
RAPORT DE ACTIVITATE 

 AN  ŞCOLAR 2015-2016 



Obiectivele urmărite: 
 Asigurarea calităţii şi stimularea excelenţei în 

educaţie; sporirea accesului la o educaţie de calitate 
prin învăţare permanentă; 

 Creşterea calităţii actului educaţional şi realizarea  
echităţii în educaţie; 

 Prevenirea şi reducerea absenteismului şi a 
abandonului şcolar , prevenirea fenomenului de 
violenţă şcolară; 

 Eficientizarea actului de evaluare şi gestionarea în 
condiţii optime a examenelor naţionale ; 

 Monitorizarea modului de gestionare, modernizare, 
dotare a bazei materiale şi a infrastructurii unităţilor 
de învăţământ; 

 Deschiderea sistemului educaţional şi de formare 
profesională către societate, către mediul social, 
economic şi cultural . 



STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE 
ELENA DOAMNA 

Director  – 1 
Director  adjunct-1  

 

Personal auxiliar Personal didactic Personal nedidactic 

-contabil – 1 post; 

-administrator reţea – 1 post; 

-secretar – 1.5 posturi 

-bibliotecar – 1 post 

-laborant -0.5 post 

- administrator -0.5 post 

  

-profesori înv. primar – 
12; 

-învăţători – 5; 

-profesori titulari 
gimnaziu–15  ; 

-profesori suplinitori - 3 

-îngrijitor – 4posturi; 

-muncitor – 1posturi; 

-şofer – 0.5 post. 

-paznic-  2.5 posturi 

- fochist -1 post 

TOTAL NORME 

 33,08 didactic  

TOTAL NORME 

 9  
TOTAL NORME 

 5.5 



POPULAŢIE ŞCOLARĂ  

TOTAL ELEVI ÎNSCRIȘI  

2016-2017 :  585 
 

Înscriși: 
Primar : 446 

Gimnaziu: 139 
 

Primar 
73% 

Gimnaziu 
27% 

Elevi inscrisi 2015-2016 Elevi inscrisi 2014-2015 

TOTAL ELEVI ÎNSCRIȘI  

2015-2016 :  629 
 

TOTAL ELEVI LA SF. 
ANULUI SCOLAR: 625 

 

Înscriși: 
Primar : 461 

Gimnaziu: 168 
 

Primar 
76% 

Gimnaziu 
24% 

Elevi inscrisi 2016-2017 



Structura scolara,  anul scolar 2015-2016 comparativ cu 2016-2017 
 

Nr. crt 

Nivel de învatamant 
2015-2016 

Unitati de invatamant 

Clase Numar elevi 

1 Clasa pregatitoare 3 84 

2 Primar ( I – IV ) 14 377 

3 Gimnazial ( V – VIII ) 7 168 

TOTAL  24 629 

Nr. crt 

Nivel de învatamant 
2016-2017 

Unitati de invatamant 

Clase Numar 
elevi 

1 Clasa pregatitoare 3 73 

2 Primar ( I – IV ) 13 373 

3 Gimnazial ( V – VIII ) 6 139 

TOTAL  22 585 



POPULAŢIE ŞCOLARĂ 
 COMPARATIV 2011-2012 <> 2016-2017 
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Structura resurselor umane in perioada 
2010-2011 <> 2015-2016 

Anul 
scolar 

Total 
norme 

didactic 

Personal 

didactic 

Total norme 
personal 
didactic  

auxiliar 

Personal 
didactic  

auxiliar 

Total 
norme 

personal 
nedidactic 

Personal 
nedidactic 

2010-
2011 

39,12 36 6,00 7 8,50 9 

2011-
2012 

35,78 38 5,50 7 9,00 9 

2012-
2013 

40 37 5,50 6 8,00 8 

2013-
2014 

38,04 40 5,50 6 9,00 9 

2014-
2015 

35,98 35 5,50 6 8,00 8 

2015-
2016 

33,08 35 5,50 6 9,00 9 



Diagrama evoluției normelor didactice pe perioada 2010-2011 <> 
2015-2016 
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Structura încadrarii pe grade didactice pe perioada  
2010-2011 <> 2015-2016 

Anul 
şcolar  

Gradul I Gradul II Doctorat Def Debutanţi 

 

2010-2011 25 9 0 13 0 

2011-2012 26 5 0 8 4 

2012-2013 28 6 0 9 1 

2013-2014 25 7 0 6 2 

2014-2015 27 6 0 4 1 

2015-2016 25 6 0 3 1 



Diagrama evolutiei populatiei scolare  
in ultimii ani scolari  

28 27 25 28 28 25 24 22 

648 650 601 
677 717 

669 
629 

585 

Total clase Total elevi



Mobilitatea elevilor la clasa a IV-a pe perioada  
2010-2011 <> 2016-2017 

An scolar Număr  elevi 
cls.  

a IV-a 

2010-2011 85 

2011-2012 
 

105 

2012-2013 69 

2013-2014 99 

2014-2015 83 

2015-2016 93 

2016-2017 83 

An scolar Număr  elevi 
cls.  

a V-a 

2011-2012 60 

2012-2013 
 

58 

2013-2014 44 

2014-2015 51 

2015-2016 29 

2016-2017 26 

2017-2018 ????? 



REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ LA SFÂRŞITUL  
SEMESTRULUI I 

Şcoala Gimnazială Elena Doamna 
 Elevi la sf sem 1 : 627 
 Elevi corigenţi:  
 I – IV – 5 elevi 
 V- VIII- 9 elevi 
  
II B – 1 elev (2 obiecte) 
II C – 1 elev (1 obiect) 
IV D – 1 elev (1 obiect) 
       - 2 elevi (2 obiecte) 

 
V A – 1 elev (1 obiect) 
     - 1 elev (2 obiecte) 
VII A – 2 elevi (2 obiecte) 
VIII A – 3 elevi (1 obiect) 
VIII B – 2 elevi (1 obiect) 
            - 2 elevi situatie  neincheiata 
 

 Procent de promovabilitate: 97,76% 
 
 



REZULTATE LA ÎNVĂŢĂTURĂ LA SFÂRŞITUL  
SEMESTRULUI  II 

Şcoala Gimnazială Elena Doamna 
 Elevi la sf sem 2 : 621 
 Elevi corigenţi:  
 I – IV – 4 elevi 
 V- VIII- 2 elevi, + 1 situatie neincheiata 
  
 
 
 
 
 
 Procent de promovabilitate primar: 99,13% 

 
 Procent de promovabilitate gimnaziu: 98,13% 

 
 
 



MEDII SCĂZUTE LA PURTARE 
- Semestrul I -  

 Procent medii scăzute la purtare – 2,86% 



MEDII SCĂZUTE LA PURTARE 
- Semestrul II -  

 Procent medii scăzute la purtare – 4,45% 
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MIŞCAREA  ELEVILOR  
LA SFARSITUL SEMESTRULUI II 

Învăţământ primar 
Elevi plecaţi – 9 

Elevi veniţi – 12 

Învăţământ gimnazial 
Elevi plecaţi – 9 

Elevi veniţi – 2 



SITUAŢIA ABSENŢELOR PE  
ANUL ŞCOLAR 2015-2016 - primar  

 Clasele Pregatitoare 

 Total absenţe: 363 

 Motivate: 254 

 Nemotivate: 109 

 Clasele I 

 Total absenţe: 450 

 Motivate: 400 

 Nemotivate: 50 

 Clasele a II-a 

 Total absenţe: 339 

 Motivate: 219 

 Nemotivate: 120 

 

 Clasele a III-a 

 Total absenţe: 34 

 Motivate: 24 

 Nemotivate: 10 

 Clasele a IV-a 

 Total absenţe: 1157 

 Motivate: 815 

 Nemotivate: 342 

 



SITUAŢIA ABSENŢELOR PE  
ANUL ŞCOLAR 2015-2016 - gimnaziu  

 Clasa a V-a 

 Total absenţe: 365 

 Motivate: 147 

 Nemotivate: 218 

 Clasele a VI-a 

 Total absenţe: 886 

 Motivate: 780 

 Nemotivate: 106 

 Clasele a VII-a 

 Total absenţe: 1365 

 Motivate: 1005 

 Nemotivate: 360 

 

 Clasele a VIII-a 

 Total absenţe: 3160 

 Motivate: 2058 

 Nemotivate: 1102 

 



SITUAŢIA ABSENŢELOR PE  
AN ŞCOLAR 2015-2016 

!!! Clasa cu numărul cel mai mare de absenţe NEMOTIVATE 
pe semestrul I 

Clasa a VIII-a B : 346 

Diriginte : prof. Popa Carmen 

!!! Clasa cu numărul cel mai mare de absenţe NEMOTIVATE 
pe semestrul II 

Clasa a VIII-a B : 400 

Majoritatea absentelor au fost numarate in 
dreptul elevilor Danila si Botez, care nu au 
prea frecventat scoala.  



Nivel de 
învăţământ 

Anul şcolar  

2014-2015 

(sem1+sem2) 

Medie 
absente/ 

elev 

Anul şcolar  

2015-2016 

(sem1+sem2) 

Medie 
absente/ 

elev 

Total 
absente 

Total 
motivate 

Total 
absente 

Total 
motivate 

Primar 1919 1439 3,47 2343 1712 5,08 

Gim. 8567 4365 41,18 5776 3990 34,38 

Starea disciplinara a elevilor  
in anul scolar 2014-2015 comparativ cu anul scolar 2015-2016 



LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

DATE COMPARATIVE DINTRE CELE 2 CLASE LA  

EVALUAREA NATIONALA 2016 
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DATE COMPARATIVE DINTRE CELE 2 CLASE LA  

EVALUAREA NATIONALA 2016 
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Situaţia la Evaluarea Naţională se prezintă astfel: 

1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9.00-10

Medii generale 0 3 7 6 7 10 7 6 1
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Şcoala Gimnazială "Elena Doamna" Tecuci 
Medii Evaluare Naţională 2016 



An scolar Nr elevi 
inscrisi  

Nr.elevi Nr. elevi 
prezenti 

Nr. note Nr. note Nr. note Nr. note Nr. note Nr. note Nr. note 

absenti  sub 5 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

2010-2011 88 0 88 3 8 31 22 18 6 0 

2011-2012 61 0 61 13 6 10 15 12 5 0 

2012-2013 59 3 56 10 7 8 8 9 14 0 

2013-2014 83 1 82 24 13 11 17 16 1 0 

2014-2015 59 0 59 16 5 8 13 13 4 0 

2015-2016 47 0 47 16 7 10 7 6 1 0 

 Procentul mediilor generale la nivelul  

scolii “Elena Doamna” a fost: 
 96,59%  - EVAL. NATIONALA 2011 

   78,68%  - EVAL. NATIONALA 2012 

   82,14%  - EVAL. NATIONALA 2013 

   70,31%  - EVAL. NATIONALA 2014 

   72,88 % - EVAL. NATIONALA 2015 

   65,95 % - EVAL. NATIONALA 2016 
 

 

 EVALUAREA  NATIONALA  



ADMITEREA LA LICEU 2016-2017 

Dupa examenul de Evaluare Nationala 2016 , Scoala Gimnaziala “Elena Doamna” a fost Centru de 

Admitere (C9) avand arondate 14 unitati scolare din Tecuci si din imprejurimi , dupa cum urmeaza : 

  

CENTRU DE ADMITERE 
LICEU 2016 

  
SCOALA GIMNAZIALA "ELENA 

DOAMNA" TECUCI 

SCOALA GIMNAZIALA "ELENA DOAMNA" TECUCI 

SCOALA GIMNAZIALA "NICOLAE BALCESCU" TECUCI 

LICEUL TEHNOLOGIC "OVID CALEDONIU" TECUCI 

SCOALA GIMNAZIALA "STEFAN OCTAVIAN IOSIF" TECUCI 

SCOALA GIMNAZIALA "GHEORGHE PETRASCU" TECUCI 

SCOALA GIMNAZIALA "Grl.DUMITRU DAMACEANU" COSMESTI 

SCOALA GIMNAZIALA NR.2 MOVILENI 

SCOALA GIMNAZIALA "ALEXEI MATEEVICI" MOVILENI 

COLEGIUL NATIONAL "SPIRU HARET" TECUCI 

SCOALA GIMNAZIALA "IORGU IORDAN" TECUCI 

COLEGIUL NATIONAL "C.HOGAS" TECUCI 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 MUNTENI 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 UNGURENI 

SCOALA GIMNAZIALA NR.1 NEGRILESTI 

Numarul total de elevi inscrisi la Admitere Liceu : 338 

 

Numarul total de elevi ce au depus fise de inscriere  

pentru repartizare computerizata :236 



ADMITEREA LA LICEU 2016-2017 
În urma susţinerii Evaluării Naţionale de către elevii claselor a VIII-a şi a clasificării  

după medii, elevii şcolii noastre au fost admişi la licee după cum urmează: 
  

COLEGIUL NATIONAL “SPIRU HARET” 

5  ELEVI , DIN CARE : 

   3 LA MATE INFO 

   1 LA STIINTELE NATURII 

   1 LA FILOLOGIE  

  

COLEGIUL NATIONAL “CALISTRAT HOGAS” 

6  ELEVI , DIN CARE : 

 2 LA MATE INFO 

 2 LA FILOLOGIE 

 2 LA STIINTELE NATURII 

  

COLEGIUL NATIONAL DE AGRICULTURA SI ECONOMIE 

12  ELEVI , DIN CARE : 

 4 LA ECONOMIC 

 4 LA AGRICULTURA 

 2 LA PROTECTIA MEDIULUI 

 2 LA INDUSTRIE ALIMENTARA 

  

LICEUL TEHNOLOGIC  “ELENA CARAGIANI” 

10  ELEVI , DIN CARE : 

 1 LA COMERT 

 2 LA ELECTRIC 

 1 LA INDUSTRIE TEXTILA SI PIELARIE 

 3 LA TURISM SI ALIMENTATIE 

 3 LA MECANICA 

 

Observatie : In ultimii ani scolari s-a observat urmatoarea 

situatie, a crescut numarul elevilor de la clasele a IV-a 

transferati in clasele a V-a la cele 2 licee (CNSH si CNCH), 

Iar cei de la clasele a VIII-a, s-a constatat ca majoritatea intra la  

CNAE, Elena Caragiani si Ovid Caledoniu. In trecut, majoritatea celor de la a VIII-a intrau la CNSH si CNCH. 
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ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE PERFECŢIONARE   

 In anul școlar 2015-2016, formarea și perfecţionarea continuă a 
cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel: 
 prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare; 
 prin activităţile desfășurate în cadrul comisiilor metodice, a 

cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice; 
  prin schimburi de experienţă profesională; 
  prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, 

naţionale sau internaţionale, conferinţe s. a.; 
  prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate- în 

calitate de autori, coautori sau colaboratori; 
  prin înscrierea la cursuri universitare; 
  prin participarea la cursuri de formare iniţială și perfecţionare 

continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau 
perfecţionare prin grade didactice ( CCD, ISJ, MECS). 
 



1. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

 Activitatea comisiei a avut în vedere faptul că sistemul 
de asigurare a calităţii trebuie să devină un 
instrument fundamental al dezvoltării instituţionale 
și profesionale  arătând unde se pot aduce 
îmbunătăţiri astfel încât acestea să devină ţinte 
strategice pentru dezvoltarea ulterioară a școlii.  

 Pe parcursul semestrului I membrii comisiei s-au 
preocupat de completarea dosarului comisiei 
urmărind documentaţia elaborată de I. Ş. J. și de 
A.R.A.C.I.P. , de cunoaștere a acesteia, de elaborarea 
unor proceduri pentru diverse activităţi, de 
întocmirea  raportului anual de evaluare internă a 
calităţii.  

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  
 (responsabil : înv. Padure Arghire Lucian) 



1. Lista activităţilor desfăşurate  

2. Întrunirea comisiei pentru întocmirea documentelor 
necesare în semestrului I si II:  

  -Padure Arghire Lucian, Serban  Gina , Dascalu 
Elena,Bira Ilinca, Tiron Dragoș 

           - elevi: Jiglau Alexandra 

           - Patrascu Livia – C.L. Tecuci,  Balica Stela – reprez. 
Parinti, Gavrilescu Florin –Lider  sindicat  

2. Realizarea de interasistenţe de către membrii comisiei. 

3. Actualizarea bazei de date pe platforma ARACIP;  

4. Actualizarea avizierului CEAC. 

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  
 (responsabil : înv. Padure Arghire Lucian) 



5. Realizarea de proceduri pentru punerea în practică a 
politicilor educaţionale, respectându-se cerinţele 
interne și externe,  asigurând cadrul calităţii.  

6. Întocmirea Raportului de evaluare internă a calităţii 
pentru anul scolar 2015-2016  

COMISIA PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII  
 (responsabil : înv. Padure Arghire Lucian) 



ACTIVITATEA DIDACTICĂ PE 
COMISII METODICE 



COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

 (responsabil : prof. înv. primar Mititelu Valerica) 

Luna septembrie 
LLuna Septembrieseptembrie 

Activitatea: Lansarea proiectului comisiei 

metodice - prezentare în format electronic a 

materialului, activităţi ce vor fi desfăşurate, 

obiective vizate 

Perioada de desfăşurare: luna noiembrie 

Locul de desfăşurare: CDI Şcoala 

Gimnazială „Elena Doamna” 

Participanţi - membrii comisiei metodice a 

învăţătorilor 

Responsabil: MITITELU  VALERICA - 

responsabil comisie metodică 



COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

 (responsabil : prof. înv. primar Mititelu Valerica) 

Luna noiembrie 

Activitatea: Clasele a IV-a- Matematica digitală- 

prezentarea proiectului și a unității de învățare 

realizate în cadrul proiectului 

POSDRU/153/1.1/S/141867 intitulat „Matematica 

digitală. Curriculum opţional şi resurse 

educaţionale pentru clasa a III-a”. 

Locul de desfăşurare: CDI , Şcoala Gimnazială 

Elena Doamna 

Participanţi - membrii comisiei metodice a 

învăţătorilor 

Responsabili: Prof. înv. primar MITITELU 

VALERICA, prof. înv. primar BÎRA ILINCA, învăţător 

GHEORGHIU EMILIA, învăţător CAZAN GINA 



Luna decembrie 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

 (responsabil : prof. înv. primar Mititelu Valerica) 

Lefter Adriana- activitate de promovare a 

proiectelor etwinning și a platformei etwinning 

 

Locul de desfăşurare: CDI , Şcoala Gimnazială 

Elena Doamna 

Participanţi - membrii comisiei metodice a 

învăţătorilor 



Luna februarie 

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

 (responsabil : prof. înv. primar Mititelu Valerica) 

Activitatea : 

Clasele a III-a - utilizarea tehnologiei in predare – 

invatare – evaluare (folosirea tabletelor)  

Responsabili 

Lefter Adriana- lectie demonstrativa stiinte, 

Arghire Oana, Cazan Gina – exemple de bune 

practici, instrumente utile pentru utilizarea 

tehnologiei la clasele primare 

 

Locul de desfăşurare: CDI , Şcoala Gimnazială 

Elena Doamna 

 

Participanţi - membrii comisiei metodice a 

învăţătorilor 



Luna martie 

 

 

 

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

 (responsabil : prof. înv. primar Mititelu Valerica) 

Activitatea: Clasa I – predarea CLR prin 

activitati integrate – lectie demonstrativa 

 

Responsabili 

Craciun Gabriela – lectie demonstrativa, Miron 

Maricela – modele de predarea CLR, Marcu 

Tincuta – exemple de bune practici 

 

Locul de desfăşurare: CDI , Şcoala Gimnazială 

Elena Doamna 

 

Participanţi - membrii comisiei metodice a 

învăţătorilor 



Luna aprilie 

 

 

 

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

 (responsabil : prof. înv. primar Mititelu Valerica) 

Activitatea: Clasa a II-a – proiectul tematic 

“Vibratii de primavara” 

 

Responsabili 

Gita Ionica, Tila Maria, Vrinceanu Aglaia, 

Padure Lucian 

 

Locul de desfăşurare: CDI , Şcoala Gimnazială 

Elena Doamna 

 

Participanţi - membrii comisiei metodice a 

învăţătorilor 



Luna mai 

 

 

 

 

COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

 (responsabil : prof. înv. primar Mititelu Valerica) 

Activitatea:  Clasele pregatitoare – activitatile 

recreative la clasa pregatitoare – exemple de 

bune practici 

 

Responsabili 

Cocolici Anisoara, Bratu Gabriela, Popoiu 

Emilia 

 

Locul de desfăşurare: CDI , Şcoala Gimnazială 

Elena Doamna 

 

Participanţi - membrii comisiei metodice a 

învăţătorilor 



COMISIA METODICĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR 

 (responsabil : prof. înv. primar Mititelu Valerica) 

In perioada 14-15 mai 2016, cadrele didactice din comisia metodica invatatori au participat la 

Simpozionul “Scoala moderna si rolul ei in societate”, editia a III-a, organizat in scoala noastra. In 

cadrul simpozionului au participat cu lucrari urmatoarele cadre:  

 Sectiunea III  

 -proiect educational “Armonii de primavara” – Gita Ionica 

 -proiectul etwinning “Art in US” – Mititelu Valerica 

 -”Matematica in proiecte etwinning” – Lefter Adriana 

 -proiect educational ProLectura – Bira Ilinca  

 

Autoperfectionarea a stat in atentia cadrelor didactice din comisia invatatori prin participarea la 

simpozioane si alte activitati: 

 -Arghire Oana – simpozion judetean Pastele la romani / simpozion judetean online “Natura in 

culori”; 

 -Bira Ilinca – simpozion national “Abordarea integrata a continuturilor – de la teorie la practica” – 

Barlad ; simpoz. National Pro Edu Olt ; simpozion international “Arta de a fi parinte”; simp. 

Interdjudetean “Sa pastram spiritul sarbatorilor de iarna; simpoz international Educatia nutritionala si 

provocarile lumii contemporane – Timisoara; 

 

Padure Arghire Lucian continua cursurile Facultatii de Istorie la Dunarea de Jos Galati; 

Diaconu Gina a avut inspectia speciala pt obtinerea gradului I 

 

Au fost organizate activitati de pregatire in  vederea participarii la concursuri  si au participat cu elevii 

la : Eurojunior, Cangurul, Winners, Fii Inteligent, LuminaMath, Matematica de la A la Z, concurs din 

cadrul proiectului ProLectura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 

(responsabil : prof. Dascălu Elena)  

 Activităţi educative desfăşurate in semestrul I : 

 Denumirea activităţii LUNA Responsabil 

1) Raportul activităților Comisiei 
Diriginților pe anul 2013-2014 

2) Componența Comisiei Diriginților 

      Planificarea  activităților  Comisiei 

3) “Jocurile copilăriei” – lecție deschisă – 
clasa a V-a A 

4) “Fulgi de nea” – clasa a V-a B – moment 
artistic 

Septembrie 

 

Octombrie 

 

Noiembrie 

Decembrie 

Prof. Dascălu Elena 

 

Prof. Dascălu Elena 

 

Prof.  Bute Ionica 

 

Prof. Dascălu Elena 

Prof. inv. primar 
Popoiu Emilia 



COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 

(responsabil : prof. Dascălu Elena)  

 Activităţi educative desfăşurate in semestrul II : 

 Denumirea activităţii LUNA Responsabil 

1) Prezentarea raportului activităților 
Comisiei Diriginților pe semestrul I 

2) Masa rotunda – “Gesturi, sentimente, 
manifestari” – clasa a VI-a B 

3)  Referat  “Cum sa folosesc internetul ca 
sursa de informare pentru viitoarea 
cariera”   

4) Referat “Cum sa ma inteleaga parintii” 

5) Bilantul activitatii Comisiei Metodice  

Februarie 

 

Martie 

 

Aprilie 

Mai 

Iunie 

Prof. Dascălu Elena 

 

Prof. Postea Maria 

 

Prof.  Munteanu Nelia 

 

Prof. Popa Carmen 

Prof. Dascălu Elena 

 



Activitatea comisiei a urmărit creșterea procesului intructiv-educativ și a prestigiului 

școlii prin realizarea unui echilibru între activitățile curriculare și extracurriculare 

Activități desfășurate :  
• întocmirea corectă a documentelor şcolare  
• planificarea activităților în conformitate cu domeniul de  
cunoaștere și centrul de interes corespunzător; 
• procurarea și studierea revistelor de specialitate și a celor mai  
noi apariții editoriale; 
• ridicarea calității actului didactic prin practicarea unui învățământ diferențiat și 
individualizat. 
 

oSeptembrie : analiza  activității din anul  școlar anterior și stabilirea obiectivelor, 

responsabilităților 

o Octombrie : participarea la concursuri despre viața și opera lui Ștefan Petică – 

Biblioteca Municipală – prof. Bute Ionica și elevii claselor V-VIII 

o Noiembrie : interferențe în spațiul operei literare – lecție demonstrativă– prof. Bute 

Ionica – clasa a VIII-a A 

o Decembrie : activități în cadrul săptămânii educației globale 

o Ianuarie : “Mihai Eminescu – poet universal” 

COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

(responsabil : prof. Nelia Munteanu) 

 



Intreaga activitate a profesorilor care aprtin acestei comisii a urmarit cresterea 

prestigiului scolii si a calitatii procesului instructiv , prin activitatile desfasurate cu 

elevii si profesorii, prin realizarea unui echilibru intre activitatile curriculare si 

extracurriculare. 
 
Tipuri de activitati desfasurate in semestrul al II-lea: 

o Februarie : analiza rezultatelor la concursuri scolare, simulari; 

o Martie : “Narcisismul si influentele sale in evolutia scolara a copiilor” – referat 

sustinut de prof. Grigore Postelnicu 

o Aprilie : “Testarea PISA – aplicatii” – lectie demonstrativa  

la clasa a VI-a B – prof. Munteanu Nelia 

o Mai : “De la muzica la literatura” – activitate metodica – prof. Bute Ionica impreuna 

cu elevii clasei a V-a A 

o Iunie : Evaluarea activitatii pe semestrul al II-lea 

COMISIA METODICĂ LIMBĂ ȘI COMUNICARE 

(responsabil : prof. Nelia Munteanu) 

 



COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

(responsabil : prof. Serghie Tamara) 

Denumirea activităţii LUNA Responsabil 

1)  Raportul activităților Comisiei 
Matematica și Știinte pe anul 2014-2015 

2) Lectie deschisa la clasa a VII-a B – 
“Paralelograme particulare” 

3) Desfășurarea concursului „Lumina Math” 

     Referat cu tema “Noi dimensiuni ale 
comunicarii profesor-elev” 

 

4)  Discutii pe tema Programei pentru 
Evaluarea Nationala 

5) „Importanța studierii educației 
tehnologice”-referat   

6)  Pregătirea suplimentară a elevilor în 
vederea susținerii cu succes a Evaluării 
Naționale 

 

Septembrie 

 

Octombrie 

 

Noiembrie 

 

 

 

 

Decembrie 

 

 

saptamanal 

Prof. Tamara. 
Serghie 

Prof.Tamara 
Serghie 

Prof.Tamara 
Serghie  

Prof.Istrate 
Florentina 

 

 

 

 

 

Membrii 
comisiei 



COMISIA METODICĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

(responsabil : prof. Serghie Tamara) 

Denumirea activităţii LUNA Responsabil 

1) Desfasurarea olimpiadelor – faza pe 
scoala Matematica , Biologie  

2) Lectie deschisa – “Chimia in viata 
cotidiana” – cls a VII-a B 

3) Activitate practica demonstrativa cu elevii 
de la “Sanitarii priceputi” , cls a VII-a B 

4) Desfasurarea concursului Comper-
Matematica la care au participat 85 elevi – 
2 premii III si 2 mentiuni si “Sanitarii 
priceputi” – premiul al II-lea – Dascalu E 

 

5) Lectie demonstrativa la cls a IV-a B 

 

Ianuarie  

 

 Februarie 

 

Martie 

 

 

Aprilie 

 

 

 

Mai 

 

 

Membrii 
comisiei 

Croitoru 
Mihaela 

 

Prof. Dascalu 
Elena 

 

 

 

 

 

Serghie Tamara 



COMISIA METODICĂ OM ŞI SOCIETATE  

(responsabil : prof. Popa Carmen) 

 Obiective urmărite: 

 Proiectarea activității didactice pe baza noului curriculum, cu accent pe unitatea de învățare; 

 Predarea şi însușirea cunoştințelor folosind metode active-participative; 

 Evocarea evenimentelor importante din istoria națională și a comunității; 

 Respect și considerație pentru credința străbună și cultivarea spiritului de toleranță religioasă 

 Integrarea elevilor minoritari  în comunitatea școlară și locală 

 Pregătirea elevilor pentru concursurile și olimpiadele școlare 

 Dezbaterea temelor cercului pedagogic în cadrul comisiei metodice 

În cadrul Comisiei metodice s-au realizat următoarele activități: 

-Octombrie 2015 –prezentare Power-Point cu ocazia Zilei Armatei Romane, recitare de 

poezii dedicate cinstirii armatei române  

   clasa a VIII- a B – prof. Popa Carmen 

-Noiembrie 2015 – referat “Religia in mediul on-line” 

   prof. Arhip Cristina 

- 1 Decembrie 2015 – participare cu toate cadrele comisiei metodice la activitati dedicate 
Zilei Nationale a  Romaniei 

 



COMISIA METODICĂ OM ŞI SOCIETATE  

(responsabil : prof. Popa Carmen) 

 - ianuarie 2016 - prezentare Power Point dedicată sărbătoririi Zilei Unirii 

Principatelor, concurs ”În zilele Unirii Principatelor” 

 - clasele a VIII-a impreuna cu cadrele didactice de la comisia metodica 

- martie 2016 – referat “Trasaturi hidrologice ale muntilor Carpati” 

- Prof. Postea Maria 

- Aprilie 2016 – activitati dedicate sarbatorilor pascale impreuna cu clasele V-

VIII 

 - prof. Arhip Cristina 

-Mai 2016 – “Cai si metode de dezvoltare a competentelor de lectura prin 

folosirea textelor istorice” - referat dezbatere 

 -activitate comisie metodica 

 

Elevii au fost antrenaţi în realizarea diferitelor proiecte şi portofolii cerute 

de profesorii de istorie , geografie si religie.                                             

      

     Au fost sărbătorite şi comemorate toate evenimentele importante din 

istoria naţională: Holocaust;  Ziua Naţională a României; 24 Ianuarie –

Unirea Principatelor Române; la nivelul claselor a V – VIIII-a, precum şi 

vizionare de materiale, aceste activităţi fiind pregătite de către profesorul 

de istorie.  



În cadrul Comisiei metodice in semestrul I s-au planificat și realizat următoarele 

activități: 
         Sustinerea de catre domnul prof.Stan Catalin a unei lectii deschise cu tema: 

Gimnastica acrobatica; Dezvoltarea calitatii motrice forta 

Organizarea de catre domnul profesor Stan Catalin de educatie fizica, campionatul de 

fotbal pe scoala, in luna noiembrie,  participand toate clasele de gimnaziu.  

Organizarea de catre catedra de educatie fizica competitia de fotbal: ,,Cupa Gimnaziala 

Elena Doamna‟‟ pe scoala, in luna noiembrie,  participand toate clasele de gimnaziu. 

Organizarea de catre catedra de educatie fizica campionatul de handbal baieti si fete pe 

scoala, in luna noiembrie, participand toate clasele de gimnaziu.  

Doamna profesor Voinea Doina Mihaela a organizat competitie de sah la clasele I-IV, in 

luna ianuarie. 

Doamna profesor Voinea Doina Mihaela a desfasurat o ora deschisa avand invitat special 

pe domnul Dundev Gheorghe, antrenor de arte martiale, initiandu-i in tainele taiko. 

COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ARTE 

(responsabil : prof. Stan Catalin) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Pregatirea formatiilor sportive in vederea participarii cu echipele scolii 

la toate competitiile organizate de ONSS: 

Gimnaziu: - Fotbal (responsabil- prof. Stan Catalin)        

                  - Hand baieti (responsabil- prof. Stan Catalin) 

  - Handbal fete (responsabil- prof Voinea Doina Mihaela) 

Rezultate obtinute de echipele participante la ONSS au fost urmatoarele: 

Gimnaziu: -  Locul II la nivelul orasului la Fotbal (responsabil- prof. Stan 

Catalin) 

 

 

COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ARTE 

(responsabil : prof. Stan Catalin) 

 

      Doamna profesor Voinea Doina Mihaela a desfasurat o ora de aerobic cu 

elevii clasei a III-a C, in luna ianuarie.   

Participarea la competitia  de atletism “Cupa Toamnei”, organizata de Club 

Sportiv Scolar Tecuci. Elevii indrumati de catre domnul profesor Stan Catalin,si 

prof. Voinea Doina Mihaela au obtinut rezultate remarcabile: 

Locul I 1000m Manolache George clasa a VII-a B 

Locul I 1000m Girlescu George clasa a VI-a A 

Locul II 1000m Manolache Ionut clasa a VI-a A 



         Domnisoara profesoara Cristea Sanziana a desfasurat pe semestrul I la 

disciplina arte plastice urmatoarele activitati: 

•Septembrie-Expozitii interne in cadrul scolii, cu punerea accentului pe 

creativitatea native a elevilor. 

•Octombrie-Expozitii interne cu ocazia sarbatorii de Halloween, elevii aplicand 

cunostintele de culoare dobandite. 

Expozitie de fotografie artistic „Cum imi petrec timpul liber‟ , integrarea 

tehnologiei si valorile artistice obtinute prin intermediul aparaturii. 

•Noiembrie-Expozitii interne de imprimerie si design, elevii avind ocazia de a 

exprementa si de a crea modele de imprimerie cu design modern. 

•Decembrie -Expozitie tematica de iarna, obiceiuri si traditii de sarbatori. 

Expozitie tematica de Anul Nou. 

Proiect „Pictura murala‟ in cadrul incintei C.D.I al scolii. 

•Ianuarie-Expozitie de arta decorative si design. 

COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ARTE 

(responsabil : prof. Stan Catalin) 

 



•Activitati desfasurate pe semestrul I la disciplina 

educatie muzicala de catre domnul profesor Iftimie 

Florin: 
-  Recital – spectacol caritabil in luna octombrie 

-  Recital, fiind invitat la cercul metodic de tehnologie 21.11.2015 

-  Recital – Ziua Nationala 1 decembrie 

-  Recital – colinde si cantece de iarna – pe scena primariei orasului 

Tecuci 18. 12.2015                                                                                         

- Recital  dedicat Zilei lui Eminescu in ziua de 15.01.2016. 

- Recital grup Andantino cerc metodic bibliotecari- 16 ianuarie 2016 

COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ARTE 

(responsabil : prof. Stan Catalin) 

 



Activitati desfasurate pe semestrul  al II-lea, catedra de Educatie Fizica si 

Sport a avut urmatoarele activitati: 

          Sustinerea de catre doamna prof.Voinea Doina Mihaela a unei lectii 

deschise cu tema: 

          Invatarea aruncarii la poarta din saritura; Dezvoltarea rezistentei prin 

procedeul cresterii progresive a duratei            

           Referat sustinut de catre domnul profesor Stan Catalin cu tema : 

Relaxarea psihofizica- metoda de initiere si perfectionare 

Participarea cu echipele scolii la toate competitiile organizate: 

              Gimnaziu: - Fotbal (responsabil- prof. Stan Catalin) 

                 - Hand baieti (responsabil- prof. Voinea Mihaela Doina) 

COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ARTE 

(responsabil : prof. Stan Catalin) 

 



Rezultate la ONSS la nivelul judetean au fost urmatoarele: 

Handbal Fete: locul I prof.  Voina Mihaela Doina, Stan Catalin 

  

 Rezultate la ONSS la nivelul localitatii au fost urmatoarele: 

Gimnaziu:  

                Handbal Fete: locul I prof.  Voina Mihaela Doina, Stan Catalin 

                Handbal baieti : - locul II prof . Stan Catalin, Voina Mihaela Doina                                                 

                Fotbal : locul II prof. Stan Catalin, Voina Mihaela Doina 

  

           Organizarea Turneului de  

fotbal In Memoriam Prof. Grigore  

Gica, la care au participat 12 scoli 

gimnaziale cu care s-a incheiat  

parteriate desfasurandu-se  

diferite activitati sportive si  

educative. 

 

 

Participarea la activitati sportive in perioada  2-6 aprilie 2014 desfasurate in 

cadrul parteneriatului “Sportul dezvolta inteligenta” . 

COMISIA METODICĂ EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI ARTE 

(responsabil : prof. Stan Catalin) 

 



ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE  
 

Coordonator de proiecte şi programe educative : prof. Ştefan Gina 

 

1. 26.09.2015 - “ZIUA LIMBILOR EUROPENE” (activitatea a cuprins o lecție 

demonstrativă în limbile engleză,franceză, română, vizionarea unor prezentări în 

PowerPoint, rezolvarea unor concursuri online de pe site-ul http://edl.ecml.at/) 

Coordonator: prof. Șerban Gina  

2. 14. 10. 2015 - Referat în cadrul Comisiei Diriginților – Creativitate și talent – 

coordonator prof. Bute Ionica 

3. 31.10.2015 – Halloween Festival (dezbateri pe această temă, concurs, 

rezolvare de fișe și interpretarea unor cântece cu tematică specifică)  

Coordonator: prof. Șerban Gina;  

4. 18.11.2015- 22.11.2015 - SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE (realizarea 

unor creaţii literare şi artistice, prezentări în PowerPoint, dezbatere pe tema 

„Egalitatea trebuie să fie reală”)  

Coordonatori: cadrele didactice implicate în proiect;  

5. noiembrie 2015- Balul Bobocilor – ANULAT în urma incendiului de la Colectiv 

Coordonatori: diriginţii claselor a V-a și a VIII-a și consilierul educativ;  

6 13.11.2015 – lecție demonstrativă – Relațiile dintre elevi – discriminarea de 

gen, clasa a VI-a A – coordonatori prof. Bute Ionica și psiholog școlar Vechiu 

Luiza 

http://edl.ecml.at/


7. 28.11.2015  Cerc Pedagogic Limbi Moderne – limba engleză și franceză 

8. Ziua Naţională a României, Coordonatori: cadre didactice şi diriginţi;  

9. 18.12.2015 Masă rotundă în cadrul proiectului Violența naște violență – 

coordonatori prof. Șerban Gina, Dascălu E. Bute I. Munteanu N., Popa C., 

Postea M. 

10. decembrie 2015 – Poveste de iarnă – serbări 

Coordonatori: cadrele didactice implicate; 

11. 15.01.2016 - Mihai Eminescu – personalitate marcantă a culturii 

românești – activități dedicate poetului nepereche  – Consiliul Elevilor 

gimnaziu a participat la o activitate în parteneriat cu Biblioteca Municipală și au 

obținut premii la desene și concursuri; coordonatori cadrele didactice implicate 

12. Unirea Principatelor Române – horă în curtea școlii și activități dedicate 

evenimentului; coordonatori cadrele didactice implicate 

ACTIVITĂŢI ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE  
 

Coordonator de proiecte şi programe educative : prof. Ştefan Gina 

 



 

ACTIVITATI DERULATE IN SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE 

,,Egalitatea trebuie sa fie reala !” 16-20 noiembrie 2015 

                                    Coordonator- consilier educativ Serban Gina 

  
,,Egalitatea in imagini” ; ,, Diferiti dar egali in muzica si poezie”- prof. Iftimie 

Florin,  Cristea Sanziana, Munteanu Nelia si Bute Ionica 

,,Egalitatea reala, nu conceptuala” –prof. Munteanu Nelia si Popa Carmen 

,,All men are  created equal and are endwed with Life…”- prof. Serban 

Gina si Postelnicu Grigore 

,,De la egal la egal- mit sau realitate!”-prof. Postea Maria si Arhip Cristina 

,, Football Tag” ; ,, Egalitate de sanse in sport” –prof. Stan Catalin si inv. 

Padure Arghire Lucian 

,,Moda altfel!”; ,,Integrarea  armonioasa  a diferitelor culturi in educatie”- 

prof. Popa Carmen si Serban Gina 

,,Egalitatea de gen, o himera?”-prof. Serghie Cristi si Popa Carmen 

,,Egalitatea de sanse”- prof. Dascalu Elena si Bute Ionica 

,,Si ei sunt ai nostri!”-prof. Bira Ilinca si Lefter Adriana 

,, Egali in drepturi, egali in sanse” ; ,, Impreuna la scoala, pentru reusita in 

viata” – prof. Bira Ilinca  



ACTIVITĂŢI  

 Vizionare de spectacole de  teatru : 

“Fata babei si fata 
mosneagului” 

“Aladin şi lampa fermecată” 

Spectacol de magie 
Participanţi:  

Cazan G.,  Pădure L., Marcu T. , Crăciun 
G., Bîra I. , Gîţă I. , Lefter A. Arghire O., 
Vrinceanu A., Popoiu E. 

 



Serbări şi tradiţii de Crăciun 

 

ACTIVITĂŢI 

 Festivalul de datini si obiceiuri ediţia a III- a  - 

     Primăria Tecuci 

“Am plecat sa colindam” – Tila M., Padure L.  

“Talente de Craciun” – Mititelu V. 

“Povestea mea de Craciun” – creatii literare si        

     plastice - Bira I. 

“In asteptarea lui Mos Craciun” – Miron M. 

“Uite vine Mos Craciun!” – Craciun G 

“Emotiile sarbatorilor” – Gheorghiu E. 

“Dar de sarbatori” – Gheorghiu E 
 



 1 DECEMBRIE – ,,Ziua Romaniei” 



15 Ianuarie – Mihai Eminescu – Luceafărul poeziei româneşti 

ACTIVITĂŢI 

”Mihai Eminescu – poetul nepereche” – Tila M. 

“File de poveste…” – dramatizare Fat Frumos din lacrimi – Mititelu V. 

“Poezii, sunet si culoare” – dramatizari , poezii Mihai Eminescu – Bira I. 

,,Dor de Eminescu”-  Marcu Chirila Tincuta. 



ALTE ACTIVITĂŢI 
 

 Spectacol caritabil “Ajuta-I sa zambeasca”  Asociaţia dincolo de tăcere- Galaţi 

”Micii Ecologisti” – actiuni de ecologizare – parcul Elisabeta – Padure L.  

     Bratu G 

“Holocaustul in Romania” – Popa C., 

“Religia si informatia on-line” – Arhip C., 

“Minunile toamnei” – Craciun G., 

Educatie pentru democratie – “Astazi votam!” – Gheorghiu E 

“Violenta in familie si la scoala” – Arhip C 

“Colegul meu – prietenul meu” – Munteanu N 

“Carnavalul toamnei” – Bratu G 

 

 



 

 Participarea la Programul  

                    „Olimpiadele Kaufland”  

     Scoala Gimnaziala ,,Elena Doamna”  a  fost inscrisa  in Programul 

,,Olimpiadele Kaufland”. In urma sustinerii activitatilor inscrise , am 

primit  5020 puncte. 

      Cadrele didactice care au obtinut cele mai mare punctaje sunt:  

 inv.Gheorghiu Emilia , prof. Stan Catalin,prof. Gîţă Ionica, prof. 

Postea Maria, prof. Lefter Adriana, prof. Bîra Ilinca.  



 

 Participarea la Programul  

                    „Olimpiadele Kaufland”  



 

 Participarea la Programul  

                    „Olimpiadele Kaufland”  



 

 Participarea la Programul  

                    „Olimpiadele Kaufland”  



PROIECTE 
“Pro-Lectura” : “Nicio zi fara carti”; CAEN 2015 

Micul Patriot 

Mate de la A la Z” 

Baterel  

“eSafety Label – Siguranta pe Internet” 57 puncte/60 locul 4(Gîţă I., Lefter 

A.,Mititelu V, Bîra I. Tiron D.) 

“Hour of Code” – ora de programare 

“Săptămâna educaţiei globale” – 16-20 Noiembrie 2015 

Intalnirea cu energia – sept – oct 2015 

“101 antreprenori la clasa” 

“S-au aurit a toamna padurile” 

“Regal de toamnă” 

Natura in culori si versuri” 

“Eco toamna” 

AEX 10+ : Activităţile de educaţie nutriţională, educaţie pentru mediu, educaţia 

pentru receptarea valorilor culturale 2015 

Proiect educaţional PAS : “Familia . Calităţile unui părinte.” 

Părinţi acasă şi la şcoală 

“Familia mea” 

“Scoala si familia, parteneri ideali in reusita scolara” 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROIECTE EUROPENE 
(responsabil : prof. înv. primar Bratu Gabriela) 

Proiecte eTwinning 

Rapping Roald Dahl stories 

Acting Out Stories! 

Maths from A TO.......Z 

Shortening distances 

Art in Us 

Animals from all around the world 

Christmas wishes exchange 2015 

 

 



PROIECTE POSDRU : 

 
      PROIECTE POSDRU ÎN CARE ŞCOALA A FOST ACCEPTATĂ ÎN URMA 

APLICAŢIILOR DEPUSE: 

Titlul proiectului: „Matematica digitală. Curriculum opţional şi resurse educaţionale 

pentru clasa a III-a” 

Au participat la conferința finală a proiectului următoarele cadre didactice, 

angajate ale unităţii noastre şcolare. 

I. EXPERT PE TERMEN SCURT+ FORMATOR+ Gabriela BRATU 

II.Participare la cursul de formare: 

1.Mititelu Valerica 

2.Bîra Ilinca 

3.Cazan Gina 

 

PROIECTE EUROPENE 
(responsabil : prof. înv. primar Bratu Gabriela) 



FORMARE ŞI PERFECŢIONARE 
CURSURI DE FORMARE 

-Gândeşte în afara….Stigmei octombrie 2015- martie2016 

-Siguranţa participantului la activităţile extracurriculare 

noiembrie 2015 

-Curs Iteach – Promovarea parteneriatelor Etwinning 

-Certificare Ambasador Etwinning 2016 Lefter A. 

 

 CERCURI METODICE 

-Cerc metodic Proiecte Europene 14.11.2015 

-Cerc metodic Educaţie tehnologică 21.11.2015 

- Cerc metodic Limbi moderne 28.11.2015 

-Cerc metodic religie  - 05.12.2015 

- Cerc metodic bibliotecari şcolari 16.01.2016 
 

 

 

 



CONCURSURI 

Elevii Şcolii Gimnaziale “Elena Doamna” au participat în semestrul I al anului şcolar 

2015-2016 la numeroase concursuri şi olimpiade şcolare. 

 

1)Comper : 

 Limba română: 96 premii I,  54 premii II, 26 premii III 

 Matematică :  72  premii I, 41 premii II, 15 premii III  

2)LuminaMath –  3 premii II , 4 premii III , 3 mentiuni 

3)Discovery International : 4 premii Performer, 1 premi I , 7 premii II, 6 premiu III 

4)Amintiri din copilarie : 5 premii II , 16 mentiuni 

5)Gazeta matematică Junior: 49 elevi înscrişi – Locul I – 13 elevi (IIB, IIIA si IVC) , 

Locul II – 2 elevi (IIB si IIIA), Locul III – 4 elevi (IIB, IIIA si IVC)  

6)Olimpiada de Limba Romana  

                – faza locala – Locul I – 1 elev – Munteanu Ahmad (VIIB) – 111 puncte 

7)Concurs international “Cristian Callude”  

 

 



CONCURSURI 

•Concurs “Pasaport pentru cultura” – etapa I 

•Concurs National “Cu sevaletul in vacanta” – etapa “Paleta toamnei” – 11 premii I,           

                                                      1 mentiune 

•Concurs international “Magia toamnei” – 1 premiu II 

•Concurs National “E iarna…si sunt sarbatori” 

•Concurs National “Craciunul, sarbatoarea tuturor crestinilor” 

•Concurs National “Traditii si obieciuri de Craciun” 

•Concurs Regional de creatii “Timp si anotimp – Armonii de toamna” – 3 premii II, 

               3 premii III 

•Concurs National de desen “Lumea povestilor” – 2 premii I, 2 premii II , 2 premii III 

•Concurs National Pro-Educatia – Matematica – 1 premiu I 

 - Romana – 1 premiu III 

 - Lb engleza – 1 premiu I , 2 premii II 

•Concurs “La steaua … lui Mihai Eminescu” – 1 mentiune 

•Concurs “Castiga cu Metano” 

•Simpozion National “Farmecul Craciunului” 

•Simpozion “Educatia nutritionala si provocarile lui contemporane” 

•Evaluare în învăţământul preuniversitar -  de la teorie la practică 

•Magia universului şcolar. Educaţia secolului XXI 



PARTENERIATE 

 ISJ GALATI 

 CCD GALATI 

 PRIMĂRIA TECUCI 

 BIBLIOTECA MUNICIPALĂ “ȘTEFAN  

PETICĂ” TECUCI 

 MUZEUL MIXT TECUCI 

 POLIȚIA DE PROXIMITATE TECUCI 

 C.J.R.A.E. 

 EDITURA PROEDUCAȚIA 

 CASA DE CULTURĂ TECUCI 

 PALATUL COPIILOR, FILIALA TECUCI 

 ONG SEMNAL TECUCI 

 ZIARUL TECUCEANUL 

 JA ROMÂNIA  

  SC.RAIO PRESS SRL-

DISCOVERY,DESCOPERĂ LUMEA 

 FUNDAȚIA PENTRU EVALUAREA 

COMPETENȚELOR ÎN EDUCAȚIE(FACED), 

EDITURA DIANA 

 



 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IORGU IORDAN”,TECUCI 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ALEXE MATEEVICI”, MOVILENI 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICOLAE BĂLCESCU” TECUCI 

 COLEGIUL NAȚIONAL „CALISTRAT HOGAȘ” 

 COLEGIUL NAȚIONAL „SPIRU HARET”, TECUCI 

 ASOCIAȚIA PENTRU TINERET OLIMP 

 CNV „N.TITULESCU”, SLATINA, OLT 

 LICEUL TEORETIC „NICOLAE CARTOJAN”, GIURGIU 

 LICEUL TEORETIC „MIHAIL SADOVEANU” NEAMȚ 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „NICHITA STĂNESCU”, MARAMUREȘ 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „DIMITRIE STURZA”,TECUCI 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ȘTEFAN OCTAVIAN IOSIF”,TECUCI 

 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE PETRAȘCU”, TECUCI 

 

PARTENERIATE 



 ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

 Activitatea conducerii şcolii a fost direcţionată de 
programul managerial aferent semestrului I şi a 
urmărit asigurarea unui caracter ştiinţific al 
procesului de învăţământ, parcurgerea integrală a 
materiei, pregătirea cadrelor didactice pentru 
lecţii, notarea ritmică şi corectă a elevilor, dotarea 
şcolii, efectuarea de asistenţe la lecţii.  

 S-a avut în vedere instaurarea unui climat 
corespunzător în şcoală, o colaborare bună cu toate 
cadrele didactice, asigurarea unui caracter 
democratic actului de conducere, o bună 
colaborare cu comunitatea locală, grupa de 
sindicat din şcoală, liderul grupului de sindicat din 
şcoală. 



DEPARTAMENT CONTABILITATE 
(responsabil : ec. Cîdu Cristina) 

În anul şcolar 2015-2016 s-au cheltuit următoarele sume din finanţarea de bază 
astfel: 

Cheltuieli personale : 2187092 lei 

Cheltuieli materiale cu bunuri şi servicii : 206040 lei , din care:  

 - furnituri de birou : 4000 lei 

 - materiale curăţenie : 12000 lei 

 - încălzit şi iluminat : 69000 lei 

 - apă şi canal : 11500 lei 

 - carburanţi: 11500 lei 

 - piese de schimb: 5000 lei 

 - poşta telecomunicaţii : 6000 lei 

 - alte materiale de întreţinere : 87000 lei 

 Veniturile proprii ale unităţii şcolare sunt realizate în urma 
închirierilor de teren şi săli de clasă. Acestea au fost în sumă de 
25282 lei. 

Acestea au fost cheltuite astfel : 

 - materiale de întreţinere : 9456 lei 

 - obiecte inventar : 19415 lei 



DEPARTAMENT RESURSE UMANE 
(responsabil : Chiscop Nina) 

• Întocmirea planificării calendaristice (anuală şi semestrială) a activităţilor din 

compartimentul  secretariat şi orarul secretariatului; 

•Procurarea, păstrarea şi cunoasterea documentelor  privind legislaţia şcolară  (legi, 

hotărâri,  ordine, regulamente, instrucţiuni, adrese ); 

•Actualizarea bazei de date a şcolii în ceea ce priveşte  documentele  şcolare; 

•Gestionarea  arhivei unităţii  în condiţii optime; 

•Completarea la zi a  programelor REVISAL şi EDUSAL, a dosarelor personale ale 

angajaţilor  respectând  legislaţia în vigoare; 

•Mişcarea elevilor, precum şi înregistrarea celor veniţi sau plecaţi din unitate; 

•Întocmirea statelor de personal şi de plată, lunare ale salariaţilor pe baza contractelor de  

 muncă; 

•Întocmirea statisticilor solicitate de ISJ Galati  sau  alte  instituţii la timp şi la solicitarea 

 acestora conform termenelor, cât şi alte statistici privind personalul unităţii  (SC0, 

SC2.2,  SC 2.1, SC 3);  

•Păstrarea permanentă a legăturii cu ISJ Galati, unităţile de învăţământ din cadrul localităţii  

 şi ale  judeţului; 

•Informarea conducerii unităţii asupra noutăţilor privind legislaţia şcolară ( decrete, legi, 

 hotarâri, ordine, regulamente, instrucţiuni), corespondenţa  zilnică de la ISJ Galaţi  ; 

 



COMPARTIMENT: CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI 

INFORMARE 
                       (responsabil : prof. documentarist  Munteanu Iuliana)    

- Elaborarea planului managerial,analiza de nevoi, plan activitati 

anual si pe semestre al CDI 

- Elaborarea rapoartelor semestriale pe CDI 

- Elaborarea planurilor semestriale si anuale pe Filiala CCD 

Tecuci 

- Asigurarea serviciului de evidenta a documentelor; 

- Preocuparea de cresterea numarului de volume (realizat doar 

din donatii); 

- Intocmire procese verbale pentru volumele intrate in biblioteca;  

- Transmiterea informatiilor in interiorul si exteriorul unitatii; 

- Realizarea de regulamente CDI, analize, planuri si rapoarte de 

activitati; 

- Rapoarte semestriale pe filiala CCD Tecuci; 



COMPARTIMENT: CENTRUL DE DOCUMENTARE ŞI 

INFORMARE 
                       (responsabil : prof. documentarist  Munteanu Iuliana)    

Activitati pedagogice si culturale 

Titlul activităţii Coordonator 
 
CARTEA SONORA -ora de lb. romana in C.D.I.-( auditii ) 
 

Prof. Munteanu Nelia 
Bibl. Munteanu Iuliana 

,, Cu dragoste dascalilor nostri!”-Ziua educatiei Bibl. Munteanu Iuliana 
Prof. Dascalu Elena  
Prof. Popa C. 

Ce stim despre opera lui Sadoveanu? Bibl. Munteanu Iuliana 
Prof. Munteanu N. 

,,Matilda” – Roald Dahl - Dramatizare  
Prof. Lefter Adriana 
Bibl. Munteanu Iuliana 

,,Nicio zi fara carte”  Prof. Bira Ilinca 

Bibl. Munteanu Iuliana 

,,Emotiile sarbatorilor de iarna” –program artistic Prof. Gîţă  Ionica 
Bibl. Munteanu Iuliana 

,, Porni Luceafarul ……” expozitie de carte si  
moment artistic inchinat marelui poet. 

Prof. Gîţă  Ionica 
Bibl. Munteanu Iuliana 

Ziua Internationala  a drepturilor  copilului Bibl. Munteanu Iuliana 
Prof. Munteanu Nelia 



Titlul activităţii Coordonator 

 

Protejarea resurselor naturale- sesiune comunicari 
Prof. Dascalu Elena 
Prof. Popa Carmen 
Bibl. Munteanu Iuliana 

 

Proiecte Erasmus+ 
Prof. Octavian Patrascu 

Prof. Bratu Gabriela 

,,Respecta-ma, sa te respect”.  
Prof. Popa Carmen 
Bibl. Munteanu Iuliana 

 

Promovarea  ofertei CCD Galati pentru anul  scolar 2015-2016 

 
Prof. Daniela Gheorghiu 

Simpozion National “Scoala moderna si rolul ei in comunitate” , 
ed. III 

Gita Ionica, Lefter Adriana, 
Mititelu Valerica 

Concurs national “Pro Lectura” Bira Ilinca, Gita ionica, Lefter 
Adriana, Mititelu Valerica, 
Munteanu Iuliana 

Activitati de comunicare 



COMPARTIMENTUL  INFORMATIZARE 
(responsabil : ing. Tiron Dragoş Gabriel) 

 În  cadrul acestui compartiment , am desfășurat diverse  activitați specifice: 

Realizarea orarului la clasele V-VIII 

Întocmirea proceselor verbale de predare-preluare a laboratorului  de  informatică, cu 

consemnarea stării în care se găseşte laboratorul (funcţional  şi structural); 

Întreţinerea reţelei de calculatoare, tehnică de calcul din dotarea şcolii; 

Întocmirea  și actualizarea permanentă a  SIIIR, ESOP; 

Asigurarea cu soft-uri de actualitate  a reţelei  de calculatoare din şcoala ; 

Instruirea cadrelor  didactice din scoala în vederea utilizării aplicaţiei AEL ; 

Participarea la sesiuni de dezbateri online cu informaticienii din judeţ prin  intermediul 

portalului informaticienilor; 

Participarea  la instruiri organizate de ISJ şi SIVECO; 

Întocmirea de   referate de necesitate , adresate conducerii  şcolii , referitoare la  

 achiziţionarea  diferitelor  componente  IT , necesare la repararea  unor  defecţiuni; 

Efectuarea  inventarului  la nivelul unităţii şcolare, privind  echipamentele  IT  

Verificarea permanentă a  stării  de funcţionare a aparaturii din dotare şi  asigurarea 

utilizării în bune condiţii a acesteia; 

Activitati tehnice de simulari la Examenele Nationale pentru clasa a 8-a; 

Participarea in cadrul comisiilor la Examenele Nationale 2,4,6,8 in vederea descarcarii 

subiectelor de la CNEE; 

Participarea in cadrul comisiei de Admitere Liceu 2016 ; 

Completarea machetelor statistice de sfarsit de an scolar 

 



COMPARTIMENTUL ÎNTREŢINERE ŞI ADMINISTRAŢIE 

(responsabil: prof. Gavrilescu Florin Dan) 

oPropuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite ( propuneri de casare ) ; 

oProcurarea materialelor pentru efectuarea curăţeniei şi dezinsecţiei, precum şi a unor 

obiecte de inventar , pentru desfăşurarea activităţilor educative şi cultural  sportive; 

oGestionarea  şi  păstrarea bunurilor de inventar ale instituţiei , pe care le-am  repartizat  

pe subgestiuni ( clase, laboratoare, birouri, cabinet) şi am  ţinut evidenţa  acestora pe 

surse de finanţare, BC,NIR; 

oElaborarea documentaţiei necesare conform normelor în vigoare, pentru realizarea de 

achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a şcolii cu  aprobarea 

conducerii unităţii şi consultarea contabilului –şef  al şcolii 

oEfectuarea înregistrărilor  în  fişele de magazie; 

oInventarierea anuală a patrimoniului din şcoală,împreună cu comisia de inventariere; 

oElaborarea  şi ţinerea  evidenţei a  bonurilor de transfer; 

oPrimirea si distribuirea produselor “Lapte  şi Corn” 

oRecuperarea împreună cu diriginţii/ învăţătorii a pagubelor produse de elevi; 

oCoordonarea  activităţii de remediere a pagubelor materiale de orice fel din şcoală. 

oPromovarea imaginii şcolii, împreună cu tot personalul şcolii , venind cu idei originale 

sau popularizând investiţiile ce s-au făcut în unitate. 



Gestionarea clară a materialelor  existente în laboratoare, în urma inventarului      

 făcut  anual; 

Păstrarea   mobilierului în bune condiţii ;  

Respectarea cu stricteţe a normelor privind protecţia  muncii şi normele privind 

 prevenirea şi stingerea incendiilor, întocmirea proceselor verbale pe 

 clase ; 

Colaborarea  cu învăţătorii ( pentru orele de ştiinte) şi profesorii de : fizică, chimie, 

 biologie, pentru  pregătirea lucrărilor  experimentale la orele de ştiinţe, 

 fizică/chimie/biologie ; 

Asigurarea cu  asistenţă  tehnică  profesorilor şi învăţătorilor, ori de câte ori acest 

 lucru se impune ; 

Activităţi extracurriculare în parteneriat cu învăţătorii in cadrul laboratoarelor; 

Preocuparea în permanenţă de  perfecţionarea şi îmbunătăţirea   pregătirii 

 profesionale, în vederea aplicării corecte şi complete a reformei 

 învăţământului ; 

Asigurarea   funcţionării fotocopiatorului din cancelaria şcolii . 

 

LABORATOR: FIZICĂ – CHIMIE - BIOLOGIE 
  (responsabil: ing. Munteanu Iuliana)  



   

 

  Mulţumim tuturor celor implicaţi în buna 
desfăşurare a procesului de învăţământ din 
şcoală si vă dorim mult succes în noul an 
scolar 2016-2017 ! 

  

Material realizat de : 

 
 Director,    Director adjunct,  

 prof. înv. primar Gîţă Ionica  prof. înv. primar Lefter Adriana 

 

 Bibliotecar,                         Informatician, 

 prof. documentarist  Munteanu Iuliana ing. Tiron Dragoş Gabriel 

    


