei a Va a cărui diriginte este la următoarele activităţi: 

 Ora Pământului
 Ziua Mondială a Apei
 Ziua Mondială a Păsărilor (căsuţe pentru păsări)
 Ziua Mondială a Sănătăţii
 Circulaţia Apei în Tulcea (în parteneriat cu Asociaţia EuroTulcea şi ARBDD)
 Colectare şi predare hârie (141 kg)
 Vizită la Staţia de epurare a apelor uzate
 Ziua Deltei
 Plantare copaci la Babadag (în parteneriat cu Direcţia Silvică Tulcea)

   COMISIA OM ŞI SOCIETATE 
• Participarea cadrelor didactice din catedră la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice , mai

2016 (coordonare lucrări elevi)
• Participarea cadrelor didactice din catedră  la olimpiade şi concursuri judeţene,

regionale, naţionale şi internaţionale
• Colegiul nostru a fost gazda Olimpiadei Naţionale de Ştiinte Sociale desfăşurată la

Tulcea în perioada săptămânii Şcoala Altfel  şi unii membri ai Comisiei au fost
implicaţi în activităţi organizatorice sau au fost profesori corectori.

    Prof.Radu Daniela 
 A participat la sesiunile Bookland ținute la sala Kogălniceanu,
 În săptamâna Educației Globale a realizat, tot cu elevii activități sub deviza ”

Interculturalitate și spiritualitate”, a vizitat Muzeul Școlii.
 În săptămâna ” Școala Altfel” a condus un grup de elevi la o excursie tematică pentru

vizitarea cetăților dacice din zona Deva.
 Cu ocazia zilei Mării Negre a realizat o sesiiune de comunicări științifice despre

însemnătatea acesteia.
 A sărbătorit Ziua Europei colorând, împreună cu elevii 29 de baloane cu steagurile

țărilor membre,
 La Iași a participat la un Concurs național de fotografii ” Apa – izvorul vieții”.
 A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări

organizată de “Ziua Școlii”.
    Prof.Agache Cristian 

• A pregătit și participat cu un grup de elevi la concursul ” Patimile. Învierea
Mântuitorului și Înălțarea la ceruri” (premiul I), la simpozionul - concurs ” Anul
omagial al educației tineretului” (premiul II), la Sf. Liturghie duminicală, la
vernisajul expozițiilor ”Spovedania și Euharisia” și ” Nașterea Domnului”.

• A participat ca organizator și însoțitor la o excursie în Maramureș , vizitând
obiective istorice, geografice, relifioase.

• A organizat, la liceul nostru, întâlnirea cu PS Visarion, Episcopul Tulcei
• A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări

organizată de “Ziua Școlii” Colegiului Dobrogean ,,Spiru Haret”, dar şi a Seminarului
Teologic Tulcea
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     Prof.Caulea Popescu Nicoleta 

 A realizat cu elevii un proiect cu ocazia Zilei Toleranței  
 A a participat la concursul național ,,Bradul Altfel” (premiul I special) 
 A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 

organizată de “Ziua Școlii”. 
    Prof.Moise Vasile  

 A însoțit și îndrumat elevii la concursul național ” Eu și U:E.”, București, 
 A organizat o excursie didactică la Brașov 
  A organizat activități de voluntariat la Centrul de zi pentru copii defavorizați, la 

activitățile prilejuite de Ziua Internațională a Voluntariatului, 
  A participat la manifestarea ”Zâmbete din Epoca de Aur. Reinterpretări culturale 

ale epocii comuniste”.  
 A organizat programul cultural – artistic cu ocazia Zilei Școlii.  
 A coordonat activitatea cercului de teatru  și a trupei de teatru ,,Fără Nume” cu 

care a obţinut numeroase premii la concursuri judeţene şi internaţionale 
 A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 

organizată de “Ziua Școlii”.  
   Prof.Niţă Dragoş 
 A marcat prin activităţi extracurriculare Ziua Europei 
 A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 

organizată de “Ziua Școlii”. 
   Prof. Nucă Nicolae  
 a însoțit elevii la Ziua Porților Deschise la Poliția Județeană, la Sf. Liturghie, la 

Seminarul Teologic, la Programul de prevenire a Incendiilor la ISU, la cel de 
prevenire și combatere a fumatului în rândul tinerilor 

 A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 
organizată de “Ziua Școlii”. 

   COMISIA METODICĂ FIZICĂ-CHIMIE-BIOLOGIE 
• Participarea cadrelor didactice din catedră la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice , mai 

2016 (coordonare lucrări elevi) 
• Participarea cadrelor didactice din catedră la olimpiade şi concursuri judeţene, 

regionale şi naţionale 
• Desfăşurarea de activităţi extracurriculare în cadrul săptămânii ,,Şcoala Altfel- Să ştii 

mai multe, să fii mai bun” 
   Prof.Udrea Mihaela 
 A fost  profesor însoțitor al elevilor în excursia organizată la Brașov, Sibiu și 

Sighișoara în săptămâna “Școala altfel” 
 A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 

organizată de “Ziua Școlii”. 
     Prof.Geangurşi Sevinci 

• A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 
organizată de “Ziua Școlii”.  

• A fost  profesor însoțitor al elevilor în excursia organizată la Deva în săptămâna 
“Școala altfel” 
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   Prof.Dobre Florian 

• A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 
organizată de “Ziua Școlii”.  

• A desfăşurat activităţi de ecologizare a oraşului cu elevii colegiului 
   Prof.Firică Adina 

• A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 
organizată de “Ziua Școlii”. 

   Prof.Niculescu Mauriciu 
• A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 

organizată de “Ziua Școlii”. 
• A fost  profesor însoțitor al elevilor în excursia organizată la Brașov, Sibiu și 

Sighișoara în săptămâna “Școala altfel” 
   Prof.Voicu Adina 

• A organizat Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Colegiului Dobrogean ,,Spiru Haret” 
şi a îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 
organizată de “Ziua Școlii”. 

• A fost  profesor însoțitor al elevilor în excursia organizată în Maramureș în săptămâna 
“Școala altfel” 

   Prof.Radu Adina 
• A îndrumat  elevi pentru realizarea unor lucrări susținute la sesiunea de comunicări 

organizată de “Ziua Școlii”. 
  CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ-ARTE ŞI EDUCAŢIE TEHNOLOGICĂ 

• Participarea cadrelor didactice la olimpiada naţională a sporturilor şcolare  şi la 
concursuri-competiţii sportive  judeţene, regionale 

• Desfăşurarea de activităţi extracurriculare în cadrul săptămânii ,,Şcoala Altfel- Să ştii 
mai multe, să fii mai bun” 

   Prof.Stanciu Victoria 
• În săptămâna Şcoala  altfel „ Să ştii mai multe să fii mai bun” (18.– 22.04.2016)  am 

făcut vizite la : Centrul ecoturistic „ Delta Dunării ” – Acvariu ( 18.04. 2016), Muzeul 
de Istorie şi Arheologie (19.04.2016), Complexul Muzeal de Patrimoniu Cultural Nord 
Dobrogean – Muzeul de artă ( 21.04.2016), Muzeul de etnografie şi Artă Populară 
(22.04.2016 ) .   

   Prof.Aurel Paraschiv  
• Vizită la Muzeul de Istorie,la Muzeul de Etnografie şi Folclor 
• Vizită la Muzeul „ Delta Dunării ” 
• „ Ziua porţilor deschise” la Inspectoratul de Poliţie Tulcea; 

• „ Mediateca” 

•  „ Club Eco” 
• A coordonat activitatea -„ Joc şi arbitrez ”- derulată în cadrul proiectului regional al 

F.R.R. „ Rugby – Tag Şcolar – mijloc de divertisment şi educaţie ”; 
• „ Olimpiadele Kaufland”- Cupa Haretistă la SRugby       

   Prof.Dumitru Simona 
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• A derulat activităţi de „Educaţie financiară” la orele de dirigenţie (clasa a VII-a A), în 
cadrul proiectului pus la dispoziţie de J. A. România, folosind metoda „learning by 
doing”. 

• În cadrul programului „Şcoala altfel” au fost  desfăşurate   activităţi la Biblioteca 

Judeţeană , Muzeul de Istorie, Acvariu, excursie tematică la Braşov . 

• De ziua şcolii – a organizat spectacolul omagial în cadrul şcolii. 

• Concert susţinut de corul şcoliila Teatrul Jean Bart în cadrul Galei Premiilor de 
Excelenţă 

  CATEDRA DE INFORMATICĂ ŞI TIC 
• Participarea cadrelor didactice la Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice , mai 2016 

(coordonare lucrări elevi) 
• Participarea cadrelor didactice la olimpiade şi concursuri judeţene şi naţionale 
• Desfăşurarea de activităţi extracurriculare în cadrul săptămânii ,,Şcoala Altfel- Să ştii 

mai multe, să fii mai bun”. Unii membri ai catedrei au fost implicaţi în organizarea 
Olimpiadei Naţionale de Ştiinţe Sociale desfăşurată  la Tulcea în această perioadă. 

Prof.Raileanu Simona Ecaterina 
 A participat la sesiunea de comunicari stiintifice care s-a organizat cu ocazia Zilei 

Scolii, coordonand lucrarile a 2 elevi la sectiunea Informatica 
   Prof.Muscalu Adrian 
 A participat la sesiunea de comunicari stiintifice care s-a organizat cu ocazia Zilei 

Scolii, coordonand lucrarile a 2 elevi la sectiunea Informatica 
   CATEDRA DE LIMBI STRAINE   

• Participarea cadrelor didactice de limbă engleză ( cu un efectiv de 150 elevi ) la 
workshopul  suţinut de Aniela Buşilă, reprezentant al Cambridge University   în 
România   cu tema ,, Examenele Cambridge de la A la Z”          

• Participarea cadrelor didactice din catedra de limbi străine la Sesiunea de Comunicări 
Ştiinţifice , mai 2016 (coordonare lucrări elevi) 

• Participarea cadrelor didactice din catedra de limbi străine la olimpiade şi concursuri 
judeţene, interregional şi naţionale 

• Desfăşurarea de activităţi extracurriculare în cadrul săptămânii ,,Şcoala Altfel- Să ştii 
mai multe, să fii mai bun” 

   Prof.Baciu Gabriela 
• Proiect “Resursele” – “Junior Achievement” – proiect de iniţiere în educaţie 

anteprenorială şi viaţa pentru sănătate. Activitatea s-a desfăşurat pe tot parcusul anului   
scolar 2015-2016 cu clasa a VI a A 

      Prof.Raiciu Mihaela 
Proiect e-tweening “Împreună mergem mai departe” în colaborare cu Grecia şi Italia    
 
 
 
     

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA FINELE SEM.II ȘI A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 Page 59 
 
 
 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 

III.4.ACTIVITATEA PERSONALULUI AUXILIAR 
III.4.1.ACTIVITATEA SERVICULUI CONTABILITATE

Activitatea serviciului contabilitate  presupune înregistrarea,prelucrarea,publicarea şi 
păstrarea informaţiilor privind performanţa financiară , fluxurile de trezorerie relaţiile cu 
investitorii prezenţi şi potenţiali , clienţi sau utilizatori. 
Drepturile salariale care se acordă personalului didactic  şi nedidactic încadrat pe funcţii 
conform statului de funcţii,respectă actele normative şi au fost acordate corect şi la timp. 
         În perioada anului scolar la contabilitate s-a ţinut evidenţa plăţilor,a cheltuielilor pe 
subdiviziunile clasificatiei bugetare,potrivit bugetului  prin angajarea,lichidarea,ordonantarea 
si plata  cheltuielilor  . 
Documentele justificative care stau la baza înregistrării în contabilitate  au fost întocmite pe 
subdiviziunile clasificaţiei bugetare ,pentru toate operaţiunile care afectează patrimoniul 
unităţii  şi angajează răspunderea persoanelor care le-au  intocmit. 
         Se raportează prin situaţii statistice dupa intocmirea statelor de plată,  ancheta asupra 
câştigurilor salariale lunare S 1 , ancheta salariilor S 2, ancheta locurilor de muncă vacante L 
186  semestrial : costul forţei de muncă  S 3 ,  se întocmeşte şi  se transmite  lunar  situaţia 
contribuţiilor la fondul de pensii ,asigurări sociale de sănătate, şomaj şi impozit. 
        Contabilul şef, în îndeplinirea prerogativelor cu care este investit şi pentru realizarea 
obiectului de activitate al instituţiei colaborează cu Direcţia Economică 
 din cadrul UAT Municipiul Tulcea. 

III.4.2.ACTIVITATE BIBLIOTECAR
Biblioteca şcolară ţine seama de sarcinile ce stau la baza bunei desfăşurări a procesului 
educativ, sprijină formarea unei temeinice culturi generale ale elevilor. 
    - biblioteca colegiului deţine un fond de carte de peste 61.700 UB ; 
    - până în prezent s-au înscris la bibliotecă de la începutul anului şcolar 917(elevii,profesori 
şi personal auxiliar);  
    - frecvenţa zilnică la bibliotecă este de 45 – 50 utilizatori . 
    - totalul publicaţiilor împrumutate pană în prezent depăşeşte cifra de 43.800 volume, 
adăugînduse cele studiate la sala de lectură (dicţionare,enciclopedii, reviste, periodice, atlase 
şi alte lucrări); 
 La începutul anului toţi elevii colegiului au primit manuale şcolare necesare procesului de 
învăţare  în procent de 100% în stare bună , foarte bună şi noi. 
       În calitate de bibliotecar am participat la activitatea metodica a responsabililor din 
Centrele de Documentare și Informare  organizata de CCD; Am organizat vizite la muzeul 
școlii și bibliotecă cu clasele a IX.   
  Acţiunile şi proiectele desfăşurate la bibliotecă au fost: 

        Activitatea Participanţi  data   Colaboratori 
Istoria Col. Dobrogean ,,Spiru Haret” 
   Tulcea – muzeul şcolii 

Cls. aIX a B 16.02.2016 bib. Iliescu L. 
Dirig. Radu D 

Lirica de iubire în versuri şi muzică – 
Dragobetele la români (audiţii , recitări) 

Cls. a X F  24.02.2016 bib. Iliescu L. 
prof. Turtoi I. 

Ziua internaţională a 
Francophonie 

Cls. aVI B 
Cls. aIX E, F 
Cls. a XC, F 

 21.03. 2016 Bib. Iliescu L. 
Prof. Buric Elena 
Prof. Raiciu M. 
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Cls. aXI F Prof. Baciu G. 
 23 Aprilie Ziua Mondială a Cărţi   Cls. aVIII A  23.04. 2016 Bib. Iliescu L. 

Dirig. Condrat M. 
 Săptămâna Națională a Voluntariatului Cls. X C,                   

XI C 
  13.05.2016 Bib. Iliescu L. 

Prof. Baciu G. 
Condrat M. 

  Întîlnirea Cenaclului Literar și 
    Invitatii lor 

20.05.2016 Bibliotecar,  
prof.Bucur Ghe.  
prof.Condrat M. 

În anul scolar 2015-2016 s-au dat carți de premii în valoare de 2400lei. Am primit donații un 
număr de 327 vol. 

III.4.3.ACTIVITATE LABORANT
Pregătesc materialul didactic demonstrativ,aparatura vizuală pentru lecţii şi lucrări de 

laborator potrivit indicaţiilor profesoului de specialitate . 
Asigur asistenţa de specialitate pentru lucrările de  laborator desfăşurate în laboratoarele 

de fizică,chimie,biologie unde profesorii de la aceste specialitaţi  îşi desfăşoară lucrările de 
laborator. 

Mă ocup de menţinerea în stare de funcţionare a aparaturii din dotare şi în acelaş timp 
asigur şi gestionarea acestora. 

Răspund de inventarul laboratoarelor şi ţin evidenţa substanţelor şi materialelor 
consumate. 

Asigur suportul logistic pentru dotarea cu tonere, hârtie de xerox şi alte materiale de 
consum. 

Colaborez cu toate cadrele didactice. 
Particip la realizarea inventarului anual. 
Am ajutat la organizarea olimpiadele şcolare care au avut loc în şcoală. 
Ţin legătura cu Asociaţia de părinţi a şcolii în vederea stabilirii necesităţii şi nevoilor 

şcolii,avănd funcția de casier. 
Gestionez materialele de întreţinere şi curăţenie ,efectuiez înregistrări în fişe de magazie 

întocmesc centralizatorul cu materialele date la scădere. 
Efectuiez operaţiuni de încasări şi plăţi  exercitând funcţia de casier. 
Respect  normele procedurile de sănătate şi securitate a muncii,de PSI şi ISU pentru 

toate tipurile de activităţi din cadrul unităţii de învăţământ. 
Fac parte din comisia pentru acordarea burselor școlare ca secretar pe anul 2015-2016. 

Laborator/Cabinet Număr Titlul activităţii 
Laboratorul de chimie 1720 50-lucrări de laborator 
Laboratorul de biologie  1500  56-lucrări de laborator 
Laboratorul de fizică 1160 60-lucrări de laborator 
Cabinete informatică 3500 ore  de curs 
Cabinet geografie 1300 ore de curs 
Cabinet limbi moderne 1400 ore  de  curs 
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Cabinet istorie 1180 ore  de  curs 
Cabinet lb română 1440 ore de curs 
Cabinet matematică 1380 ore de curs 

Harţi planşe atlase anatomie 
mulaje 

 La fiecare ora de curs s-a 
folosit materialul didactic 
 

Casetofon  Limbi străine şi ed.muzic. 

 
III.4.4.ACTIVITATE ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 
Privind asigurarea curăţeniei şi a desfăşurării în bune condiţii a activităii in cadrul Colegiului 
- semestrul - II – anul şcolar  2015 – 2016 si perioada vacantei de vara , curăţenia in cadrul 
Colegiului este asigurată de un număr de sase  femei care  au program :  08,30 - 17 . 
           Fiecare are un sector bine definit iar înainte de începerea orelor au obligaţia de a 
mătura clasele , să şteargă geamurile , praful de pe mobilierul existent în sălile de curs şi în 
laboratoare . In timpul orelor spală holurile , wc.  mătură  curtea şcoli , şi arena când este 
nevoie .  Magazia  şcolii este aprovizionată în fiecare lună cu :  
     - detartrant , domestos , mături , dero , tix , soluţie pentru gresie , solutie parchet, spray 
pentru calculatoare , clor pt wc .  Acestea sînt asigurate în stocuri suficiente pentru a nu exista 
probleme . 
       In cadrul Colegiului avem angajaţi şi un număr de doi bărbaţi care se ocupă cu asigurarea 
căldurii  , cu reparatul mobilierului , asigurarea lumini în sălile de clasă , pe holuri , execută  
şi alte dispoziţii primite din partea conducerii  pentru a asigura desfăşurarea în bune condiţii  a 
activităţi  în cadrul colegiului .  
      Pe perioada vacantei de vara cu personalul propriu am varuit si vopsit  salile de clasa,  
holuriile,  am vopsit  usile de la salile de clasa , de la sala de sport , s-au spalat geamurile sa 
spalat parchetul in toate salile de clasa , laboratoare, birouri si cabinete  Am schimbat lampile  
si neoanele care  erau  defecte in salile de clasa si pe holuri , am  reparat  mobilierul  .     
    Pentru asigurarea pazei avem angajaţi un număr de trei paznici care asigură paza Colegiului  
intre orele : 06 - 22 .Tot personalul auxiliar este calificat pentru  activitatea pe care o 
prestează  şi  îndeplinesc şi alte sarcini. 
 
III.4.5.ACTIVITĂ ȚI ALE COMPARTIMENTULUI INFORMA 
În anul școlar 2015 – 2016, , activitatea depusă de  informatician s-a concretizat  în 
următoarele:  
 1.-montarea și instalarea a 15 calculatoare HP în laboratorul 2;  
 2. – montarea și instalarea a 7 calculatoare DELL în laboratoare și contabilitate;  
 3. – atragerea unei sponsorizări de la Șantierul Naval Tulcea, constând într-un server HP;  
 4.- pregaitirea laboratoarelor pentru competențe digitale;  
 5. – pregătirea sălilor de examen pentru bacalaureat (camere video, calculatoare);  
 6.- întreținerea tuturor calculatoarelor din  școală (laboratoare de informatică, alte 
laboratoare, contabilitate, director etc);  
 7. – am fost administrator SIIIR;  
 8. – m-am ocupat de  întocmirea și trimiterea fișierelor de salarii către bănci împreună cu d-
na contabilă;  
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 9. – amenajarea celui de al treilea laborator de informatică;  
 10. – instalarea proiectorului și a tablei digitale și instruirea cadrelor didactice;  
 11. – achiziționarea și instalarea unor  imprimante și scanere;  
 12.- editarea și tipărirea diplomelor de sfârșit de an;  
 13. – participarea că organizator al concursului de matematică ,,LAURENȚIU   
PANAITOPOL”;  
 14. – tipărirea diplomelor de bacalaureat la sfârșitul anului școlar;  
 15. – înscrierea elevilor de clasa a VIII a  în programul de repartizare computerizată;  
 16. – întreținerea site-ului școlii;  
 17. – organizarea olimpiadei de informatică (instalare calculatoare și software);  
 18. – am devenit expert autorizat în cadrul proiectului ,,Platformă metodologică și 
informatică pentru organizarea și desfășurarea programelor ,,Admiterea în învățământul liceal 
de stat, Bacalaureat, Certificare a calificării profesionale,  Mișcarea personalului didactic 
din învățământul preuniversitar, Titularizarea, Euro 200  și Bani de liceu  din sistemul 
educațional preuniversitar” 
19. – editarea și tipărirea pliantelor de la Ziua Școlii – mai 2016;   
20. - am pregătit cele 10 calculatoare primite în cadrul unui proiect  derulat în școală, 
instalând sistemul de operare Windows  și alte programe utilitare. Am conectat aceste 
calculatoare la Internet și le-am conectat în rețea; 
21. – am refăcut rețeaua pentru conexiunea la Internet. 
 
III.4.6.ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ LA CABINETUL ȘCOLAR DE ASISTENȚĂ 
PSIHOPEDAGOGICĂ 
 
1. 

 
2. Activități desfășurate conform registrului: 

Benefic
iari 

Activități Urban Rural 

 
 
 
 
 
 
 

Elevi 

 
 
 
 
 
Consilierea/planificarea carierei 

Individual Grup Individual Grup 

Nr. part. Nr. 
ședințe 

Nr. 
part. 

Nr. 
ședi
nțe 

Nr. 
part. 

Nr. 
ședinț
e 

Nr. 
part
. 

Nr. 
ședi
nțe 

5 10 246 22     
 
 
Prevenirea 
comportamentelor de 
risc/dezadaptative 

Violență 5 7 119 4     

Antidrog   146 6     

Trafic de 
persoane 

  59 2     

Alte 
comporta
mente 
(absentei
sm, eșec, 
comporta

6 9 112 3     

Consiliere de 
grup/colectivă 

657 73 72 5 42 3 
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ment 
antisocial
, 
delicvenț
ă 
juvenilă) 

Copii/elevi cu cerinţe 
educative speciale 

Dificultăţ
i de 
adaptare 
şcolară/ 
preşcolar
ă 

6 6 56 2 

Capabili 
de 
performa
nţă 

2 2 

Alte activităţi: dezvoltare personală, 
comunicare şi abilităţi sociale, 
managementul învăţării, calitatea 
stilului de viaţă. 

2 5 356 34 

Părinți Consiliere educațională 18 26 72 5 

Cadre 
didacti

ce 

Consiliere metodică 16 28 42 3 

3. Problematica  cu cea mai mare frecvenţă înregistrată în unitățile arondate cabinetului dvs.:
Dificultati de invatare, lipsa motivatiei pentru invatare, violenta verbala, 
absenteism,comunicare defectuoasa parinti-copii 
4. Lectorate/ ședințe cu părinții desfășurate:

Tema lectorat/ședințe cu părinții 
Nr. 

beneficiari; 

1. Parteneriat scoala-familie si influenta familiei asupra rezultatelor scolare ale elevilor  36
parinti+7 
cadre 
didactice 

5. Studii/sondaje/cercetări:
Nr. 
crt. 

Denumirea studiului Calitatea 
Organizator/operator 

date/participant 

1. OSP Operator date 

2. AMN testare Operator date 

6. Proiecte/programe de prevenție/intervenție/dezvoltare personală/OȘP, personale desfășurate în
unitățile școlare: 
Nr. crt. Titlul programului Nr. activități Beneficiari 

Nr. participanți 
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1.    

 
7. Implicarea în proiecte şi programe*: 

 
 
 
 
 
 
Se specifică clar: calitatea, tipul proiectului/programului 
*Sunt notate programe/parteneriate în care este implicat C.J.R.A.E cât și  proiectele şi programele educaţionale  
în care colaborați  la solicitarea unităţii de învăţământ. 
8. Alte activități 
(specificați):................................................................................................................................................................
...................................................... 
9. Activități de formare, autoperfecționare: 
a) Activități metodice/cercuri : STRESUL SCOLAR, CAUZE SI CONSECINTE 
 b) Cursuri: 
Nr. 
crt. 

Titlul 
programului/cu

rsului/ 
Denumirea 
activității 

Calitatea de 
formator/par 

ticipant 
 

Locația 
(se 

menţioneaz
ă explicit 

locul 
desfăşurării

) 

Grup 
țintă 

Durata 
Cursului 
(nr. ore) 

Num
ăr 
de 

parti
cipa
nți 

(urb
an/r
ural) 

Evaluare/certificare/cr
edite 

Da/NU 

1 Mobilitate E+ participant CCD Tulcea Cadre 
didactice 

24 ore( 3 
zile) 

16 
U+R 

Fara credite/ certificat 
de participant 

2 Dezvoltarea 
abilitatilor de 
viata ale 
tinerilor in 
contextul 
dezvoltarii 
durabile- 

participant Constanta Cadre 
didactice 

12 ore (2 
zile) 

25 Fara credite/ certificat 
de participant 

Nr. 
crt. 

Denumire 
program/partener
iat 

Calitatea 
(iniţiator, 
participant, 
colaborator, 
coordonator) 

Tipul 
proiectului 
(local, 
județean, 
regional, etc) 

Parteneri 
interni/ externi 
(se enumeră toți 
partenerii) 

Durata 
(număr 
activități, lunile 
de desfășurare) 

Grup țintă 
(se specifică 
elevi, părinți, 
cadre 
didactice) 

1. Invata cu noi sa 
devii 
antreprenor 

 colaborator  Proiect 
POSDRU 
regional 

Colegiul 
Comercial 
Carol I 
Constanta, 
Asociatia 
EuroBraila 

 Septembrie-
decembrie 
2015 
Activitati 
saptamanale 

  elevi 
din 
clasel
e a 
XII a 

elevi 

2. Fii decis, fii 
informat! 

 initiator  local   3 activitati 
Octombrie 
2015 

 elevi 
clasa 
a XII 
a 

14 
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Atelier Prof 21 

3 Facilitatori 
parentali 

participant Bucureşti Psihologi  
cadre 
didactice 

7 module a 
16 
ore/modul 

23 Fara credite/ certificat 
de calificare
profesionala 

c) Sesiune de comunicări, seminarii, simpozioane, conferințe etc:
Nr. 
crt. 

Denumirea activității Calitatea de: 
- participant cu 

lucrare 
- participant 
fără lucrare  

Titlul 
lucrării 

Locația 
se menţionează 

explicit locul 
desfăşurării  

Număr de 
participanți 

(urban/rural) 

Data 

1. Sesiunea de comunicări
ştiinţifice CJRAE TL

participant CJRAE 10 iunie 
2016 

10. Situația numărului de consiliați pe nivel de învățământ:
Anexa 1 

Numărul elevilor consiliaţi pe nivel de învăţământ 
Preşcolar Primar Gimnazial Liceal 
Urban Rural Urban Rural Urban Rural Urban Rural 

216 441 

Obiectiv general: informarea, cunoaşterea şi consilierea psihopedagogică a elevilor, prin 
consultaţii individuale şi colective, 
acţiuni de îndrumare a părinţilor şi a cadrelor didactice şi de colaborare cu comunităţile 
locale, în scopul orientării şcolare, profesionale şi a carierei elevilor. 
Obiective specifice: 

• informarea şi consilierea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice pe diferite problematici:
autocunoaştere şi dezvoltare personală, comunicare şi abilităţi sociale, managementul 
învăţării, planificarea carierei şi calitatea stilului de viaţă. 

• prevenirea şi diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente
de risc sau disconfort psihic;

• investigarea psihopedagogică a copiilor şi elevilor;
• propunerea şi organizarea unor programe de orientare şcolară, profesională şi a carierei

elevilor;
• asigurarea asistenţei şi consilierii metodologice a cadrelor didactice;
• elaborarea de lucrări, studii psihosociologice;
• asigurarea de servicii de consiliere şi asistenţă psihopedagogică pentru copiii cu cerinţe

educaţionale speciale;
• coordonarea şi implementarea de  proiecte, parteneriate şi alte activităţi extracurriculare;
• colaborarea cu instituţii şi organizaţii nonguvernamentale care oferă servicii şi desfăşoară

activităţi în sfera educaţională.
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ANEXĂ 1 

      
CONCURSURI/OLIMPIADE  
NAȚIONALE/INTERNAȚIONALE   

Nr 
crt 

Nume si 
prenume elev Clasa 

Premiul 
obtinut Denumire concurs 

Disciplina/ 
Secțiune 

Profesor 
coordonator 

1 

SUHOV IOAN XII F 

MENȚIU
NE 

OLIMPIADA 
NATIONALA  DE 
ȘTIINȚE SOCIO-
UMANE FILOSOFIE 

MIHAI 
GHEORGHITA 

MENTIU
NE 

SPECIAL
A  pentru 
„creativita

tea și 
originalita

tea 
lucrării”  

OLIMPIADA 
NATIONALA  DE 
ȘTIINȚE SOCIO-
UMANE FILOSOFIE 

MIHAI 
GHEORGHITA 

I 

CONCURS NAȚIONAL 
DE CREAȚIE 
LITERARĂ 
,,DIMINEATA UNUI 
MIRACOL" 

  ESEU ÎN LIMBA 
ENGLEZĂ PAVEL ANA 

I 

SESIUNEA DE 
COMUNICĂRI 
ȘTIINȚIFICE PTR ELEVI 
,,NOI ȘI ECONOMIA” , 
Universitatea 
,,Ovidius”Constanţa-
secţiunea Antreprenoriat-
eseu 

ED.ANTREPREN
ORIALA 

BUTOI 
CARMINA 

I OLIMPIADA 
JUDETEANA DE 
FILOSOFIE FILOSOFIE 

MIHAI 
GHEORGHITA 

III 

CONCURS DE 
TRADUCERI 
LITERARE„CORNELIU 
M. POPESCU”, secțiunea 
franceză - online LB FRANCEZA BURIC ELENA 

II OLIMPIADA 
JUDEȚEANĂ DE LIMBĂ 
ROMÂNĂ LIMBA ROMÂNĂ 

ANASTASIU 
FLORIN 

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA FINELE SEM.II ȘI A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 Page 68 
 
 
 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 

III CONCURS JUDEȚEAN 
,,MESAJUL MEU 
ANTIDROG” ESEU 

BUTOI 
CARMINA 

II 
TÎRGUL FIRMELOR DE 
EXERCIȚIU BRĂILA 

ED. 
ANTREPRENORI

ALĂ 
ANASTASIU 
LILIANA 

Titlul de 
„Cititorul 
Anului” 

2015 

CONCURS DE 
LECTURĂ „ARIPI DE 
CARTE” organizat de 
A.N.B.P.R. Filiala Tulcea 
& Biblioteca Județeană 
„Panait Cerna” , Tulcea LECTURĂ 

ANASTASIU 
FLORIN              
CONDRAT 
MHAELA 

II 

CONCURS NAȚIONAL 
DE PROIECTE 
EUROPENE  „MADE 
FOR EUROPE” - FAZA 
JUDETEANA ESEU 

PAVEL ANA              
CONDRAT 
MIHAELA 

2 

MOROZOV 
VICTOR XIF 

II 

CONCURS NAŢIONAL 
DE TRADUCERI 
,,IONEL 
TEODOREANU" 

LIMBA 
FRANCEZĂ BURIC ELENA 

MENŢIU
NE 

OLIMPIADA 
NATIONALA DE LIMBA 
FRANCEZA-NORMAL LIMBA 

FRANCEZĂ 
BACIU 
GABRIELA 

I 

CONCURS ,,LECTURA 
CA ABILITATE DE 
VIAȚĂ” LIMBA ROMÂNĂ 

VICOL 
MIHAELA 

I 

CONCURS 
,,DIMINEAȚA UNUI 
MIRACOL” LIMBA ROMÂNĂ 

VICOL 
MIHAELA 

II 

CONCURS 
,,DIMINEAȚA UNUI 
MIRACOL” 

LIMBA 
FRANCEZĂ 

BACIU 
GABRIELA 
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III                         
CALIFIC
AT FAZA 
NATION

ALA 

CONCURS NAȚIONAL 
,,TINERE CONDEIE”- 
faza județeană LIMBA ROMÂNĂ 

VICOL 
MIHAELA 

I 

OLIMPIADA 
JUDETEANA DE LIMBA 
ENGLEZA LIMBA ENGLEZĂ PLANGE ANCA 

I 

CONCURS JUDEȚEAN ,, 
MESAJUL MEU 
ANTIDROG”, 
CALIFICAT FAZA 
NAȚIONALĂ ESEU 

BUTOI 
CARMINA 

FINALIS
T FAZA 
JUDETE
ANA SI 

CALIFIC
AT FAZA 
NATION

ALA 

CONCURS NAȚIONAL 
,,EU şi UE” 

ESEU 
BUTOI 
CARMINA 

3 

VĂRNEANU 
ARMANDA 

MARIA 
XI F 

PREMIU 
SPECIAL 

OLIMPIADA 
NATIONALA DE 
ȘTIINȚE SOCIO-
UMANE LOGICĂ 

CAULEA P. 
NICOLETA 

I 

OLIMPIADA 
JUDETEANA DE 
ȘTIINȚE SOCIO-
UMANE LOGICĂ 

CAULEA P. 
NICOLETA 

I 

CONCURS JUDETEAN 
,,LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ” LIMBA ROMÂNĂ 

VICOL 
MIHAELA 

4 
HORBENCO 

ANA XII E 

III 

OLIMPIADA 
NATIONALA DE 
ȘTIINȚE SOCIO-
UMANE SOCIOLOGIE 

MIHAI 
GHEORGHITA 

I 

OLIMPIADA 
JUDETEANA DE 
ȘTIINȚE SOCIO-
UMANE SOCIOLOGIE 

MIHAI 
GHEORGHITA 

5 TOADER ERIC 
VIII 
A 

MENȚIU
NE 

CONCURS 
,,LAURENȚIU 
PANAITOPOL” MATEMATICĂ COSTEA TANTA 
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6 
RUSU 

ALEXANDRA XIC  
MENȚIU

NE 

CONCURS 
,,LAURENȚIU 
PANAITOPOL” MATEMATICĂ 

GUTESCU 
PETRE 

7 
DOROBANȚU 

RĂZVAN 
XII 
C 

MENȚIU
NE 

CONCURS 
,,LAURENȚIU 
PANAITOPOL” MATEMATICĂ 

POPA 
MARCELINA 

8 

MILEA 
TEODOR XIIC 

MENȚIU
NE 

CONCURS 
,,LAURENȚIU 
PANAITOPOL” MATEMATICĂ 

POPA 
MARCELINA 

I 

OLIMPIADA 
JUDEȚEANĂ DE 
MATEMATICĂ MATEMATICĂ 

POPA 
MARCELINA 

9 

COSTEA 
CRISTINA IX C 

PREMIU 
SPECIAL 

OLIMPIADA 
NATIONALA DE LIMBA 
ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ LIMBA ROMÂNĂ 

ANASTASIU 
FLORIN 

I 

OLIMPIADA 
JUDETEANA DE LIMBA 
ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ LIMBA ROMÂNĂ 

ANASTASIU 
FLORIN 

I 

OLIMPIADA 
JUDETEANA DE LIMBA 
ENGLEZA LIMBA ENGLEZĂ 

DOROBANTU 
GABRIELA 

10 
MATEI 

ANDREEA 
VIII 
A 

PREMIU 
SPECIAL 

OLIMPIADA DE LIMBA 
ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ LIMBA ROMÂNĂ 

CONDRAT 
MIHAELA 

I 

OLIMPIADA DE 
LINGVISTICA, FAZA 
JUDETEANA LIMBA ROMÂNĂ 

CONDRAT 
MIHAELA 

11 

AFTENE 
ANDREEA X C 

MENȚIU
NE 

CONCURS NAȚIONAL 
,,MIHAIL SEBASTIAN” 

LIMBA ȘI 
LITERATURA  

ROMÂNĂ 
VICOL 
MIHAELA 
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MENȚIU
NE 

CONCURS JUDEȚEAN  
,,LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ” 

LIMBA ȘI 
LITERATURA  

ROMÂNĂ 
VICOL 
MIHAELA 

12 

ALMĂJANU 
BIANCA IX C 

MENȚIU
NE 

CONCURS 
NAȚIONAL,,MIHAIL 
SEBASTIAN”(dificultăți 
stilistice) 

LIMBA ȘI 
LITERATURA  

ROMÂNĂ 
ANASTASIU 
FLORIN 

MENȚIU
NE 

CONCURS NAȚIONAL 
,,TINERE CONDEIE” - 
faza județeană 

LIMBA ȘI 
LITERATURA  

ROMÂNĂ 
ANASTASIU 
FLORIN 

MENȚIU
NE 

CONCURS JUDEȚEAN 
,,LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ” 

LIMBA ȘI 
LITERATURA  

ROMÂNĂ 
ANASTASIU 
FLORIN 

II 

OLIMPIADA 
JUDETEANA DE LIMBA 
ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ 

LIMBA ȘI 
LITERATURA  

ROMÂNĂ 
ANASTASIU 
FLORIN 

13 

LĂDARU 
AMALIA X C 

MENȚIU
NE 

OLIMPIADA 
NAȚIONALĂ DE LIMBI 
ROMANICE 

LIMBA 
FRANCEZĂ BURIC ELENA 

I OLIMPIADA 
JUDEȚEANĂ DE LIMBI 
ROMANICE 

LIMBA 
FRANCEZĂ BURIC ELENA 

I 
CONCURS ,,EUROPA ÎN 
ȘCOALĂ”- FAZA 
JUDEȚEANĂ, 
CALIFICATĂ FAZA 
NAȚIONALĂ ESEU 

VICOL 
MIHAELA 

14 
DRĂNICEANU 
INA-AMALIA XII F 

II 
CONCURS NAȚIONAL 
DE CREAȚIE 
LITERARĂ 
,,DIMINEATA UNUI 
MIRACOL" 

LIMBA ENGLEZĂ 
(PROZĂ) PAVEL ANA 
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15 

UNGURU 
MĂLIN X C 

II 

CONCURS NAȚIONAL 
DE CREAȚIE 
LITERARĂ 
,,DIMINEATA UNUI 
MIRACOL" 

LIMBA ENGLEZĂ 
(PROZĂ) PAVEL ANA 

I OLIMPIADA 
JUDETEANA DE LIMBA 
ENGLEZA LIMBA ENGLEZĂ PAVEL ANA 

I 

CONCURS ,,EUROPA ÎN 
ȘCOALĂ”- FAZA 
JUDEȚEANĂ, 
CALIFICATĂ FAZA 
NAȚIONALĂ 

SECȚIUNEA 
VIDEO-FILM 

VICOL 
MIHAELA 

16 

DUȚU ADRIAN VII B 

II 

CONCURS NAȚIONAL 
DE CREAȚIE 
LITERARĂ 
,,DIMINEATA UNUI 
MIRACOL" 

LIMBA ENGLEZĂ 
(PROZĂ) PAVEL ANA 

MENȚIU
NE 

OLIMPIADA 
JUDETEANA DE LIMBA 
ENGLEZA LIMBA ENGLEZĂ PAVEL ANA 

MENȚIU
NE 

OLIMPIADA 
JUDETEANA DE LIMBA 
ȘI LITERATURA 
ROMÂNĂ LIMBA ROMÂNĂ COMAN MARA 

17 
MANOLE 

ALEXANDRA VII B 
MENȚIU

NE 

CONCURS NAȚIONAL 
DE CREAȚIE 
LITERARĂ,,DIMINEAȚ
A UNUI MIRACOL” 

LIMBA ENGLEZĂ 
(PROZĂ) PAVEL ANA 

18 
PETROV 
IULIANA XIC 

MENȚIU
NE 

OLIMPIADA DE LIMBI 
ROMANICE LIMBA RUSĂ CASIAN NADIA 

19 

BARBU MARIA IX C 

MENȚIU
NE 

CONCURS NATIONAL 
,,NICOLAE 
MIHAILEANU" 
CONSTANTA MATEMATICĂ 

GUTESCU 
PETRE 

MENȚIU
NE 

CONCURS 
INTERJUDETEAN 
,,VICTOR VALCOVICI" MATEMATICĂ 

GUTESCU 
PETRE 
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I 

OLIMPIADA 
JUDETEANA DE 
MATEMATICA MATEMATICĂ 

GUTESCU 
PETRE 

MENȚIU
NE 

CONCURS JUDETEAN 
,,LECTURA CA 
ABILITATE DE VIAȚĂ” LIMBA ROMÂNĂ 

ANASTASIU 
FLORIN 

20 

FILIP VLAD 
ANDREI VI B 

MENȚIU
NE 

CONCURS NAȚIONAL 
,,LUMINA MATH" MATEMATICĂ 

POPA 
MARCELINA 

II 

OLIMPIADA 
JUDETEANA DE 
MATEMATICA MATEMATICĂ 

POPA 
MARCELINA 

21 

CARAENACHE 
EDUARD X C I 

CONCURS  
INTERNAȚIONAL DE 
TEATRU PTR ELEVI 
,,APLAUZE” 

 INTERPRETARE 
MASCULINĂ MOISE VASILE 

I 

CONCURS JUDEȚEAN 
DE TEATRU ,,NENEA 
IANCU E CU NOI” 

 INTERPRETARE 
MASCULINĂ MOISE VASILE 

22 

,,TRUPA FĂRĂ 
NUME”:      

CARAENACHE 
EDUARD, 

CONSTANTIN 
MELINA,  
FLOREȘ 

ANDREEA, 
BAHNARIU 
MIHAELA, 

FLORIN 
OLARU,  

CARAVAN 
ELENA, 

PETRESCU 
ANDREEA, 

IVAN RAREȘ 

II 

CONCURS  
INTERNAȚIONAL DE 
TEATRU PTR ELEVI 
,,APLAUZE” TEATRU MOISE VASILE 

I 
CONCURS JUDEȚEAN 
DE TEATRU ,,NENEA 
IANCU E CU NOI” 

TEATRU 

MOISE VASILE 
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23 

TĂNASE 
RALUCA 

VIII 
B III CONCURS  NAȚIONAL 

DE CREAȚIE PLASTICĂ 
,,PLANETA PĂMÂNT” 
TIMIȘOARA 

SECȚIUNEA 
PICTURĂ PAL   IRINA 

OLIMPIADE/CONCURSURI JUDEȚENE/ REGIONALE/INTERJUDEȚENE 

NR. 
CR
T 

NUME ȘI 
PRENUME 
ELEV CLASA PREMIU CONCURS 

SPECIALITATE/ 
SECTIUNE 

PROF. 
ÎNDRUMĂTOR 

24 

Sandu Raluca XI D 

II -faza 
regională, 

participare 
faza națională 

Concurs 
Interjudețean de 
Dezbatere   ,,Tinerii 
Dezbat” 

Dezbatere și 
oratorie Pîrîu Andreea 

II Concurs național de 
scriere de proiecte, 
Sulina 

Secțiunea 
Interculturalitate 

 Laura Felea 
Butoi Carmina 

25 

Turtoi Andrei XIC 

II -faza 
regională, 

participare 
faza națională 

Concurs 
Interjudețean de 
Dezbatere   ,,Tinerii 
Dezbat” 

Dezbatere și 
oratorie Pîrîu Andreea 

III 
Concurs național de 
scriere de proiecte, 
Sulina Secțiunea Civism 

 Laura Felea 
Butoi Carmina 

26 

Grigore 
George 

Alexandru 
IX C II- calificat 

faza națională 
Olimpiada Județeană 
de Fizică Fizică Geangurși Sevinci 

27 

Muhuleț 
Alexandra 

Elena 
XI D II- calificat 

faza națională 
Olimpiada Județeană 
de Chimie  Chimie Dobre Florian 

Mențiune Olimpiada Județeană 
de Biologie Biologie Niculescu 

Mauriciu 

28 
Bolboacă 
Cătălina XII D I- calificat faza 

națională 
Olimpiada Județeană 
de Biologie Biologie Radu Adina 

29 Memet Arzu XI C I- calificat faza 
națională 

Olimpiada Județeană 
de Biologie Biologie Voicu Adina 

III Concurs Județean
,,Sanitarii Pricepuți” Biologie Voicu Adina 

30 Voicu Daria 
Ioana V B  I- faza 

regională 

Sesiune de 
comunicări ştiinţifice 
pentru elevi 
ȘTIINȚE-
SLOBOZIA 

Secţiunea articol 
ştiinţific Voicu Adina 

 I- faza 
regională 

Concurs regional 
teoretic 
interdisciplinar 
pentru elevi:  

Echipe Voicu Adina 
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“ŞTIINŢA TE 
ÎNVAŢĂ!”  
SLOBOZIA 

Mențiune Olimpiada Județeană 
de Matematică Matematică Căpriță Doru 

III 

Concurs de teatru 
,,I.L. Caragiale”-faza 
locală/ trupa ,,Magia 
Scenei” 

Teatru Coman Mara 

31 

Dragomir Ana V B  I- faza 
regională 

Concurs regional 
teoretic 
interdisciplinar 
pentru elevi:  
“ŞTIINŢA TE  
ÎNVAŢĂ!”  
SLOBOZIA 

Echipe Voicu Adina 

Mențiune- faza 
județeană 

Concurs național de 
biologie ,,George Emil 
Palade” 

Biologie Voicu Adina 

III Olimpiada Județeană 
de Matematică Matematică Căpriță Doru 

Mențiune 
Concurs 
interjudețean ,,Victor 
Vâlcovici” Brăila 

Matematică Căpriță Doru 

32 Galea Andreea V B  I- faza 
regională 

Concurs regional 
teoretic 
interdisciplinar 
pentru elevi:  
“ŞTIINŢA TE  
ÎNVAŢĂ!”  
SLOBOZIA 

Echipe Voicu Adina 

III 
Olimpiada Județeană 
de Limba și 
Literatura Română 

Limba și 
Literatura 
Română 

Coman Mara 

II- faza 
județeană 

Concurs național de 
biologie ,,George Emil 
Palade” 

Biologie Voicu Adina 

33 Dragulschi  
Ioana V B  I- faza 

regională 

Concurs regional 
teoretic 
interdisciplinar 
pentru elevi:  
“ŞTIINŢA TE  
ÎNVAŢĂ!”  
SLOBOZIA 

Echipe Voicu Adina 

Mențiune 
Olimpiada Județeană 
de Limba și 
Literatura Română 

Limba și 
Literatura 
Română 

Coman Mara 

III 

Concurs de teatru 
,,I.L. Caragiale”-faza 
locală/ trupa ,,Magia 
Scenei” 

Teatru Coman Mara 

34 Dumitrescu 
Victor XI E II- calificat 

faza națională 
Olimpiada Județeană 
de Limba Engleza  Limba Engleza Sighiartău 

Dorotea 
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III Concurs Județean
,,Sanitarii Pricepuți” Biologie Voicu Adina 

35 Reznicencu 
Sergiu  IX  C 

II 
Calificat Faza 

Nationala 

Olimpiada Județeană 
de Informatica Informatică Spataru Mihaela 

36 Ştefania Inţe VIII A I- faza 
județeană 

Concurs ,,Tinere 
Condeie” 

 Limba și 
Literatura 
Română 

Condrat Mihaela 

37 Enache 
Ruxandra X C I- faza 

județeană 

Olimpiada Județeană 
de Limba și 
Literatura Română 

Limba și 
Literatura 
Română 

Vicol Mihaela 

Mențiune 
Concurs Județean 
,,Lectura ca abilitate 
de viață” 

Limba și 
Literatura 
Română 

Vicol Mihaela 

38 

Dobre Cosmina VI B 

II-calificată la 
Concursul 

Național ,,Ionel 
Teodoreanu” 

Iași 

Olimpiada Județeană 
de Limba și 
Literatura Română 

Limba și 
Literatura 
Română 

Coman Mara 

Mențiune Olimpiada Județeană 
de Fizică Fizică Geangurși Sevinci 

40 
Carp Andreea X A I Olimpiada Județeană 

de Religie Religie Agache Cristian 

41 
Samson 
Anamaria XIF Finalistă faza 

națională 
Concurs Naţional 
,,EU şi UE” 

Baciu Gabriela ,         
Vicol Mihaela 

III 

Concursul Național 
de proiecte europene 
„Made for Europe” - 
faza județeană 

 Proiecte e-
Twinning 

Baciu Gabriela ,         
Vicol Mihaela 

42 
Micu Andrei 
Eugen IX A loc I Concurs Național 

,,Europa în Școală”-
faza județeană 

Secţiunea 
artistică-fotografie Baciu Gabriela

participare la 
faza naţională 

43 Barbu Adina X D loc I 
participare la 
faza naţională 

Concurs Național 
,,Europa în Școală”-
faza județeană Secţiunea 

artistică-colaj 
Baciu Gabriela 

44 Casapu Irina IX B 
loc I Concurs Național 

,,Europa în Școală”-
faza județeană 

Secţiunea 
artistică- desen 

Baciu Gabriela 
Dorobanţu 
Gabriela 

45 Petrescu 
Andreea IX C Mențiune 

Olimpiada Județeană 
de Limba și 
Literatura Română 

Limba și 
Literatura 
Română 

Anastasiu Florin 

I 
Concurs Județean de 
teatru ,,Nenea Iancu e 
cu noi” 

Interpretare 
feminină Moise Vasile 

II- participare 
faza națională 

Concurs Județean de 
matematică ,,Adolf 
Haimovici”  

Matematică Ftadeev Adriana 
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46 Ricci Bianca IX C I- participare 
faza națională 

Concurs Județean de 
matematică ,,Adolf 
Haimovici”  

Matematică Ftadeev Adriana 

47 Mihai Radu X D 

I-faza 
regională, 

participare 
faza națională 

Concurs 
interjudețean de 
dezbatere și oratorie 
,,Tinerii Dezbat” 

Dezbatere și 
oratorie Pîrîu Andreea 

48 Dimache 
Dumitrel IX E 

loc I- 
participare la 
faza naţională 

O.N.S.Ş.- faza 
județeană Tenis de masă Paraschiv Aurel 

49 
Baschet băieţi 
liceu 

loc I  - O.N.S.Ş.- faza 
județeană Baschet Paraschiv Aurel 

participare la 
faza zonală     

50 
 Rugby – tag 
mixt  liceu 

loc I O.N.S.Ş.- faza 
județeană Rugby tag Paraschiv Aurel 

Participare la 
faza zonală     

51 Echipa de tenis 
de masă mixt 

loc I Olimpiada 
Gimnaziilor Tenis de masă Paraschiv Aurel 

Participare la 
faza zonală 

52 
Caravan Elena IX C II 

Concurs Județean de 
teatru ,,Nenea Iancu e 
cu noi” 

Interpretare 
feminină Moise Vasile 

Mențiune 
Olimpiada Județeană 
de Limba Engleza  Limba Engleza Dorobanțu 

Gabriela 

53 

Rîşnoveanu 
Denisa 
Georgiana 

IX F II- Olimpiada Județeană 
de Limbi romanice-
Limba latină 

Limba latină Pîrîu Andreea 

54 

Constantin 
Melina X F II 

Concurs Regional 
,,Cu viața mea apăr 
viața” 

 Educaţie civică Anghelache 
Cristian 

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA FINELE SEM.II ȘI A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 Page 78 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA FINELE SEM.II ȘI A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 Page 80 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA FINELE SEM.II ȘI A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 Page 82 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA FINELE SEM.II ȘI A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 Page 84 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA FINELE SEM.II ȘI A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 Page 86 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA FINELE SEM.II ȘI A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 Page 88 



COLEGIUL DOBROGEAN „SPIRU HARET” TULCEA 

STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI LA FINELE SEM.II ȘI A ANULUI ȘCOLAR 2015-2016 Page 90 


	Pages from Starea invatamant1-66
	Pages from Starea invatamant91
	Pages from Starea invatamant68-90



