
 

 
 

 

COLEGIUL MIHAI VITEAZUL Bumbeşti-Jiu 

 Str. Gh. DumitrescuBumbeşti, nr.14   

 Tel.+0253463316/ Fax 0353568971 

colegiul_mv@yahoo.com  

www.colegiulmihaiviteazulgorj.ro 

  

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

          Dezbătut și avizat                                                                                     Aprobat, 

În ședința Consiliului Profesoral                                                În ședința Consiliului de Administrație  

      din data de 25/09/2019                                              din data de 25/09/2019 

 

 

 

 

 

 

 

PLANUL DE ACŢIUNE AL 

COLEGIULUI  

,,MIHAI VITEAZUL’’ BUMBEŞTI-JIU 

2016-2020

 

mailto:colegiul_mv@yahoo.com
http://www.colegiulmihaiviteazulgorj.ro/


1 

 

  

 

 

COLEGIUL MIHAI VITEAZUL Bumbeşti-Jiu 

 Str. Gh. DumitrescuBumbeşti, nr.14   

 Tel.+0253463316/ Fax 0353568971 

colegiul_mv@yahoo.com  

                       www.colegiulmihaiviteazulgorj.ro 

 

 

 

 

ECHIPA DE ELABORARE P.A.S. 
 

 

   

prof. CÎRLEA ELENA - Director 

prof. PISCANU CAMELIA – membru CA 

prof. GOLUMBEANU LUMINIȚA – membru CA 

prof. DUMITRACHE MIRELA – membru CA 

prof. CÂRNU MINODORA – coordonator CEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:colegiul_mv@yahoo.com
http://www.colegiulmihaiviteazulgorj.ro/


2 

 

 

 

1. CONTEXT 

 

1.1. FORMULAREA SCOPULUI/ MISIUNII ŞCOLII 

 

 

1.1.1. Misiunea unităţii         „Ajută-l pe copil să se descopere şi să aibă încredere în sine” 

 

           Misiunea unităţii noastre o reprezintă formarea unui absolvent de liceu şi profesională  responsabil, autonom, cu capacitate de decizie 

în privinţa carierei, adaptabil la schimbare şi capabil de integrare în comunitate.  

           Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate pentru dezvoltarea intelectuală, socială şi profesională a tinerilor în vederea 

adaptării socio-economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii 

locală şi europeană.  

           Ne propunem să asigurăm această calitate printr-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la nevoile 

locale şi regionale.  

           Promovăm accesul egal la educaţie pentru atingerea calităţii serviciilor educaţionale, printr-o comunicare deschisă şi permanentă cu 

partenerii educaţionali şi sociali pentru transformarea şcolii într-o sursă de dezvoltare a comunităţii locale. Misiunea şcolii este de a fi 

deschisă pentru toţi cetăţenii, spre a le oferi şanse egale de dezvoltare personală şi profesională.  

         Şcoala asigură fiecărui elev condiţiile pentru cea mai bună, completă şi utilă dezvoltare, în parteneriat şi cooperare cu actorii sociali, 

promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală şi lingvistică diferită.  

 

1.1.2. Viziunea unităţii 

 

 

Să pregătim tinerii pentru viaţă şi pentru dinamica muncii în vederea formării unui om adaptabil la schimbare, mai bun, mai 

iubitor de cinste, adevăr şi muncă. 

 

           În perspectiva dezvoltării societăţii româneşti viitorul educaţiei prefigurează imaginea şcolii în cadrul comunităţii şi direcţiile în care 

aceasta trebuie să progreseze. „În următorii patru ani şcoala trebuie să se adapteze la o dinamică în scădere a cifrei de şcolarizare, 

concomitent cu diversificarea cererii pe piaţa forţei de munca şi sporirea infracţionalităţii juvenile. Este credibilă o sporire a contribuţiei 

economice a administraţiei publice şi a agenţilor economici pentru educaţie şi protecţie socială.”  
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            Colegiul “Mihai Viteazul”, în colaborare cu familiile elevilor şi ceilalţi factori locali active, îşi va diversifica oferta educaţională, 

bazată pe cererea de piaţă, astfel încât procentul de încadrare a absolvenţilor în muncă să se majoreze cu cca. 20%. 

De asemenea Colegiul “Mihai Viteazul”, va dezvolta programe de formare continuă, programe comunitare în domeniul educaţiei, astfel încât 

să se asigure o compensare a dinamicii negative a cifrei de şcolarizare. Va acţiona pentru identificarea colaborării cu celelalte instituţii 

locale, în vederea reducerii abandonului şcolar cu cel puţin 10 %. Şcoala va asigura şanse egale tuturor elevilor, pentru a beneficia de toate 

facilităţile pe care organizaţia le are şi le va dezvolta continuu.Vom urmări satisfacerea nevoilor de învăţare, pentru ca absolvenţii să se 

integreze profesional şi să realizeze activităţi performante, compatibile cu cele din U.E.. 

 

 

1.2. PROFILUL ACTUAL AL ŞCOLII 

(SCURTĂ INTRODUCERE DESPRE ŞCOALĂ) 

 

1.2.1. Cadrul geografic 

           Localitatea Bumbeşti –Jiu este situată pe DN 66 şi pe calea ferata Simeria –Filiaşi. Pe teritoriul localităţii Bumbeşti –Jiu ,in lung de la 

nord la sud sunt 6 staţii CFR Pietrele Albe, Lainici, Meri,Valea Sadului, Bumbeşti şi Parâng. Localitatea beneficiază de un relief variat, 

alcătuit din vârfurile munţilor Paring spre nord si spre nord-vest culmile munţilor Vulcan, si terenul coboară spre sud sub forma de dealuri si 

coline, se formează lunca Jiului. Altitudinea este de 300m. 

Colegiul „Mihai Viteazul” este  amplasat în centrul civic al oraşului Bumbeşti-Jiu, strada Gh. Dumitrescu-Bumbeşti, Nr.14. 

Numărul locuitorilor oraşului  Bumbeşti-Jiu este de 10270. 

 

1.2.2. Scurt istoric al şcolii 

            Colegiul „Mihai Viteazul”,  amplasat într-un spaţiu economico-geografic defavorizat, a fost înfiinţat  ca instituţie educaţională, în 

urmă cu 50 ani, având ca principală responsabilitate pregătirea performantă în diferite domenii de activitate a angajaţilor UM Sadu. Istoricul 

unităţii noastre începe însă cu Şcoala Medie Seral Valea Sadului înfiinţată la 1 septembrie 1955 activitate sprijinită de Şcoala Medie „Tudor 

Vladimirescu” situată la 20 km de Bumbeşti Jiu. 

De-a lungul anilor unitatea a îmbrăcat mai multe forme de învăţământ, actualmente denumindu-se Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbeşti Jiu.  

Şcoala a fost înfiinţată în anul 1955 ca secţie serală a Colegiului Naţional Tudor Vladimirescu din municipiul Tg-Jiu. 

În anul 1961 ia fiinţă Liceul Teoretic Valea Sadului. 

La 1 XII 1971 se cedează acest patrimoniu Ministerului Educaţiei şi Cercetării şi şcoala se mută în local nou cu denumirea Liceul Industrial 

Sadu, la 11 III 1993 îşi schimbă denumirea în Grupul Scolar Industrial Bumbesti-Jiu,iar în data de 21.11.2000-Colegiul Mihai Viteazul. 
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        1.2.3.Oferta educaţională 

 

             În perspectiva dezvoltării sociale, dorim să organizăm o şcoală care să asigure pregătirea pentru viaţa tinerilor, care vizează nu 

numai volumul de cunoştinţe, dar şi toate capacităţile care definesc dezvoltarea integrală a personalităţii tânărului. Liceul nostru se adresează 

tinerilor cu vârste cuprinse  între 14 şi 19 de ani, dar şi adulţilor care doresc să-şi continue studiile prin învăţământul seral şi postliceal şi de 

maiştri,  precum şi în general tuturor celor care doresc  să-şi însuşească o pregătire intelectuală şi ştiinţifică. 

Colegiul„Mihai Viteazul” Bumbeşti Jiu are ca obiectiv general  asigurarea, pe lângă pregătirea intelectuală corespunzătoare şi o educaţie 

moral-civică în spiritul, noilor idealuri, favorizând astfel o raportare corectă la valori şi o înţelegere profundă a responsabilităţilor ce le revin 

în societate. În acelaşi timp se urmăreşte dezvoltarea ştiinţifică la nivelul cerinţelor actuale ale societăţii. Întreaga formare umană, culturală, 

spirituală şi tehnică tinde să urmărească, sensibilizarea tinerilor în dobândirea virtuţilor umane, intelectuale şi spirituale. 

Specializăriile oferite de școala noastră pentru oferta educaţională au fost alese în urma sondajelor făcute pe piaţa muncii şi ca urmare a 

discuţiilor cu diverşi agenti economici colaboratori, respectiv cu părinţii şi elevii şcolilor gimnaziale: 

2016-2017 

Liceu zi : 

Filiera teoretică: 

- profil real 

- Științe ale naturii 

- -profil uman 

                        -Filologie 

            Şcoala profesională 

- domeniul mecanică 

                              Calificarea:  - Tinichigiu vopsitor auto - o grupă 

             Şcoala postliceală 

- domeniul mecanică 

                              Calificarea:  -  Tehnician tehnolog mecanic 

 

- domeniul transporturi 

                              Calificarea:  -  Tehnician transporturi interne și internaționale 

 

Şcoala instruieşte în anul şcolar 2016-2017,  343 elevi din care 267 elevi în învăţămant de zi cu vârsta între 14-19 ani, dar şi adulţi prin 

cursurile școlii postliceale (76). 
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Planul de şcolarizare din 2016-2017 – repartiţia pe specializări şi propuneri pentru anul următor, previziuni pentru 2020. 

 

 

 

 

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal (zi) 

filiera teoretică 

Nr. de clase existent în 

anul şcolar 2016-2017 

Propuneri pentru anul  

clasa a IX-a şcolar 

2017-2018 

Propuneri 

Clasa a IX a 

2020 

1. Matematică Informatică 1 clasă - - 

2. Filologie 4 clase 1 clasă 1 clasă 

3. Ştiinţe ale naturii 3 clase 1 clasă 1 clasă 

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal 

(zi) filiera tehnologică 

Nr. de clase existent în 

anul şcolar 2016-2017 

Propuneri clasa a IX-a 

anul şcolar 2017-2018 

Propuneri clasa a IX-a 

pana în anul 2020 

1. Scoala profesională 

- domeniul mecanică 

   Calificarea:  -  Tinichigiu vopsitor auto 

 

3 clase 

 

1 clasă cu 2 grupe: 

-  Tinichigiu vopsitor auto 

 

2 clase cu 4 grupe: 

-  Tinichigiu vopsitor auto 

-   Rectificator 

-  Mecanic- auto 

-   Sudor 

2. Şcoală  postliceală 

Tehnician tehnolog mecanic 

1 clasă 1 clasă 1 clasă 

3. Şcoală  postliceală 

Tehnician transporturi interne și 

internaționale 

2 clase 1 clasă 1 clasă 

4 Şcoală de maiştri - - 1 clasă 

- Maistru mecanic 
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Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională - Anul scolar  2016-2017 

 

 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare / calificare 

profesională 

Număr clase Număr 

elevi 

1. Liceal 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a IX-a 1 34 

 Liceal   Profesionala a IX-a 1 20 

 Liceal Teoretica Real Stiinte ale naturii a X-a 1 24 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a X-a 1 24 

 Liceal   Profesionala a X-a 1 21 

 Liceal Teoretica Real Stiinte ale naturii a XI-a 1 31 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XI-a 1 23 

 Liceal Tehnologica Mecanic Profesionala a XI-a 1 26 

 Liceal Teoretica Real Matematica-informatica a XII-a 1 17 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XII-a 1 24 

 Liceal Teoretica Real Stiinte ale naturii a XII-a 1 20 

2                                                                                                        POSTLICEAL 

 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Mecanic  Tehnician transporturi interne si 

internationale 

Anul I 1 28 

 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Mecanic  Tehnician transporturi interne si 

internationale 

Anul II 1 25 

 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Mecanic  Tehnician tehnolog mecanic Anul II 1 23 
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2017-2018 

 

Liceu zi : 

Filiera teoretică: 

 

- profil real 

- Științe ale naturii 

- -profil uman 

                        -Filologie 

            Şcoala profesională 

- domeniul mecanică 

                              Calificarea:  - Tinichigiu vopsitor auto  

             Şcoala postliceală 

 

- domeniul transporturi 

                              Calificarea:  -  Tehnician transporturi interne și internaționale 

 

Şcoala instruieşte în anul şcolar 2017-2018,  304 elevi din care 222 elevi în învăţămant de zi cu vârsta între 14-19 ani, dar şi adulţi prin 

cursurile școlii postliceale (82). 
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Planul de şcolarizare din 2017-2018 – repartiţia pe specializări şi propuneri pentru anul următor, previziuni pentru 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal (zi) 

filiera teoretică 

Nr. de clase existent în 

anul şcolar 2017-2018 

Propuneri pentru anul  

clasa a IX-a şcolar 

2018-2019 

Propuneri 

Clasa a IX a 

2020 

1. Filologie 4 clase 1 clasă 1 clasă 

2. Ştiinţe ale naturii 2 clase   

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal 

(zi) filiera tehnologică 

Nr. de clase existent în 

anul şcolar 2017-2018 

Propuneri clasa a IX-a 

anul şcolar 2017-2018 

Propuneri clasa a IX-a 

pana în anul 2020 

1. Scoala profesională 

- domeniul mecanică 

   Calificarea:  -  Tinichigiu vopsitor auto 

              

3 clase 

 

1 clasă cu 2 grupe: 

-  Tinichigiu vopsitor auto 

-   Strungar 

 

1 clase cu 2 grupe: 

-  Tinichigiu vopsitor auto 

-   Strungar 

 

2. Şcoală  postliceală 

Tehnician tehnolog mecanic 

- - 1 clasă 

3. Şcoală  postliceală 

Tehnician transporturi interne și 

internaționale 

2 clase 1 clasă 1 clasă 

4 Şcoală de maiştri - - 1 clasă 

- Maistru mecanic 
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Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională - Anul scolar  2017-2018 

 

 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare / calificare 

profesională 

Număr clase Număr 

elevi 

1. Liceal învățământ zi 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a IX-a 1 28 

 Profesionala Tehnologică Mecanică  Tinichigiu vopsitor auto a IX-a 1 21 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a X-a 1 32 

 Profesionala Tehnologică Mecanică  Tinichigiu vopsitor auto a X-a 1 20 

 Liceal Teoretica Real Stiinte ale naturii a XI-a 1 23 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XI-a 1 24 

 Profesionala Tehnologică Mecanică  Tinichigiu vopsitor auto a XI-a 1 21 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XII-a 1 23 

 Liceal Teoretica Real Stiinte ale naturii a XII-a 1 30 

2                                                                                                        Liceal învățământ seral 

 Liceal Tehnologică  Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

a XI-a 1 29 

3 POSTLICEAL 

 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Transporturi Tehnician transporturi interne si 

internationale 

Anul I 1 29 

 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Transporturi Tehnician transporturi interne si 

internationale 

Anul II 1 24 
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2018-2019 

 

Liceu zi : 

Filiera teoretică: 

 

- profil real 

- Științe ale naturii 

- -profil uman 

                        -Filologie 

            Şcoala profesională 

- domeniul mecanică 

                              Calificarea:  - Tinichigiu vopsitor auto  

             Şcoala postliceală 

 

- domeniul transporturi 

                              Calificarea:  -  Tehnician transporturi interne și internaționale 

 

Şcoala instruieşte în anul şcolar 2018-2019,  301 elevi din care 195 elevi în învăţămant de zi cu vârsta între 14-19 ani, dar şi adulţi prin 

învățământ seral și cursurile școlii postliceale (106). 
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Planul de şcolarizare din 2018-2019 – repartiţia pe specializări şi propuneri pentru anul următor, previziuni pentru 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal (zi) 

filiera teoretică 

Nr. de clase existent în 

anul şcolar 2018-2019 

Propuneri pentru anul  

clasa a IX-a şcolar 

2019-2020 

Propuneri 

Clasa a IX a 

2020 

1. Filologie 4 clase 1 clasă 1 clasă 

2. Ştiinţe ale naturii 1 clasă 1 clasă 1 clasă 

Nr. Crt. Specializările în învăţământul liceal 

(zi) filiera tehnologică 

Nr. de clase existent în 

anul şcolar 2018-2019 

Propuneri clasa a IX-a 

anul şcolar 2019-2020 

Propuneri clasa a IX-a 

pana în anul 2020 

1. Scoala profesională 

- domeniul mecanică 

   Calificarea:  -  Tinichigiu vopsitor auto 

              

3 clase 

 

1 clasă cu 2 grupe: 

-  Tinichigiu vopsitor auto 

-   Operator la mașini cu 

comandă numerică 

 

1 clase cu 2 grupe: 

-  Tinichigiu vopsitor auto 

-   Operator la mașini cu 

comandă numerică  

2. Şcoală  postliceală 

Tehnician transporturi interne și 

internaționale 

2 clase 1 clasă 1 clasă 
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Distribuţia efectivelor de elevi în funcţie de filieră, profil / domeniu, specializare / calificare profesională - Anul scolar  2018-2019 

 

 

Nr. 

Crt. 

Nivel  Filieră Profil / 

Domeniu 

Denumire specializare / calificare 

profesională 

Număr clase Număr 

elevi 

1. Liceal învățământ zi 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a IX-a 1 28 

 Profesionala Tehnologică Mecanică  Tinichigiu vopsitor auto a IX-a 1 25 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a X-a 1 28 

 Profesionala Tehnologică Mecanică  Tinichigiu vopsitor auto a X-a 1 22 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XI-a 1 30 

 Profesionala Tehnologică Mecanică  Tinichigiu vopsitor auto a XI-a 1 19 

 Liceal Teoretica Uman Filologie a XII-a 1 24 

 Liceal Teoretica Real Stiinte ale naturii a XII-a 1 19 

2                                                                                                        Liceal învățământ seral 

 Liceal Tehnologică  Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

a XI-a 1 22 

 Liceal Tehnologică  Mecanică Tehnician mecanic pentru 

întreținere și reparații 

a XII-a 1 25 

3 POSTLICEAL 

 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Transporturi Tehnician transporturi interne si 

internationale 

Anul I 1 30 

 Scoala 

postliceala 

Tehnic  Transporturi Tehnician transporturi interne si 

internationale 

Anul II 1 29 
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1.2.4.Programe de colaborare locală şi regională 

O componentă de bază a managementului unităţii şcolare este găsirea de parteneri şi sponsori, care ne permit să desfăşurăm activităţi de 

instruire practică în condiţii optime şi care să ne ofere contracte de angajare pentru elevi după finalizarea învăţământului profesional.  

Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu, la nivel local şi judeţean, colaborează cu categorii de parteneri: agenţi economici, instituţii etc 

 Lista agenţilor economici este următoarea: 

NR 

CRT PARTENER PERIOADA 

1 

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADU SA BUMBEŞTI-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

2 

SC AILAROC SRL BUMBEŞTI-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

3 

SC ARGO IMPEX SRL TG-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

4 

SC VIIŞOARA SRL BUMBEŞTI-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

5 

SC ROVERS SRL BUMBEŞTI-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

 

6 
SC TOPAYCONS77 SRL TG-JIU 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 
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7 

SC LAZĂR SERVICE SRL TG-JIU 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

8 

SC ORFESCU SRL TG-JIU 

2016-2017 

2017-2018 

2018-2019 

2019-2020 

9 

SC AUTOVACRIS23 TG-JIU 

2016-2017 

2017-2018 

 

Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu colaborează şi cu alte instituţii începând chiar din anul şcolar 2012/2013 în scopul creşterii calităţii 

în învăţământ, parteneriate ce urmeză a fi reînnoite pentru anul şcolar în curs (conform ANEXA 1) 

 

 

1.3. ANALIZA  REZULTATELOR  ANULUI ŞCOLAR  2015-2016 

 

În vederea aplicării prevederilor Ordinului 400/2015 pentru aprobarea Codului controlui intern/managerial al entităţilor publice în anul şcolar 

2015/2016 s-a finalizat implementarea Sistemului de control intern managerial cu atribuţii în monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea 

metodologică cu privire la sistemele proprii de control intern/managerial.  

În anul şcolar 2015-2016 C.E.A.C. a continuat activităţile care au drept scop implementarea sistemului de asigurare a calităţii.  

S-au prevăzut următoarele activităţi care să conducă la îmbunătăţirea calităţii educaţiei: 

- Reînnoirea documentaţiei referitoare la calitate, documentarea permanentă conform noilor cerinţe privind asigurarea calităţii; 

- Proiectarea şi coordonarea activităţii catedrelor, compartimentelor şi a managementului şcolii. Alcătuirea unui plan de acţiune la 

nivelul compartimentelor şi urmărirea realizării acestora. 

- Monitorizarea elementelor de asigurare a calităţii, identificarea căilor de acţiune, stabilirea de termene de realizare şi indicatori de 

performanţă, culegerea dovezilor/rezultatelor evaluărilor care să corespundă descriptorilor de performanţă; 

- Informarea permanentă a personalului şcolii privind activitatea de implementare şi asigurare a calităţ ii. 

- S-a asigurat accesul la fondul de carte printr-un program voluntar al profesului de limba română Ghiga Amalia care a raportat 

următoarele: 

 numărul de utilizatori  înscrişi la biblioteca  – 214 (elevi –187; cadre didactice şi didactice auxiliare -17; ) 
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 numărul total al volumelor din bibliotecă - 17.084 . 

- Monitorizarea permanentă a prezenţei la programul de pregătire bacalaureat. 

În urma activităţilor derulate s-au evidenţiat următoarele rezultate şi efecte în privinţa creşterii calităţii educaţiei: 

- Creşterea procentului de promovabilitate anuală la toate formele de învăţământ; 

- Creşterea procentului de promovabilitate la examenul de bacalaureat, 

- Perfecţionarea cadrelor didactice ca formatori şi evaluatori în formarea continuă şi iniţială; 

- Rezultate bune la concursuri şcolare si olimpiade materializate prin premii; 

- Dezvoltarea reţelelor parteneriale în domeniul educaţiei şi diversificarea proiectelor şcolare. 

În urma vizitei ARACIP în vederea evaluării externe periodice a unităţii de învăţământ pentru cei 43 de indicatori de performanţă s-au 

obţinut calificativele (Anexa 2):  10 BINE  şi 33 FOARTE BINE 

 

În anul şcolar 2015-2016 din statistica rezultatelor şcolare la învăţătură se precizează că  au fost înscrişi în total 398 elevi dintre care 308 

elevi cu vârste cuprinse între 15-19 ani şi 90 adulti. 

 

Pe parcursul anului şcolar: 

- s-au retras un număr de 8 elevi (1 la clasa a XII-a zi şi 7 la anul I postliceal) 

- au fost exmatriculaţi 10 elevi de la  postliceală (ca urmare a nefrecventării cursurilor) 

- veniţi prin transfer în unitatea şcolară 7 elevi 

- plecaţi prin transfer 13 elevi 

La sfârşitul anului şcolar au fost 374 elevi în total din  care 357 elevi promovaţi: 

- 9,16% elevi promovaţi cu medii între 9-10 

- 58,3% elevi promovaţi cu medii între 7-8,99 

- 32,5% elevi promovaţi cu medii între 5-6,99 

Situaţia privind rezultatele la învăţătură în anul şcolar 2015-2016 atestă o pregătire bună a elevilor.  

 

În anul şcolar 2015-2016 rezultatele elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare se prezintă astfel (ANEXA 9): 

- Olimpiade -faza judeţeană: 

 3 premii I 

 2 premii II 

 1 menţiune 

-  Olimpiade -faza naţională: 

 1 menţiune 

 2 participări 
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- Concursuri şcolare judeţene: 

 1 premiul II 

 2 menţiune 

 1 premiul special 

- Concursuri şcolare regionale: 

 3 premii I 

 2 Premii II 

 1 premiul II 

 1 mentiune 

 3 premii speciale 

- Concursuri şcolare naţionale: 

 3 premii I 

 5 premii II 

 1 premiu III 

 5 mentiuni 

 1 meniune specială 

 2 premii excelenţă 

- Concursuri şcolare internaţionale: 

 1 premiu I 

 1 premiu III 

 

În anul şcolar 2015-2016  la simularea examenului de  de bacalaureat, sesiunea 2016 promovabilitatea se prezintă astfel (ANEXA 7): 

- pentru clasa a XI-a: 

 33,33% medii peste 5 

 17,55%  medii peste 6 

 66,65% medii sub 5  

- pentru clasa a XII-a: 

 52,31% medii peste 5 

 27,69%  medii peste 6 

 47,69% medii sub 5  

 

În anul şcolar 2015-2016 la examenul de bacalaureat  2016 seria curenta,   procentul de promovabilitate a fost de 66,15 % din elevii 

prezentati la examen  si 53,76 % din totalul elevilor inscrisi, incluiv restantieri 

Procentul la examenul de bacalaureat 2016 este mai mare comparativ cu anii şcolari anteriori: 
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2011---- 39,7%; 

2012---- 50.32%; 

2013-----68,15%; 

2014------67,4% 

2015------52,63% 

 

 În perioada 2012-2016 la Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu s-a implementat proiectul „REABILITARE, CONSTRUIRE ŞI 

EXTINDERE CAMPUS ŞCOLAR”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, în valoare de 2.500.000 

EURO. 

 În anul scolar 2015-2016 s-a finalizat în proporţie de 98% lucrările la Campusul Şcolar: 

 Construcţia unui internat şi a unei cantine (50 locuri); 

 Modernizarea, dotarea laboratoarelor şi atelierelor şcolare cu aparatură şi echipamente de ultimă generaţie în valoare de 400.000 de 

euro; 

 Asigurarea condițiilor de recreere prin modernizarea sălii de sport și realizarea unei bazei sportive moderne cu instalaţie nocturnă; 

 

În anul scolar 2015-2016 în proporţie de 80%, cadrele didactice din cadrul Colegiului „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu au participat la cursuri 

de perfecţionare, formare continuă şi la programe de cooperare europeană în educaţie/proiecte de parteneriat educaţional. 

În permanenţă, au fost analizate ofertele C.C.D. şi cererile de formare a cadrelor didactice din unitatea noastră  (ANEXA 3 ŞI ANEXA 4) 

 

În anul şcolar 2015-2016 rezultatele elevilor la olimpiadele şi concursurile şcolare se prezintă astfelȘ 

- Olimpiade -faza judeţeană: 

 3 premii I 

 2 premii II 

 1 menţiune 

-  Olimpiade -faza naţională: 

 1 menţiune 

 2 participări 

- Concursuri şcolare judeţene: 

 1 premiul II 

 2 menţiune 

 1 premiul special 

- Concursuri şcolare regionale: 

 3 premii I 
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 2 Premii II 

 1 premiul II 

 1 mentiune 

 3 premii speciale 

- Concursuri şcolare naţionale: 

 3 premii I 

 5 premii II 

 1 premiu III 

 5 mentiuni 

 1 meniune specială 

 2 premii excelenţă 

- Concursuri şcolare internaţionale: 

 1 premiu I 

 1 premiu III 

Rezultate la olimpiade şi concursuri şcolare 2016 

Olimpiade judetene: 

 Breazu Emilia Loredana,  XI C-Premiul  I, olimpiada de istorie, faza judeteana 

 Ulmet Ionuţ,XII C- Premiul  I, olimpiada discipline tehnice,  faza judeteana cu participare la faza nationala ; 

 Sîrbu Stefania, XI B-Premiul   I- , olimpiada de limba si literatura romana, faza judeteana , cu participare la faza naţionala; 

 Patrut Marian , XII C -Premiul  II, olimpiada discipline tehnice ,  faza judeteana; 

 Echipa volei  fete-Premiul II, faza judeteana 

 Arşanu Mihai , X A-Menţiune olimpiada de fizică  faza judeteana; 

 Baldovin Luminita Andrada,XI B- Menţiune olimpiada limba şi literatura română,  faza judeteana 

Olimpiade natioanale: 

 Breazu Emilia Loredana,  XI C -Mentiune  olimpiada de istorie, faza nationala 

 Ulmet Ionuţ,XII C - participare 

 Sîrbu Stefania, XI B - participare; 

Concursuri judetene: 

 Echipa “Sanitarii pricepuţi”, -Menţiune , faza judeteana,  

 Concursul “Cu viaţa mea apăr viaţa” –Menţiune,  faza judeteana 

 Concurs de eseuri „Economia privita prin ochii mei” organizat de Facultate de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Constantin 

Brancusi Tg-Jiu: Premiul special pentru elevele Sârbu Ştefania, Baldovin Andrada  (XI B) 
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 Concurs de eseuri „Economia privita prin ochii mei” organizat de Facultate de Stiinte Economice din cadrul Universitatii Constantin 

Brancusi Tg-Jiu: Diploma de participare elevilor Arsanu Denisa, Citoiu Adelina 

 Festivalul Concurs „Martisoare Folclorice”, Stoina: Premiul II formatia de dansuri a Colegiului 

Concursuri regionale/interjudeţene: 

 Concursul regional de creatie artistica  “Martisor 2016”  înscris în CAER 2016, Palatul Copiilor Vaslui: Premiul III eleva Cojei Irina 

 Concursul regional de creatie artistica  “Martisor 2016”  înscris în CAER 2016, Palatul Copiilor Vaslui: Menţiune eleva Citoiu Adelina 

 Concursul regional ”UN MARTISOR, UN ZAMBET, O BUCURIE” din cadrul   proiectului “Obiceiuri si traditii romanesti”, martie 2016, 

Galati : Premiul I eleva Vancea Daniela 

 Concursul regional ”UN MARTISOR, UN ZAMBET, O BUCURIE” din cadrul   proiectului “Obiceiuri si traditii romanesti”, martie 2016, 

Galati : Premiul I eleva Deaconescu Andrada 

 Concursul regional ”UN MARTISOR, UN ZAMBET, O BUCURIE” din cadrul   proiectului “Obiceiuri si traditii romanesti”, martie 2016, 

Galati : Premiul II eleva Cojei Irina 

 Concursul Interjudetean “Clubul Utilizatorilor Moodle” 2016, inscris in CAERI, desfasurat pe platforma retelei Edu Moodle Romania: 

Premiul mentiune speciala cu elevul Ciobotea Adrian 

 Concursul Interdisciplinar “IMPREUNA INVATAM SA NE PROTEJAM VIATA” (decembrie 2015-mai 2016), sectiunea creatii tehnico-

informatice, avizat de mencs cu nr. 25981/28.02.2016, CAERI 2016 la pozitia 852, pg.28 Premiul I elevul Caravan Ralph 

 Concursul Interdisciplinar “IMPREUNA INVATAM SA NE PROTEJAM VIATA” (decembrie 2015-mai 2016), sectiunea creatii tehnico-

informatice, avizat de mencs cu nr. 25981/28.02.2016, CAERI 2016 la pozitia 852, pg.28 Premiul II eleva Busoi Daniela 

 Concursul Interdisciplinar “IMPREUNA INVATAM SA NE PROTEJAM VIATA” (decembrie 2015-mai 2016), sectiunea creatii tehnico-

informatice, avizat de mencs cu nr. 25981/28.02.2016, CAERI 2016 la pozitia 852, pg.28 Premiul special cu elevul Anghel Madalin 

Concursuri nationale:  

 Festivalul National Scolar de Creativitate si Inovare „INOVAFEST”, Galati: Premiul II eleva Mitu Bianca 

 Festivalul National Scolar de Creativitate si Inovare „INOVAFEST” Galati, editia   VIII,  martie 2016: Premiul II eleva Turcu Alina 

 Festivalul National Scolar de Creativitate si Inovare „INOVAFEST” Galati, editia   VIII,  martie 2016: Mentiune elevul Ciobotea Adrian 

 Festivalul National Scolar de Creativitate si Inovare „INOVAFEST” Galati, editia   VIII,  martie 2016: Mentiune elevul Ulmet Ionut  

 Festivalul National Scolar de Creativitate si Inovare „INOVAFEST” Galati, editia   VIII,  martie 2016: Mentiune elevul Balasa Denis   

 Festivalul National Scolar de Creativitate si Inovare „INOVAFEST” Galati, editia   VIII,  martie 2016: Mentiune eleva Patrascu Dijmarescu 

Catinca   

 Festivalul National Scolar de Creativitate si Inovare „INOVAFEST” Galati, editia   VIII,  martie 2016: Mentiune elevul Ciobotea Adrian   

 Festivalul National de teatru “REGFEST” Slatina: diploma de participare pentru trupa de teatru a Colegiului 

 Concursul National de  Comunicari Stiintifice SOS- “PRODUCTIA DE ALIMENTE”,  editia vi, 2016,  Baia Mare: Premiul I eleva Sarbu 

Stefania 
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 Concursul National de prezentari “TRAIESTE SANATOS, MANANCA INTELIGENT!” desfasurat offline pe platforma 

scoalaaltfel.moodle.ro, 18-22 aprilie 2016 in cadrul proiectului “E-Scoala Altfel”: Premiul II elevele Vancea Daniela şi Popescu Andreea 

Tiana   

 Concursul National de softuri educationale “SOFT BAZAR” editia VIII, in aprilie-mai 2016, Buzau, CAERI 25981/28.02.2016, pozitia 

443”:  Premiul III elevul Ciobotea Adrian   

 Concursul National “PASIUNEA MEA, FOTOGRAFIA”, editia II, sectiunea 8 “Din lumea plantelor” pe platforma retelei Edu Moodle 

Romania, 1-31 martie 2016: Premiul de excelenţă elevii Vancea Daniela, Diaconu Andrei   

 Concursul National “PASIUNEA MEA, FOTOGRAFIA”, editia II, sectiunea 8 “Din lumea plantelor” pe platforma retelei Edu Moodle 

Romania, 1-31 martie 2016: Premiul I  elevii Vancea Daniela, Diaconu Andrei   

 Concursul National “PASIUNEA MEA, FOTOGRAFIA”, editia II, sectiunea 3 “Poze de vacanta” pe platforma retelei Edu Moodle 

Romania, 1-31 martie 2016: Premiul I  elevii Tigareanu Andrei, Ardeleanu Andrada     

 Concursul Naţional de prezentări Power-point în cadrul Simpozionului Naţional “O viţă sănătoasă printr-o alimentaţie adecvată”, ediţia a V-

a, aprilie 2016, Drăgăşani: Premiul II  eleva Sârbu Ştefania 

 Concursul Naţional de prezentări Power-point în cadrul Simpozionului Naţional “O viţă sănătoasă printr-o alimentaţie adecvată”, ediţia a V-

a, aprilie 2016, Drăgăşani: Premiul II  eleva Baldovin Andrada 

 Concursul Naţional “SĂRBĂTORILE ROMÂNILOR” editia II, 07 decembrie 2015 - 20 ianuarie 2016, reteaua Edu Moodle Romania, 

lucrarea “Craciunul-expozitie de felicitari” Premiul I si premiul de excelenţă eleva Cîtoiu Adelina   

Concursuri internationale:  

 Concursul internaţional de fantezie şi îndemânare “CULORILE TOAMNEI” editia a XII –a, noiembrie 2015 Clubul Copiilor Lipova: 

Premiul III eleva Olaru Florentina   

 

 
TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIAŢI LA OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

2016-2017 

Nr.

crt 

NUMELE ŞI 

PRENUMELE  

CLASA LOCUL OLIMPIADA/ 

CONCURS 

FAZA/ 

ETAPA 

SUMA  

LEI 

1 BREAZU EMILIA 

LOREDANA 

XII-B I ISTORIE JUDEŢEANĂ 

Cu participare la 

faza naţională 

800 

2 ARŞANU MIHAI XI-A I  Concurs naţional de 

matematică aplicată 

“ADOLF HAIMOVICI” 

JUDEŢEANĂ 

Cu participare la 

faza naţională 

300 

3 ECHIPAJ CMV 

6 elevi 

I Concurs  “SANITARII 

PRICEPUŢI” 

JUDEŢEANĂ 

 

300 

(6x50) 

4 ECHIPAJ CMV I VOLEI FETE JUDEŢEANĂ 300 
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8 elevi  (8x37,5) 

5 SÂRBU ŞTEFANIA XII-B II ISTORIE JUDEŢEANĂ 

 

400 

6 COROBEA IONELA 

ALINA DAMIANA 

IX -A II Concurs naţional de 

creaţie literară “TINERE 

CONDEIE” 

JUDEŢEANĂ 

 

40 

7 ECHIPAJ CMV 

10 elevi 

II VOLEI BĂIEŢI JUDEŢEANĂ 

 

200 

(10x20) 

8 VISU NICOLETA 

CRISTIANA ALINA 

X-A III LB. ROMÂNĂ JUDEŢEANĂ 

 

200 

9 ECHIPAJ CMV 

4 elevi 

III Concurs “CU VIAŢA 

MEA APĂR VIAŢA” 

JUDEŢEANĂ 

 

160 

(4x40) 

10 SÂRBU ŞTEFANIA XII-B MENŢIUNE LB. ROMÂNĂ JUDEŢEANĂ 

 

100 

11 LUPULESCU IONELA 

ALEXANDRA 

XI-B MENŢIUNE ISTORIE JUDEŢEANĂ 

 

100 

12 SPIRIDON DENISA XI-A MENŢIUNE ISTORIE JUDEŢEANĂ 

 

 

100 

 

 

 

TABEL NOMINAL CU ELEVII BURSIERI 

AN SCOLAR 2016-2017 

 

Clasa  a-IX-a A 

 

Stroie E.D. Denisa Alexandra – media 9.71 – 400 lei 

Aringhe I. Cristina Elena –media 9.56 – 400 lei 

Dumitrascu C.A. Andreea-Alexandra –media 9.30 – 300 lei 

Jinca D.M. Dana-Marilena – media 9.24 – 300 lei 

 

Clasa a-X-A 

 

Andreescu Cristina Tatiana – media 9.72 – 400 lei 

Visu Nicoleta Cristiana Alina –media 9.19 - 300 lei 

Fleancu Lavinia Cristina – media 9.05 – 300lei 

 

Clasa a-X-B 
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Oncica Elena Alexandra- media 9.52- 400 lei 

Croitoru Raluca-media 9.13 – 300 lei 

Arsanu Bianca -media 8.92 -  300 lei 

Chevici Alexandru- media 8.92 - 300 lei 

 

Clasa a-XI-A 

 

Arsanu Mihai – media 9.56 – 400 lei 

Ciobotea Adrian – media 9.53 – 400 lei 

Merfu Albert – media 9.40 – 300 lei 

Balasa Denis- media -9.28 – 300 lei 

Negrea Daniel Dumitru- media 9.28 – 300 lei 

Clasa a-XI-B 

 

Lupulescu Ionela Alexandra – media 9.48- 300 lei 

Gruescu Iasmina Gabriela – media 9.31 – 300 lei 

Coiculescu Giorgiana Catalina – media 9.25 – 300 lei 

Diaconescu Anelis Daniela-media 9.06 – 300 lei 

 

Clasa a-XII-A 

 

Tomescu Laura Valentina – media 9.80 – 400 lei 

Medregan Emilian Eduard – media 9.36 – 300 lei 

Vanatoru Mihail Daniel - media 9.33 – 300 lei 

 

Clasa a-XII-B 

 

Sarbu Stefania- media 10 – 400 lei 

Breazu Emilia Loredana – media 9.71-400 lei 

Baldovin Luminita Andrada – media 9.61- 400 lei 

Tentea Ana-Maria – media 9.00 – 300 lei 

    Clasa a-XII-C 

 

Citoiu Adelina – media 9.06 – 300 lei 

Arsanu Denisa Dorinela – media 8.83 – 250 lei 

Vagauna Nicolaie Adrian - media 8.76 – 250 lei 

 

                                              Clasa IX B 
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Moga  Ionela Maria-media 8,36-200 lei 

Seceleanu David Dumitru-media 8,23-200 lei 

Lazaroiu Martina Evelina-media 7,88-200 lei, 

  

                                                 Clasa XC 

Chirila Cristinel Alexandru-media 8,42-200 lei 

Paraschiva Emilian Andrei- media 8,10-200 lei 

Maratu Marian Alexandru- media 8,00-200 lei 

 

                                                    Clasa XIC 

 

Raducanu Ilie Petrisor-media 7,87-200 lei 

Largeanu Catalin daniel- media 7,33-200 lei 

Cindea Madalina- media 7,29-200 lei 

 

TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIAŢI LA  

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

AN ȘCOLAR 2017-2018 

 

Nr. crt Numele și prenumele Clasa Locul Olimpiadă/ 

concurs 

Faza/ 

etapa 

Suma 

lei 

1.  Spiridon Denisa 

Florentina 

XII-A Mențiune Olimpiada 

Istorie 

Județeană 250 lei 

2.  Visu Nicoleta Cristina 

Alina 

XI-B Mențiune Lb. și lit. rom Județeană 250 lei 

3.  Musteț Andrei IX-A Mențiune Olimpiada 

Istorie 

Județeană 250 lei 

4.  Echipaj CMV 

8-elevi 

 II Sanitarii pricepuți Județeană 8x90 

 

720 lei 

5.  Echipaj CMV 

4-elevi 

IX-A II Cu viața mea apar 

viața 

Județeană 4x90 

 

360 lei 

6.  Echipaj volei baieți 

10-elevi 

 I Olimpiada 

naționala a 

sportului școlar 

Județeană 10x80 

 

800 lei 
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7.  Echipaj volei 

fete 

8-elevi 

 II Olimpiada 

naționala a 

sportului școlar 

Județeană 8x80 

 

640 lei 

8.  Moga Ionela Maria 

Roberta 

X-B II Concurs national 

Triada Resurse-

Reciclare-

Reconditionare 

National 80 lei 

9.  Lazaroiu Martina 

Evelina 

X-B 

 

 

 

II Concurs national 

Triada Resurse-

Reciclare-

Reconditionare 

National 80 lei 

 
TABEL NOMINAL CU ELEVII BURSIERI, 

AN SCOLAR 2017-2018 
 
Clasa a-IX-a  A 

1. Musteț Andrei – 9,86 bursa de merit 450  

2. Sărăcin Eduard-Mirel – 9,05 bursa de merit 300 

3. Vrîncuți Petrișor – 8.69 bursa de merit 250 

4. Motascu Andrei – 8,66 bursa de merit 250 

5. Mieisor Florin  -8,66 bursa de merit 250 

Clasa a-X-a  A 

1. Stroie Denisa Alexandra – 9,68 bursa de merit 450 

2. Aringhe Cristina – 9,44 bursa de merit 350 

3. Pîrvulescu Miruna Daniela – 9,33 bursa de merit 350 

4. Jinca Dana Marilena – 9,15 bursa de merit 300 

5. Patrascoiu Mihaela Diana – 9,02 bursa de merit 300 

 

Clasa a-XI-a A 

1. Andreescu Cristina – 9, 52 bursa de merit 450 

2. Fleancu Lavinia – 9,00 bursa de merit 300 

3. Pătrașcu Dijmărescu Catinca – 8,88 bursa de merit 250 

4. Birceanu Bianca – 8,73 bursa de merit 250 

 

Clasa a-XI-a  B 

1. Visu Nicoleta Cristina Alina – 9,45 bursa de merit 350 

2. Oncică Elena Alexandra – 9,20 bursa de merit 350 

3. Chevici Alexandru Gabriel – 9,05 bursa de merit 300 



25 

 

4. Croitoru Raluca – 8,77 bursa de merit 250 

 

Clasa a-XII-a A 

1. Arșeanu Mihai – 9,62  bursa de merit  450 

2. Ciobotea Adrian – 9,56 bursa de merit  450 

3. Spiridon Denisa – 9,46 bursa de merit   350 

4. Balasa Denis – 9,37 bursa de merit 350 

5. Negrea Daniel – 9.09 bursa de merit 300 

Clasa a-XII-a B 

1. Coiculescu Cătălina Giorgiana – 9,26 bursa de merit 350 

2. Lupulescu Alexandra – 9,23 bursa de merit 350 

3. Diaconescu Anelis Daniela – 9,05 bursa de merit 300 

4. Gruescu Iasmina Gabriela – 8,94 bursa de merit 250 

5. Danilă Maria Alina – 8,75  bursa de merit 250 

                                              Clasa a-IX-a B 

1. Stana  Mihai Adrian  – 8,44 bursa de merit 250 

2. Baloi Stamate Alex – 8,25 bursa de merit 250 

3. Piscureanu Adrian Marian – 8,00 bursa de merit 250 

4. Balasoiu Bogdan-7,66 bursa de merit 200 

 

Clasa a-X-a B 

 

1. Lazaroiu  Martina Evelina – 8,26 bursa de merit 250 

2. Moga Ionela Maria Roberta – 8,16 bursa de merit 250 

3. Seceleanu David Dumitru - 7,82 bursa de merit 200 

4. Ciortan Maria Carmen- 7,30 bursa de merit 200 

5. Ciortan Vasile Daniel-7,30 bursa de merit 200 

Clasa a-XI-a C 

1. Chirila Cristinel Alexandru- 8,16 bursa de merit 250 

2. Maratu Marian Alexandru-8,00 bursa de merit 200 

3.  Diaconescu Catalin Sebastian-7,08 bursa de merit 200 
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TABEL NOMINAL CU ELEVII PREMIAŢI LA  

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 
AN ȘCOLAR 2018-2019 

 

Nr. crt Numele și prenumele Clasa Premiul/ 

Locul  

Olimpiadă/ 

concurs 

Faza/ 

etapa 

Suma 

lei 

10.  PREJBEANU ION IRINEL IX-A II Olimpiada 

Istorie 

Județeană 400 lei 

11.  PREJBEANU ION IRINEL IX-A Mențiune Lb. și lit. rom Județeană 200 lei 

12.  SĂRĂCIN EDUARD MIREL X-A Mențiune Olimpiada 

Istorie 

Județeană 200 lei 

13.  Echipaj volei baieți 

8-elevi 

 I Olimpiada naționala a 

sportului școlar 

Județeană 8 x100 

 

800 lei 

14.  Echipaj CMV 

7-elevi 

 I Sanitarii pricepuți Județeană 7x100 

 

700 lei 

15.  Trupa de Teatru CMV  III Festivalul de Teatru 

”Sabin Popescu” 

Județeană 3x100 

300 

16.  Echipaj CMV 

4-elevi 

IX-A III Cu viața mea apar viața Județeană 4x100 

 

400 lei 

17.  ONCICĂ ANDREEA LUCIA X-A II Concurs national Triada 

Resurse-Reciclare-

Reconditionare 

National 100 lei 

18.  PĂTRAȘCU DIJMĂRESCU 

CATINCA 

XII-A 

 

 

 

I Crosul Sohodolului Județeană 100 lei 

19.  SOARE CRISTIAN RĂZVAN XII-A 

 

II Crosul Sohodolului Județeană 100 lei 

20.  COROBEA IONELA XI-A Mențiune Creativitate în limba 

engleză SPEAK OUT 

National 50 lei 

21.  CANDOI MARIUS IONUȚ XI-B  Conducere auto Județeană 50 lei 
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22.  OPREA GEORGE 

ALEXANDRU 

XI-B  Conducere auto Județeană 50 lei 

23.  VĂDUVA CIPRIAN 

ALEXANDRU 

XI-B  Conducere auto Județeană 50 lei 

 
 

TABEL NOMINAL CU ELEVII BURSIERI 

AN SCOLAR 2018-2019 

Clasa a-IX-a  A 

1.PREJBEANU ION IRINEL – 9,61 bursa de merit 450  

2.NĂNĂU DARIA – 9,20 bursa de merit 350 

3.MOȘILĂ  VIOREL – 9,05 bursa de merit 300 

4.PĂNȚĂU GEORGIANA – 8,90 bursa de merit 250 

5.ILIOIU LAURA -8,61 bursa de merit 250 

 

Clasa a-X-a  A 
1.ONCICĂ ANDREEA LUCIA – 9,31 bursa de merit 350  

2.SĂRĂCIN EDUARD-MIREL – 9,13 bursa de merit 300 

3.CREȚU CRISTIAN VALENTIN – 8.77 bursa de merit 250 

4.MIEISOR FLORIN  -8,55 bursa de merit 250 

  5.MOTASCU ANDREI  ALEXANDRU– 8,60 bursa de merit 250 

 

Clasa a-XI-a  A 
1.STROIE DENISA ALEXANDRA – 9,80 bursa de merit 450 

2.ARINGHE CRISTINA – 9,69 bursa de merit 450 

3.COROBEA IONELA ALINA DAMIANA-9,63 bursa de merit 450 

4.PÎRVULESCU MIRUNA DANIELA – 9,58 bursa de merit 450 

5.TĂRĂȘINCĂ CONSTANTIN ANDREI – 9,41 bursa de merit 350 

 

Clasa a-XII-a A 
1.ANDREESCU CRISTINA – 9, 56 bursa de merit 450 

2.FLEANCU LAVINIA – 9,14 bursa de merit 300 

3.PĂTRAȘCU DIJMĂRESCU CATINCA – 8,96 bursa de merit 250 

4.BIRCEANU BIANCA – 8,93 bursa de merit 250 

5.MĂROIU MIHNEA RAUL - 8,70 bursa de merit 250 

6.DIMULESCU MĂDĂLIN - 8,93 bursa de merit 250 

 

Clasa a-XII-a  B 
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1.VISU NICOLETA CRISTINA ALINA – 9,52 bursa de merit 450 

2.ONCICĂ ELENA ALEXANDRA – 9,05 bursa de merit 300 

3.CHEVICI ALEXANDRU GABRIEL – 9,02 bursa de merit 300 

4.CROITORU RALUCA – 8,94 bursa de merit 250 

5.AVRĂMESCU ROBERT – 8,85 bursa de merit 250 

 

 

1.4. PRIORITĂŢI  NAŢIONALE 

 

Pe baza documentului „Priorităţi pe termen scurt şi mediu pentru învăţământul preuniversitar” principalele domenii pe care se axează 

reforma învăţământului profesional şi tehnic, în şcoala românească sunt următoarele:  

- realizarea echităţii în educaţie; 

- asigurarea calităţii învăţământului preuniversitar;  

- formarea continuă a personalului didactic;  

- creşterea calităţii proceselor de predare – învăţare, precum şi a serviciilor educaţionale; 

- asigurarea educaţiei de bază pentru toţi cetăţenii; 

- şanse egale pentru obţinerea unei calificări;  

- implementarea învăţării centrate pe elev;  

- eficientizarea parteneriatului cu agenţii sociali economici;  

- dezvoltarea curriculumului la comanda angajatorului;  

- dezvoltarea de standarde ale pregătirii profesionale; 

- asigurarea transparenţei profesionale.  

- orientarea profesionala şi consilierea elevilor;  

- dezvoltarea sistemului informaţional;  

- modernizarea bazei materiale a învăţământului;  

- optimizarea managementului educaţional;  

- modernizarea învăţământului profesional şi tehnic. 

- utilizarea echipamentului IT în predare;  

- dezvoltarea şi consolidarea culturii organizaţionale a unităţilor de învăţământ din perspectiva parteneriatului social şi a sp iritului 

antreprenorial. 

- facilitatea participării la formarea profesională a elevilor cu nevoi speciale;  

- proiectarea şi elaborarea metodologiilor de examinare, evaluare şi certificare a competenţelor profesionale dobândite.  

- formarea continuă a adulţilor;  
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- dezvoltarea de materiale pentru formarea diferenţiată.  

 

 

1.5. OBIECTIVE ŞI PRIORITĂŢI  REGIONALE ŞI LOCALE 

 

Planul de acţiune local al judeţului Gorj, actualizat în 2015, are ca obiectiv general Creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale 

iniţiale şi continuă în sprijinul creşterii economice în contextul dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere. 

Pentru atingerea acestui obiectiv general au fost stabilite următoarele obiective specifice: 

1. Adaptarea competenţelor absolvenţilor la cerinţele angajatorilor 

2. Dezvoltarea capacităţii de informare, orientare şi consiliere 

3. Creşterea accesului la educaţie pentru tinerii din judeţ şi reducerea abandonului şcolar 

4. Dezvoltarea parteneriatului social în şcolile TVET 

5. Creşterea adaptabilităţii ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii  

6. Sprijinirea iniţiativelor transnaţionale şi parteneriatelor la nivel european în domeniul formării prin învăţământ tehnic şi profesional 

 

Priorităţile la nivelul regiunii sud-vest Oltenia, cât şi la nivelul judeţului Gorj pentru învăţământul profesional şi tehnic ( TVET ), plecând 

de la cele arătate mai sus sunt:  

1. Restructurarea învăţământului profesional şi tehnic având în vedere contextul dezvoltării regionale şi a asigurării coeziunii sociale 

şi economice; 

2. Îmbunătăţirea infrastructurii generale în sistemul TVET cu accent pe domeniile prioritare regionale; 

3. Dezvoltarea resurselor umane în cadrul sistemului TVET în raport cu priorităţile regionale; 

4. Planificarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii; 

5. Asigurarea unui TVET adecvat pregătirii bazate pe abilităţi specifice şi competenţe generale pentru locuri de muncă prezente şi 

viitoare; 

6. Îmbunătăţirea colaborării partenerilor sociali în vederea creşterii gradului de absorbţie al absolvenţilor din sistemul TVET. 
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2. ANALIZA NEVOILOR 

 

             Elaborarea planului de acţiune are la bază o analiză cât mai obiectivă a mediului intern, dar şi extern al organizaţiei noastre şcolare. 

Analiza s-a bazat pe o paletă largă de metode, tehnici şi instrumente dintre care enumerăm: chestionarele, interviul, discuţiile în grup, testele, 

analiza rapoartelor şi a documentelor şcolare, analiza SWOT 

 

 

2.1. ANALIZA MEDIULUI EXTERN 

 

         Evaluarea mediului extern a fost făcută de managerii şi o parte din personalul şcolii, în colaborare cu alte şcoli din zonă, (urban şi 

rural), având la bază planuri şi documente publicate ( Planul Regional de Acţiuni pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, Planul Local de 

Acţiuni pentru Învăţământul Profesional şi Tehnic, Documente ale Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice), statistici de la 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj, Agenţia de Statistică, Asociaţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, discuţii cu angajatorii 

locali. 

 

2.1.1.Profil  demografic 

           Judeţul Gorj face parte din regiunea istorică Oltenia şi conform prognozelor I.N.S. în 2015 are fi atins numarul de 372,4 mii de 

locuitori iar în 2025 poate ajunge la 348,8 mii de locuitori, înregistrând o scădere în perioada 2005-2025 de 9,5% faţă de 15,4% cât se 

preconizează pentru nivelul regiunii Sud-Vest Oltenia. Judeţul Gorj are suprafaţa de 5602 km2. Conform statisticilor din PLAI, populaţia 

Gorjului reprezintă 16,73 % din populaţia regiunii Sud - Vest Oltenia. Distribuţia pe medii a populaţiei totale în anul 2010 a pus în evidenţă 

preponderenţa populaţiei rurale cu număr de 202.128 persoane ( 53% ), faţă de populaţia din mediul urban, ce însumează 179.515 persoane 

(43%). Structura populaţiei pe sexe este apropiată, 50,82% o reprezintă femeile şi 49,18% din populaţia judeţului o reprezintă bărbaţii. 

Ponderea populaţiei tinere ( 0 – 14 ani ) în populaţia totală este de 15,1%  în anul 2010, peste cea de la nivelul regiunii cu 1,2 puncte 

procentuale, iar, populaţia în vârstă de 65 de ani şi peste atingând în 2010 un nivel de 13,8 faţă de 16,4 cât este la nivel regional.  

Evoluţia structurii pe grupe de vârstă a populaţiei relevă apariţia unui proces lent, dar constant de îmbătrânire demografică cu implicaţii 

negative pentru economie şi societate, fenomen caracteristic tuturor judeţelor componente, datorită ratei scăzute a natalităţii, ce contribuie în 

mod direct la reducerea ponderii populaţiei tinere.  

 

 

           Un element care trebuie luat în calcul, deşi nu poate fi măsurat cu exactitate este cel al volumului populaţiei active care desfăşoară o 

activitate în afara ţării. Sunt tot mai mulţi părinţi care lucrează în afara ţării şi îşi lasă copiii să înveţe în ţară. 

Aceste schimbări de dinamică a populaţiei vor avea ca efect o mai anevoioasă realizare a planului de şcolarizare.  
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2.1.2. Profilul economic 

          Plecând de la  analiza P.L.A.I., rezultă că: 

 Din punct de vedere al nivelului general de dezvoltare, judeţul Gorj se află într-o poziţie mai puţin favorabilă. Studiile şi analizele regionale 

din ultimii ani plasează regiunea sud-vest în rândul celor 4 regiuni mai puţin dezvoltate, alături de regiunile nord-vest, est, sud şi nord-est. 

 Agenţii economici înregistraţi pe raza judeţului îşi desfaşoară activitatea în domenii acoperind toate sectoarele economice, de la cel primar, 

cuprinzând agricultura, industria extractivă, cel secundar, cu activităţi în diferite industrii prelucrătoare şi cel terţiar, incluzând serviciile şi 

turismul. Referitor la firmele active din punct de vedere economic, se remarcă o concentrare mare pe comerţ (pentru o economie aflată în 

plin proces de tranziţie). 

 Majoritatea societăţilor comerciale din judeţul Gorj fac faţă cu greu crizei economice, o parte dintre acestea fiind nevoite să îşi restrângă 

activitatea, să apeleze la măsuri precum şomajul tehnic sau la concedieri colective, unele chiar sistându-şi complet activitatea. 

 Regiunea Sud – Vest – Oltenia are o pondere în produsul intern brut pe total economie de aproximativ 8%. In cadrul acestei regiuni 

agricultura are un rol important, cu o pondere de circa 11,2%, înregistrând totuşi o scădere pe parcursul ultimilor ani.  

De asemenea, industria are o pondere însemnată în economia regiunii, furnizând 32,6% din produsul intern brut regional.  

Construcţiile au o pondere peste media naţională (7,41%), situându-se în jurul a 7,98% din produsul intern brut regional. In cadrul 

serviciilor, sunt de remarcat serviciile de „învăţământ, sănătate şi asistenţă socială, administraţie publică şi apărare” cu o contribuţ ie de circa 

11,81% şi „tranzacţiile imobiliare, servicii prestate întreprinderilor” cu 11,63 %. 

Valoarea PIB/locuitor este un indicator sintetic utilizat pentru aprecierea gradului de dezvoltare calculat pe baza parităţii puterii de 

cumpărare standard (PCS). Comparativ, regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud -Vest Oltenia se plasează sub 

media naţională, doar regiunea Regiunea Nord-Est cu doar 24,2% din media europeană în 2005, fiind mai slab poziţionată faţă de Oltenia, cu 

30,4%. 

Evoluţiile prognozate prevăd în perioada 2010-2013 ritmuri modice de creştere a PIB în regiunea Sud - Vest Oltenia, la fel ca la nivel 

naţional. 

Judeţul Gorj avea o pondere în produsul intern brut pe total economie de aproximativ  1,76% in 2011, in descrestere fata de anii trecuţi. 

Industria are o pondere însemnată în economia judeţului furnizând 42,7,8% din valoarea adăugată brută( cu mult peste ponderea celorlalte 

judete ale regiunii) fiind  urmată de servicii cu 41,3%, construcţii ( datorate lucrarilor de infrastructura) cu 10,51% şi agricultura cu o 

pondere de circa 5,6%. 

La nivelul regiunii SV-Oltenia, judeţul Gorj are cea mai mare pondere în industrie şi cea mai mica in agricultura.   

 

La nivelul localităţii Bumbeşti-Jiu agentul economic important este Uzina Mecanica Sadu cu care suntem în colaborare privind calificările 

cerute de aceştia, colaborare marcată prin încheierea de contracte de angajare cu prioritate a absolvenţilor de la Colegiul „Mihai Viteazul”. 

Vârsta angajaţilor actuali de la Uzina Mecanica Sadu este aproape de pensionare şi prin urmare se necesită personal nou calificat. 
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2.1.3. Piaţa muncii 

          În urma restructurării principalelor domenii de activitate care absorbeau forţa de muncă a regiunii ( minerit, industria energetică, 

industria de maşini şi echipamente ) în ultimul deceniu, economia Olteniei şi a zonei a cunoscut un permanent declin. S-a înregistrat o 

descreştere constantă a ocupării populaţiei, în principal, datorită disponibilizărilor din industrie. O uşoară compensare a apărut prin creşterea 

numărului de locuri de muncă din agricultură, comerţ, activităţi financiar-bancare. Se constată o creştere a ratei de ocupare a populaţiei în 

urban şi o scădere în rural.  

La nivelul judeţului Gorj, populaţia activă înregistrază o uşoară descreştere în 2013 faţa de 2012, fiind de 146,4 mii persoane, faţă de 

146,7mii persoane. 

 La nivel regional, din datele statistice rezultă că, deşi rata de activitate totală a scăzut în anul 2013 faţă de anul 2012 (63,6% faţă de 64,3%), 

la nivel naţional, aceasta se păstrează constantă 64,6. 

 La nivelul judeţului Gorj rata de activitate a resurselor de muncă, în perioada 2012-2013, a crescut cu 0,1 puncte procentuale ( de la 58% la 

58,1%), cu 5,2 puncte procentuale sub rata de la nivel regional (63,3%) 

 La nivel regional,  din datele statistice rezultă că rata de ocupare a scăzut în anul 2013 faţă de anul 2012 ( 58,1% faţa de 59%),  urmând 

trendul înregistrat la nivel naţional pentru aceeaşi perioadă ( 60,9% faţă 61,1%). 

 In judeţul Gorj, rata de ocupare a forţei de muncă a inregistrat o tendinţă de descreştere în perioada 2008-2010 ( 56,3%, 54,9%, 52,3%), 

urmată fiind de o uşoară creştere în perioada 2010-2012 (  52,3%, 52,6%, 53,5%) si de o uşoară descreştere în 2013 (53,4%). 

La nivelul judeţului Gorj, situaţia este atipică, sectorul cu cel mai mare număr de persoane ocupate fiind  serviciile, urmat de sectorul 

agricultură,silvicultură şi pescuit, apoi de sectoarele industrie şi construcţii. 

Analiza evoluţia ratei şomajului înregistrat relevă o creştere a procentelor până în anul 2009 (până la 10,7%) , urmată de scădere în perioada 

2010-2012 (7,7%) şi o uşoară creştere în 2013 (8,2%). 

La sfârşitul luni mai 2016 se observă o scădere a ratei şomajului la nivelul judeţului Gorj (6,31%) conform ANEXA 11 . 

Revitalizarea învăţământului profesional va avea impact pe termen mediu şi lung asupra creşterii nivelului de adaptare a sistemului de 

educaţie la cerinţele pieţei muncii şi, implicit, la creşterea gradului de ocupare şi reducere a şomajului în rândul tinerilor. 

Profilul dominant la nivel regional al cererii de forţă de muncă pare să fie dat de următoarele domenii (în ordinea numărului de locuri de 

muncă vacante la nivel judeţean): servicii, industrie, agricultură şi construcţii. 

 

Pentru şcoala postliceală,  se desprind  domeniile: economic, servicii, sănătate şi asistenţă pedagogică şi informatică – domenii cu 

dinamica pozitivă la nivel regional şi în majoritatea judeţelor:  tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de 

şomeri şi balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri. 

Pentru învăţământul superior, dintre grupele de ocupaţii cu număr semnificativ de locuri de muncă vacante la nivel regional, se desprind cu 

tendinţă de creştere a locurilor de muncă în paralel cu scăderea numărului de şomeri şi balanţă favorabilă locuri de muncă-şomeri (în 

ordinea numărului de locuri de muncă vacante la nivel regional): 

- inginer mecanic 
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- inginer construcţii civile şi industriale 

- inginer automatist 

- inginer autovehicule rutiere 

- inginer electrotehnist. 

 

2.1.4. Rata de abandon şcolar 

   

            Pe fondul crizei economice, rata părăsirii timpurii a şcolii a fost de 18,4% în anul 2010, în creştere cu 1,8 procente faţă de anul 2009 

(16,6%), însă în anul 2012 a scăzut cu un punct procentual, respectiv până la 17,4%. Datele provizorii ale INS pentru trim. IV/2013 indică o 

valoare uşor descendentă a indicatorului, de 16,9%.  

În cadrul Colegiului „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu, abandonul şcolar reprezintă o componentă asupra căreia conducerea şcolii, Consiliul de 

Administraţie şi întreg colectivul de cadre didactice îşi îndreaptă atenţia pentru reducerea la minimum a numărului de copii care, din diverse 

motive (financiare, familii dezorganizate, lipsa interesului), recurg la întreruperea procesului instructiv-educativ. Astfel abandonul şcolar s-a 

redus la 1,5%. 

 

2.1.5. Cererea de competenţe 

         Cele mai multe anunţuri de angajare făcute în cadrul AJOFM  relevă cererea de competenţe şi de experienţă profesională.  

Angajatorii preferă tineri adaptabili, care pot lucra cu uşurinţă în echipă, care au abilităţi de a deservi mai multe utilaje, cunoştinţe IT şi au 

cunoştinţe de limbi străine ( cu precădere de limba engleză).  

Anunţurile de angajare sunt însoţite de menţiunea „experienţă profesională”. Dintre ofertele de muncă 70% sunt adresate persoanelor cu 

nivel 3 de calificare. În ultimii 2 ani cele mai multe angajări s-au înregistrat în industrie, comerţ, transport şi depozitare, închirieri şi servicii 

prestate, construcţii. 

Relaţiile de parteneriat dintre şcoală şi unii dintre agenţii economici duc la cunoaşterea elevilor de către patronii societăţilor comerciale, 

facilitând angajarea elevilor după absolvirea şcolii. Astfel au fost angajaţi 40% dintre absolvenţii şcolii de arte şi meserii ai anului şcolar 

trecut, 90% din numărul celor reîncadraţi urmând cursurile nivelului 2 al liceului.  

Exista şcoli, situate în zona centrală a oraşului Tg-Jiu, care au oferte educaţionale asemănătoare unităţii noastre, dar cu dotări mult reduse, 

preferate de elevi şi părinţi datorită poziţiei apropierii de casă 

 Numărul de elevi cuprinşi în învăţământul profesional, a înregistrat o scădere semnificativă pe parcursul perioadei 2007-2010 urmând o 

creştere în anii 2014-2015 

Privind consolidarea învăţământului profesional şi tehnic la Colegiul „Mihai Viteazul”, prin introducerea, începând cu anul şcolar 

2014/2015, a învăţământului profesional cu durata de 3 ani s-a observat un interes al elevilor şi implicit părinţilor pentru acest domeniu 
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Rata populaţiei cu vârsta de 30-34 ani absolventă a unei forme de educaţie terţiară a crescut semnificativ, de la 18,1% în 2010 la 23,2% în 

2013, situându-se la doar 3,5 p.p. faţă de ţinta asumată, dar încă la distanţă faţă de media UE 28 (36,8%). 

 

 

2.2  ANALIZA MEDIULUI INTERN 

 

Autoevaluarea cuprinde toate activităţile şi elementele şcolii:  

- Predarea şi învăţarea;  

- Materiale şi resurse didactice;  

- Rezultatele elevilor;  

- Consilierea şi orientarea oferită elevilor;  

- Calificări şi curriculum;  

- Resursele fizice şi umane;  

- Parteneriate şi colaborare . 

Implementarea Reformei învăţământului a determinat adăugarea unor componente noi culturii organizaţionale, însumate în obiective pe 

termen lung: 

-  gândirea strategică pe termen considerat ; 

-  considerarea tendinţelor de dezvoltare economică a zonei ; 

-  investigarea aspiraţiilor tinerei generaţii ; 

 

-  armonizarea curriculum-ului naţional cu cel local şi cu opţionalele şcolii ; 

- calitatea ofertei educaţionale şi funcţia ei educativă ; 

-   dezvoltarea parteneriatelor cu grupurile de interes ; 

- ameliorarea climatului din şcoală  

-   atragerea de resurse financiare, altele decât cele de la buget - un pas spre autonomia şcolii ; 

-   formarea continuă a personalului didactic ; 

-  atragerea grupurilor de interes în managementul şcolii; 

-  sprijin pentru dezvoltarea personală a elevilor; 

-  aplicarea strategiilor moderne de învăţare, cu principiul fundamental al învăţării centrate pe elev; 
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-  egalizarea şanselor de învăţare şi educaţie; 

-  utilizarea variantelor moderne de evaluare şi mai ales a autoevaluării, înlocuirea notelor cu descriptori de performanţă. 

 

2.2.1. Predarea şi învăţarea 

             Pentru analiza procesului de predare-învăţare s-au constituit echipe la nivelul fiecărei catedre care au evaluat activitatea şi rezultatele 

anului şcolar trecu şi au întocmit un raport. 

În cadrul Colegiului „Mihai Viteazul”  activitatea de predare-învăţare este organizată şi monitorizată pe comisii metodice (conform 

ANEXA5) 

Priorităţile Colegiului “Mihai Viteazul” în ceea ce priveşte procesul de învăţământ sunt: 

 Învăţarea centrată pe elev 

 Toate activităţile de învăţare sunt planificate şi structurate pentru a promova şi a încuraja învăţarea centrată pe elev. Rolul profesorului în 

şcoala noastră este de a coordona învăţarea de a-i învăţa pe elevi să înţeleagă modul în care învaţă. Elevul este îndrumat să-şi identifice 

punctele forte şi dificultăţile şi să-şi planifice învăţatul, să fie deci responsabil de propria lui educaţie. Profesorii dezvolta permanent 

modalităţi eficiente de a oferi feedback pozitiv elevilor în aşa fel încât să le menţină motivaţia pentru învăţare (din dosarele comisiilor 

metodice)  

 Modernizarea actului educaţional 

Este rezultatul folosirii unei game variate de strategii didactice în funcţie de stilul de învăţare al fiecărui elev şi de principiul egalităţii 

şanselor educaţionale.  

 Desfăşurarea de activităţi de inovaţie în domeniul didactic în vederea derulării de programe de învăţare de calitate:  

- elaborarea, la nivelul catedrelor, a unor seturi de teste de evaluare standardizate, adaptate pe niveluri de dificultate; 

- utilizarea sistemului AEL cu lecţii SIVECO şi a altor platforme educaţionale 

- monitorizarea şi diseminarea exemplelor de bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare 

- utilizarea strategiilor didactice de tip activ-participativ- formativ şi diversificarea metodelor didactice; 

- autoevaluarea 

 

 Elaborarea şi derularea de programe de învăţare formativă  

 

La Colegiul „Mihai Viteazul” largirea domeniului educaţional s-a efectuat şi prin efectuarea de activităţi cu caracter educativ care vizează: 

- dezvoltarea spiritului competiţional  

- lărgirea orizonturilor culturale (prin vizite tematice, excursii, sesiuni de comunicări şi referate) 

- proiecte cu caracter ecologic 

- promovarea şi stimularea creativităţii 
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- prevenirea şi combaterea comportamentelor de risc 

- formarea spiritului de echipă 

- formarea spiritului voluntar 

- dezvoltarea personalităţii elevilor prin stimularea abilităţilor de exprimare prin artă teatrala şi dans 

- etc          (ANEXA 6) 

 

Analiza rapoartelor Comisiilor metodice şi de lucru a condus la depistarea punctelor tari şi a punctelor slabe. 

Puncte tari:  

 S-a realizat evaluarea iniţială (identificarea stilurilor de învăţare, a nevoilor elevilor, nivelul de cunoştinţe, experienţa şi abilităţile 

anterioare) la toţi elevii şcoli, astfel încât profesorii pot să-şi adapteze demersul didactic la nevoile elevilor (dovezi: dosarele 

diriginţilor, catalogul clasei, proiectarea lecţiilor). 

 În urma parcurgerii programelor de recuperare aproximativ 75% dintre elevi obţin rezultate mai bune la învăţătură (dovezi: 

înregistrările la nivelul catedrelor). 

 majoritatea profesorilor folosesc masuri pentru a promova egalitatea şanselor şi a împiedica discriminarea (dovezi: modalităţ i de 

evaluare unitară la nivelul catedrelor);  

 75% dintre profesori stabilesc relaţii de lucru eficace cu elevii (dovezi: rezultatele testelor iniţiale comparate cu cele finale denota 

progresul şcolar, conform rapoartelor catedrelor). 

 Rezultate bune la examenele de sfârşit de ciclu (statisticile şcolii) 

 Preocuparea cadrelor didactice pentru formarea continuă: susţinerea gradelor didactice, participarea la cursuri de formare, 

susţinerea de activităţi metodice la nivelul şcolii şi judeţului (sursa : portofoliile profesorilor) 

Puncte slabe 

 Rezultate slabe la teste iniţiale, ceea ce denotă o pregătire iniţială slabă a elevilor (dovezi: rapoartele catedrelor). 

 

 Folosirea frecventa a evaluări sumative în defavoarea celei formative din cauza programelor şcolare încărcate 

 Lipsa de manuale pentru disciplinele tehnice la clasele de a XI-a şi a XII-a (dovezi: rapoarte catedre) 

 Fluctuaţia de cadre didactice de la un an la altul 

 Motivaţia elevilor pentru învăţare este scăzută şi are ca rezultat slaba implicare a elevilor în monitorizarea propriului progres, 

absenteismul 

 Dificultatea de a realiza practic programe susţinute pentru pregătirea suplimentară a elevilor din cauza orarului deja încarcat al 

acestora. 

Măsuri: 

 Asigurarea calităţii procesului instructiv-educativ prin elaborarea unui plan operaţional pentru asigurarea calităţii. 
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 Adaptarea strategiilor de învăţare pentru a raspunde stilurilor individuale de învăţare, nevoilor, abilităţilor şi gradului de motivare a 

fiecărui elev la nivelul catedrelor şi în rândul cadrelor didactice debutante. 

 Alcatuirea programelor de învăţare astfel încât să ofere posibiltatea învăţării prin paşi mici. 

 Creşterea numărului de cadre didactice care aplică învăţarea centrată pe elev. 

 Încurajarea comunicării pe orizontală elev-elev în procesul de predare-învăţare. 

 Creşterea rolului consilierii şi orientării şcolare şi profesionale pentru a determina creşterea motivaţiei învăţării. 

 Promovarea imaginii şcolii prin intermediul media şi prin vizite în şcolile generale din judeţ pentru atragerea unor elevi cu o 

pregatire iniţială mai bună. 

 Implicarea unui numar mai mare de părinţi în activităţile şcolii în vederea scaderii absenteismului şi prevenirii abandonului. 

 

2.2.2. Materiale şi resurse didactice 

              În perioada 2012-2016 la Colegiul „Mihai Viteazul” Bumbeşti-Jiu s-a implementat proiectul „REABILITARE, CONSTRUIRE ŞI 

EXTINDERE CAMPUS ŞCOLAR”, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara 3, în valoare de 2.500.000 EURO. 

Prin realizarea acestui campus școlar s-a urmărit: 

 Crearea unei infrastructuri şcolare moderne pentru desfășurarea procesului de învățământ; 

 Îmbunătățirea calității actului educațional corespunzător cerințelor psihopedagogice și asigurarea accesibilității tuturor elevilor la procesul de 

învățământ; 

 Reabilitarea clădirilor existente; 

 Construcţia unui internat şi a unei cantine (50 locuri); 

 Modernizarea, dotarea laboratoarelor şi atelierelor şcolare cu aparatură şi echipamente de ultimă generaţie în valoare de 400.000 de euro; 

 Asigurarea condițiilor de recreere prin modernizarea sălii de sport și realizarea unei bazei sportive moderne cu instalaţie nocturnă; 

 

RESURSE MATERIALE 

 

Şcoala dispune de toate echipamentele şi mijloacele modern de informare şi comunicare (Internet, telefon, fax). Echipamente IT şi birotică 

existente în şcoală, softuri windows. 

 

 8 calculatoare în cabinete, laboratoare 

 Laborator de informatică 2 TIC   – cu 25 calculatoare 

 Laboratoare 1  AEL –– cu 25+1 CALCULATOARE + SERVER 

 4 videoproiectoare 
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 1 Smart Board,  

 10 Imprimante 

  3 copiatoare multifuncţionale 

 8 calculatoare pentru departamentele secretariat, administraţie 

 Soft specializat pentru secretariat, contabilitate 

 Calculatoarele sunt conectate într-o reţea locală, aceasta fiind conectată la Internet 24 ore pe zi, prin firma RCS & RDS TG-JIU si S.C. 

TELECOM S.A. Şcoala dispune de cont de e-mail (colegiul_mv@yahoo.com). MENCS a implementat Sistemul Educaţional 

Informatizat (S.E.I.), care prin programul AEL oferă posibilitatea de susţinere a activităţilor de predare –învăţare moderne şi 

gestionarea bazelor de date. 

 8 ateliere școlare dotate cu echipamente moderne necesare:1 atelier sudură, 1 atelier vopsitorie; 1 atelier elevator auto; 1 atelier 

verificări multiple auto, 1 atelier rodaj motor, 1 atelier mecanic, 1 atelier  prelucrări prin așchiere; 1 atelier lăcătușerie 

 Bibliotecǎ – cu aproximativ 17 084 volume  

 Autoturim dacia Logan 

 Hărţi istorie/geografie 

 Atlase biologie şi mulaje 

 Substanţe de laborator 

 Aparatură laborator fizică 

 

Analiza resurselor materiale şi didactice condus la depistarea punctelor tari şi a punctelor slabe: 

Puncte tari 

 Dotarea cabinetelor şi laboratoarelor cu tehnică de calcul modernă 

 Implementarea AEL – Asistent Educaţional pentru Licee 

 Accesul tuturor elevilor la echipamentele moderne pe baza graficelor de acces în laboratoare 

 Dotarea cu calculatoare a secretariatului, contabilităţii, biroului managerului, inclusiv conexiune permanentă la Internet. 

 Existenţa cabinetelor de mecanică, masurări tehnice,electrotehnică, istorie, geografie, 2 laboratoare de informatică,  biolog ie, fizica, 

chimie. 

 Existenţa sălii de sport şi a terenului de sport. 

Puncte slabe 

 Unul dintre laboratoarele de informatică implică probleme hardware, perturbând procesul de predare - învăţare.  
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2.2.3. Rezultatele  elevilor 

 

            În anul şcolar 2015-2016 din statistica rezultatelor şcolare la învăţătură se precizează că  au fost înscrişi în total 398 elevi dintre 

care 308 elevi cu vârste cuprinse între 15-19 ani şi 90 adulti. 

Pe parcursul anului şcolar: 

- s-au retras un număr de 8 elevi (1 la clasa a XII-a zi şi 7 la anul I postliceal) 

- au fost exmatriculaţi 10 elevi de la  postliceală (ca urmare a nefrecventării cursurilor) 

- veniţi prin transfer în unitatea şcolară 7 elevi 

- plecaţi prin transfer 13 elevi 

La sfârşitul anului şcolar au fost 374 elevi în total din  care 357 elevi promovaţi: 

- 9,16% elevi promovaţi cu medii între 9-10 

- 58,3% elevi promovaţi cu medii între 7-8,99 

- 32,5% elevi promovaţi cu medii între 5-6,99 

Situaţia privind rezultatele la învăţătură în anul şcolar 2015-2016 atestă o pregătire bună a elevilor ce reiese şi din tabelul următor:   

 

Clasa Total elevi 

la inceput 

de  an 

şcolar 

Total elevi 

la sf. an 

şcolar 

Promovaţi 

la sf. an 

şcolar 

Medii 

9 – 10 

Medii 

7 – 8,99 

Medii 

5 – 6,99 

IX 53 49 49 3 28 18 

IXprofesională 22 26 20 - 4 16 

X 58 57 57 8 38 11 

Xprofesională 34 32 25 - 12 13 

XI 68 66 65 9 37 19 

XII 73 70 70 11 49 10 

Anul I post. 62 48 48 - 30 18 

Anul II post 28 26 26 2 12 12 

total 398 374 360 33 210 117 

 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2016-2017 a fost realizat . 

 

Înscrişi la începutul anului şcolar  2016-2017 

Invăţământ liceal,zi,   clasle IX-XII: 
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clasa a IX-a 34 elevi; 

clasa a X-a- 48 elevi; 

clasa a XI-a – 54 elevi; 

clasa a XII-a -61 elevi 

. 

Invatamant profesional 3 ani: 

 clasa a IX-a -20 elevi 

clasa a X-a -24 elevi 

clasa a XI-a -26 elevi 

 

Invăţământ postliceal: 

anul I-28 elevi 

anul II-48 elevi 

Pregătirea elevilor se face în profilele:  real, uman şi tehnic. 

Pentru invatamantul postliceal si de maistri s-au stabilit regulamente privind admiterea acestora.  

CSS- 2 grupe de fotbal 1 inepatori, 1 avansati-38 elevi 

 

 

              Situaţia privind rezultatele la învăţătură – Mediile obţinute de elevii noştri atestă pregătirea lor  bună: 

 

Clasa  Total elevi 

la inceput 

de  an 

şcolar 

Total 

elevi 

la sf. an 

şcolar 

Promovaţi 

la sf. an 

şcolar 

Medii 

9 – 10 

Medii 

7 – 8,99 

Medii 

5 – 6,99 

Repetenti 

IX 34 34 34 6 25 3  

IX prof 20 20 18 0 4 14 2 

X 48 48 47 5 29 13 1 -XB 

X prof 24 24 21 0 8 13 3 

XI 54 52 52 6 34 12  

XI  prof 26 26 24 0 20 4 2 

XII 61 60 60 8 38 14  

Anul I 

post. 

28 24 24 0 22 2  

Anul II 

maistri 

48 46 46 3 22 21  

total 343 334 326 28 202 96 8 

       Procent                                                  97,60%            8,59%           61,96 %      29,45          2,40% 

   Transferuri: 
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La clasa a XI-a o eleva transferata la alta unitate scolara din judet , o eleva   transferata in afara tarii.  

La clasa a XII-a 1 elev transferat la alt liceu din judet, un elev retras. 

La anul I postliceala avem 4 elevi retrasi.  

La anul II postliceala au fost 2 elevi retrasi 

Dupa incheierea examenelor de corigenta si situatii neincheiate au fost declarati repetenti: 

O eleva clasa X B 

3 elevi clasa XC profesionala 

2 elevi clasa a XI C profesionala 

Inainte de inceperea anului scolar 2017/2018 s-au transferat dupa cum urmeaza: 

- 4 elevi X A la alte unitati scolare din judet; 

- 1 eleva la X A venita din afara tarii 

- 1 eleva la X A reinscrisa (repetenta an sc. anterior) 

- 1  elev la X B prof. venit de la alta unitate sc. din judet; 

- 1  eleva la X B prof. reinscrisa (repetenta an sc. anterior) 

- 1 elev de la XI B se transfera alta unitate sc. din judet; 

- 1 eleva se transfera de la XI A la XIB(schimbare profil) 

- 1 elev se transfera de la XII A la XIIB(schimbare profil) 

- 1 eleva la XII B venita de la alta unitate sc. din judet; 

          -In cadrul şcolii sunt şcolarizaţi  si  elevi cu Cerinte Educaţionale Speciale (CES).  

Pentru buna dezvoltare a acestor elevi s-a procedat la: 

- consiliere individuală pe bază de plan de intervenţie personalizat şi fişe de observare în vederea unei bune cunoaşteri a acestor elevi şi 

dezvoltării socio-intelectuale; 

-integrarea acestora în activităţile de grup; 

-utilizarea de programe, fise de lucru, auxiliare didactice diferenţiate în cadrul orelor de curs; 

-comunicarea permanentă între familie-diriginte-consilierul şcolar-Direcţia de protecţie a copilului; 

-stimularea socială şi intelectuală a acestora prin participarea la activităţi specifice stilului de învăţare şi tipului de inteligenţă al acestor elevi. 

 

 

Înscrişi la începutul anului şcolar  2017-2018 

Invăţământ liceal,zi,   clasele IX-XII: 

- clasa a IX-a 28 elevi; 

- clasa a X-a- 32 elevi; 

- clasa a XI-a – 47 elevi; 

- clasa a XII-a -53 elevi 

Invăţământ liceal,seral,   clasa XI-a: 

- clasa a XI-a – 29 elevi; 

Invatamant profesional 3 ani: 

- clasa a IX-a -21 elevi 

- clasa a X-a -20 elevi 
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- clasa a XI-a -21 elevi 

Invăţământ postliceal: 

- anul I-24 elevi 

- anul II-29 elevi 

Pregătirea elevilor se face în profilele:  real, uman şi tehnic. 

Pentru invatamantul postliceal s-au stabilit regulamente privind admiterea acestora.  

CSS- 2 grupe de fotbal 1 inepatori, 1 avansati-31 elevi 

 

Situaţia privind rezultatele la învăţătură – Mediile obţinute de elevii noştri atestă pregătirea lor  bună: 

 

Clasa  Total 

elevi 

la inceput 

de  an 

şcolar 

Total 

elevi 

la sf. an 

şcolar 

Promovaţi 

la sf. an 

şcolar 

Medii 

9 – 10 

Medii 

7 – 8,99 

Medii 

5 – 6,99 

Repetenti 

IX A 28 29 29 2 24 3 0 

IX prof 21 20 19 0 4 15 1+1 restras 

X A 32 31 31 5 24 2 1 retras 

X prof 20 21 19 0 7 12 2  

XI A+B 47 46 43 5 36 2 3 XI B 

XI  prof 21 20 20 0 4 16 1 restras 

XII A+B 53 52 52 8 41 3 1 restras 

XI seral 29 22 21 0 4 17 5 exmatriculati 

+2 restrasi +1 

repetent 

Anul I 

post. 

29 29 29 1 16 12  

Anul II 

maistri 

24 19 19 0 11 8 3 retrasi+2 

exmatriculati 

total 304 289 282 21 171 90 23 

Procent                                               97,60%            8,59%           61,96 %      29,45          2,40% 

Transferuri:  

Veniti: 

La clasa a IX-a o eleva transferata de la alta unitate scolara din judet . 

La clasa a XB -a un elev  transferat de la alta unitate scolara din judet . 
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Plecati: 

La clasa a XI A -3 elevi transferati la clasa XI B si o eleva retrasa. 

La clasa a XI C profesionala 1 elev retras 

La clasa a XII B o eleva retrasa 

La clasa a XI seral 2 elevi retrasi si 5 elevi exmatriculato 

La anul II postliceala au fost 3 elevi retrasi si 2 elevi exmatriculati 

Dupa incheierea examenelor de corigenta si situatii neincheiate au fost declarati repetenti: 

Clasa IX B- o eleva 

Clasa XB -2 elevi 

Clasa XI B-3 elevi 

Clasa XI seral 1-  eleva 

 

Inainte de inceperea anului scolar 2018/2019 s-au transferat dupa cum urmeaza: 

- 1 eleva la X A venita din din judet 

- 1 eleva la IX B reinscrisa (repetenta an sc. anterior) 

- 1  elev la X B prof. reinscris, repetemt an scolar anterior; 

- 1 elev de la XI A se transfera la alta unitate scolara 

- 1  eleva la X B prof. reinscrisa (repetenta an sc. anterior) 

- 2 elevi de la XII B se transfera de la XII seral; 

-In cadrul şcolii sunt şcolarizaţi  3  elevi cu Cerinte Educaţionale Speciale (CES).  

 

Planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2018-2019 a fost realizat , cu mențiunea că la scoala profesională clasa a IX-a nu s-au realizat 2 grupe 

cu calificări profesionale diferite, ci  o clasă cu o singură calificare. 

 

Înscrişi la începutul anului şcolar  2018-2019 au fost 303 elevi din care :  

Invăţământ liceal,zi,   clasele IX-XII: 

clasa a IX-a 28 elevi; 

clasa a X-a- 28 elevi; 

clasa a XI-a – 30 elevi; 

clasa a XII-a -43 elevi 

 

 Invăţământ liceal,seral,    

clasa a XI-a – 22  elevi; 

clasa a XII-a – 26 elevi; 

 

 

Invatamant profesional 3 ani: 

 clasa a IX-a -26 elevi 
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clasa a X-a -22 elevi 

clasa a XI-a -19 elevi 

 

Invăţământ postliceal: 

anul I-30 elevi 

anul II-29 elevi 

 

Pregătirea elevilor se face în profilele:  real, uman şi tehnic. 

Pentru invatamantul postliceal s-au stabilit regulamente privind admiterea acestora.  

CSS- 2 grupe de fotbal 1 inepatori, 1 avansati- total 32 elevi 

 

 

Situaţia privind rezultatele la învăţătură – Mediile obţinute de elevii noştri atestă pregătirea lor  bună: 

 

Clasa  Total 

elevi 

la inceput 

de  an 

şcolar 

Total 

elevi 

la sf. an 

şcolar 

Promovaţi 

la sf. an 

şcolar 

Medii 

9 – 10 

Medii 

7 – 8,99 

Medii 

5 – 6,99 

Repetenti 

IX A 28 26 26 3 22 1 2 plecati 

IX Bprof 26 24 22 0 12 10 2 plecati +2 

repetenti 

X A 28 25 25 3 22 0 3 plecati 

X B prof 22 23 22 0 4 18 1 venit+1 

repetent  

XI A 30 30 30 12 18 0  

XI B prof 19 18 18 0 9 9 1 restras 

XII A+B 43 43 43 5 36 2  

XI seral 22 17 16 0 8 8 5 exmatriculati 

+1 repetent 

XII seral 26 22 21 0 9 12 2 exmatriculati 

+2 restrasi +1 

repetent 

Anul I 

post. 

30 29 29 0 7 22 1 retras 
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Anul II 

maistri 

29 29 28 2 20 6 1 repetent 

total 303 286 280 25 167 88 1 venit, 7 

plecati, 4 

restrasi, 7 

exmatriculati,6 

repetenti 

 

Procent                                                                                      97,90%       8,92%        59,64 %      31,42%      2,09% repetenti 

 

Transferuri:  

 

Veniti: 

La clasa a XB -a un elev  transferat de la alta unitate scolara din judet . 

 

Plecati: 

De la clasa a  IX A -2 elevi la alte unitati scolare din judet. 

De la clasa a  IX B -2 elevi la alte unitati scolare din judet. 

De la clasa a  X A -3 elevi la alte unitati scolare din judet. 

La clasa a XI B un elev  retras 

La clasa a XI seral 5 elevi exmatriculati 

La clasa a XII seral 2 elevi retrasi si 2 elevi exmatriculati 

La anul I postliceala 1 elev retras. 

Dupa incheierea examenelor de corigenta si situatii neincheiate au fost declarati repetenti: 

Clasa IX B- 2 elevi 

Clasa XB -1 elev 

Clasa XI seral 1-  elev 

Clasa XII seral 1-  elev 

Anul II postliceala 1 elev repetent 

Au fost scolarizati 2 elevi cu Cerinte Educaţionale Speciale (CES), 

 

La inceputul  anului scolar 2019/2020  s-au transferat dupa cum urmeaza: 

Veniti:  

- 2 elevi  la clasa a IX A -veniti din din judet 

- 1 eleva la X B  venita din judet  

- la clasa IX B o eleva reinscrisa (repetenta an sc. anterior) 

- la clasa  X B prof. 1 elev reinscris, repetent an scolar anterior; 

Plecati: 
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- de la clasa a X A (IX A) 1 elev plecat la alta unitate scolara din judet. 

- de la clasa XI A (X A) 3 elevi plecati la alte unitati scolare din judet 

- de la clasa XI B (XB) 1 elev plecat in afara tarii 

 

-In cadrul şcolii sunt şcolarizaţi  1  elev cu Cerinte Educaţionale Speciale (CES), clasa XI B 

 

      Activitatea educativă prin misiunea ei de a realiza o simbioză pragmatică între componenta cognitivă şi cea comportamentală, 

valorizând potenţial creativ, are un rol foarte important în modelarea unor personalităţi complete şi adaptabile. Astfel s-au realizat numeroase 

proiecte şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare. (ANEXA 10) 

În ceea ce priveşte simularea examenului de bacalaureat 2016 s-au realizat la nivelul comisiilor metodice rapoarte de analiza privind 

rezultatele obţinute (sursă documentele şcolare arhivate) 

 

Situatia elevilor la simularea examenului de  de bacalaureat, sesiunea 2016 
       REZULTATE STATISTICE 

 

 

 CLASA XI a  

 

Nr  

inscris

i 

 

Nr 

abs 

 

 

 

Nr 

prez 

 

 

 

Nr  

medii  

intre 1  

si 1.99  

 

Nr  

medii  

intre 2  

si 2.99  

 

Nr  

medii  

intre 3  

si 3.99  

 

Nr  

medii  

intre 4  

si 4.99  

 

Nr  

medii  

intre 5  

si 5.99  

 

Nr  

medii  

intre 6  

si 6.99  

 

Nr  

medii  

intre 7  

si 7.99  

 

Nr  

medii  

intre 8  

si 8.99  

 

Nr  

medii  

intre 9  

si 9.99 

 

Nr  

medii  

de 10  

-  

Nr. 

medii 

<5 

Nr. 

medii 

>5 

Nr.  

medii  

peste 

6  

66 9 57 13 5 10 10 9 6 2 1 1 - 38 19 10 

   22.80

% 

8.77% 17.55

% 

17.55

% 

15.78 10.53

% 

3.5% 1.76% 1.76 - 66.65

% 

33.33

% 

17.55

% 

 

CLASA XII a 

 

Nr  

inscris

i  

 

 

 

Nr 

abs 

 

 

 

Nr 

prez 

 

 

 

Nr  

medii  

intre 1  

si 

1.99  

 

Nr  

medii  

intre 2  

si 

2.99  

 

Nr  

medii  

intre 3  

si 

3.99  

 

Nr  

medii  

intre 

 4 si 

4.99  

 

Nr  

medii  

intre 5  

si 

5.99  

 

Nr  

medii  

intre 6  

si 

6.99  

 

Nr  

medii  

intre 7  

si 

7.99  

 

Nr  

medii  

intre 8  

si 

8.99  

 

Nr  

medii  

intre 9  

si 

9.99  

 

Nr  

medii  

de lO  

-  

Nr. 

medii 

<5 

Nr. 

medii 

>5 

Nr.  

medii  

peste 

6  
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70 5 65 6 8 10 7 16 6 9 2 1 - 31 34 18 

   9,23% 12.30

% 

15.38

% 

10.78

% 

24.62

% 

9.23% 13.86

% 

3.07% 1.53% - 47.69

% 

52.31

% 

27.69

% 

 

 

 Cauzele nereusitei la examenul de simulare bacalaureat a elevilor neadmisi sunt multiple, complexe, se intind pana la intrarea in sistem si 

poate dincolo de aceasta. 

 Cauzele, de asemenea, provin din toate varfurile celebrului triunghi scoala-elev-parinte. 

  Vom enumera în continuare cateva cauze. Aşadar : 

 Multi candidati la aceste probe provin din filiera tehnologica iar dintre acestia cam 50% ar fi urmat scoala profesionala daca aceasta nu s-ar fi 

desfiinta la un moment dat; nu putem trece mai departe fara a evidentia aici orientarea scolara gresita. 

 interesul scăzut pentru învăţătură în general si pentru matematică si disciplinele care recurg la aparatul matematic, în special;  

 specificul acestor discipline care ar impune învăţare continuă, consecventă, fără sincope, conţinuturile fiind mai puternic interdependente 

decât la alte discipline;  

 programele scolare care uneori sunt prea aglomerate; iată că reforma curriculară rămâne o prioritate perpetuă pentru învăţământ;  

 trecerea de la învăţământul primar la cel gimnazial, sau de la cel gimnazial la liceal se face adesea prea abrupt; probabil că un număr 

semnificativ de copii aici îi pierd interesul pentru matematică;  

 lipsa examenului de admitere la liceu; practic, cu orice medie de admitere, elevii pot urma cursurile liceale;  

 stare socială si economică a familiilor de multe ori foarte proastă, slaba implicare a părinţilor în actul educaţional al copiilor si în 

monitorizarea situaţiei scolare, probleme sociale, familiale, etc 

Analiza rezultatelor obtinute permite descrierea detaliata a problemelor si a dificultatilor cu care se confrunta elevii dar si reliefarea succinta a 

punctelor slabe si tari ale acestora dupa cum reiese din lucrarile supuse analizei.  

 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal didactic calificat in 

proportie de 100% 

 Disponibilitatea cadrelor 

didactice cu privire la 

pregatirea suplimentara a 

elevilor ce urmeaza a sustine 

examenul de bac 

  Vom enumera in continuare cateva cauze. 

 O parte din candidatii la aceste probe provin din filiera tehnologica care 

consideram ca acestia ar fi trebuit sa urmeze scoala profesionala, daca aceasta nu 

s-ar fi desfiintat la un moment dat; nu putem trece mai departe fara a evidentia 

aici orientarea scolaragresita. 

 interesul scăzut pentru învăţătură în general si pentru matematică sidisciplinele 

care recurg la aparatul matematic, în special;  
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 Subiectele propuse pentru 

simulare fac parte din 

programa scolara 

 Existenta unor 

subpuncte mai 

dificile permite 

departajarea elevilor 

 specificul acestor discipline care ar impune învăţare continuă, consecventă, fără 

sincope, conţinuturile fiind mai puternic interdependente decât la alte discipline;  

 programele scolare care uneori sunt mult prea aglomerate; iată că reforma 

curriculară rămâne o prioritate perpetuă pentru învăţământ;  

 trecerea de la învăţământul primar la cel gimnazial, sau de la cel gimnazial la 

liceal se face adesea prea abrupt; probabil că un număr semnificativ de copii aici 

îi pierd interesul pentru matematică;  

 lipsa examenului de admitere la liceu; practic, cu orice medie de admitere, elevii 

pot urma cursurile liceale;  

  stare socială si economică a familiilor in multe situatii foarte proasta. 

  slaba implicare a părinţilor în actul educaţional al copiilor si în monitorizarea 

situaţiei scolare, probleme sociale, familiale, etc.  

 Dezinteresul pentru aceste simulari, in special la clasele a XI a unde elevii au 

tratat cu superficialitate si indiferenta aceasta simulare a examenului de bacalaureat, 

notele nefiind trecute in catalog.  

 

OPORTUNITATI  

 Cunoasterea modelului de 

subiecte permite 

familiarizarea elevilor cu 

acesta si ii ajuta in pregatirea 

individuala  

 Realizarea orelor de pregatire 

suplimentara la clasa, in 

vederea recuperarii decalajelor  

AMENINTARI: 

 Migratia parintilor constituie un dezavantaj pentru buna pregatire a examenelor, 

elevii fiind bulversati de aceste schimbari majore intervenite in viata lor 

 posibilitatile materiale reduse (la nivel familiar) fac ca elevii sa resimta lipsurile 

si sa acorde un interes scazut examenelor; 

 nivelul de educatie si timpul limitat al parintilor determina o slaba implicare a 

acestora in viata scolii 

 imposibilitatea de a urma o facultate dupa finalizarea ciclului liceal; 

 imposibilitatea integrarii active, responsabile si competente in societate si pe 

piata muncii si marginalizarea sociala si profesionala  

 

Măsuri pentru imbunatatirea rezultatelor la bacalaureat: 

 Intensificarea programului de pregătire pentru examene, accent punându-se pe acele conţinuturi care să asigure o notă de promovare;  

 Informarea părinţilor cu privire la rezultatele obţinute si cauzele ce au condus la aceste rezultate;  

 Lansarea propunerii către profesorii care predau disciplinele de bacalaureat din scoala si chiar din zonă de a stabili împreună pentru următorii 

ani ţinte de promovabilitate, atât la Evaluarea Naţională, cât si la Bacalaureat. 

  Cu convingerea ca sunt realiste si nu utopice, redam cateva din posibilele cai de actiune: 
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o Restructurarea curriculumului;  

o Revigorarea şcolilor profesionale;  

o Ameliorarea statutului cadrului didactic în societate si motivarea tinerilor  valorosi pentru a urma cariere didactice;  

o Aplicarea cu prioritate a principiului continuităţii la clasă a cadrelor didactice;  

 

PLANUL DE MASURI REMEDIALE DESTINATE CRESTERII CALITATII PERFORMANTELOR SCOLARE ALE ELEVILOR 

DE CLASA a XII a LA NIVELUL COLEGIULUI „MIHAI VITEAZUL” 

Nr. 

crt 

Obiective Activitati Termen Responsabil 

monitorizare 

Indicatori de performanta 

1 Analiza rezultatelor 

obtinute la 

simularea de 

bacalaureat 2016 

Analiza rezultatelor obtinute la nivelul 

colegiului la simularea examenului de 

bac 2016 la disciplinele de bac si 

elaborarea planului de masuri specifice la 

nivelul fiecareicaredre 

16 martie 

2016 

Director 

Sefi catedre 

-crearea unei imagini  relevante 

asupra rezultatelor obtinute la 

simularea examenului de bacalaureat 

2016 

-identificarea cauzelor 

promovabilitatiiscazute la simularea 

ex.debacalaureat si  a masurilor 

ameliorative necesare imbunatatirii 

rezultatelor elevilor la examenul de 

bacalaureat2016 

-obtinerea unui procent de 

promobavilitate ridicat la ex.debac 

-procese verbale de la sedinta cu 

parintii 

Discutii cu elevii pe seama subiectelor, 

baremelor de notare si rezultatelor 

obtinute la simularea examenului de 

bacalaureat 2016 

21 martie 

2016 

Profesorii clasei 

Intalnire cu parintii elevilor de la clasa a 

XI a si a XII a  

21-25 

martie  

Director, diriginti, 

profesorii clasei 

la disciplina de 

bacalaureat 

2 Monitorizarea 

recapitularii 

materiei de catre 

fiecare elev in ritm 

propriu, diferentiat 

pe niveluri de 

invatamant 

Elevii de clasa a XII –a care au obtinut 

note mai mici de 5 la simularea 

examenului de bacalaureat, trebuie sa 

realizeze saptamanal 5 variante de teste 

de bacalaureat, in plus fata de scrierile 

comune clasei si sa faca dovada 

cunoasterii acestora in orele de evaluare 

Saptamanal 

21 martie – 

2 iunie 

Profesorii clasei Aplicarea unor tehnici de lucru axate 

pe individualizarea si diferentiere 

eficiente in cadrul orelor de pregatire 

suplimentara 

3 Monitorizarea 

prezentei elevilor la 

orele de curs si la 

orele de pregatire 

-asistente sistematice ale directorului la 

orele de curs si pregatire suplimentara 

conform graficului stabilit 

-interasistente la ore 

Saptamanal Director 

Sef de catedra 

Membrii de 

catedra 

-ameliorarea lacunelor existente si 

implicarea efectiva a elevilor in 

procesul de invatare 

-asigurarea prezentei tuturor elevilor 
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suplimentara in 

special la 

disciplinele de 

bacalaureat 

la orele de pregatire suplimentara 

conform graficului existent la nivelul 

colegiului 

 

 

4 Implicarea 

parintilor in actul 

invatarii prin 

intermediul 

supravegherii si 

monitorizarii 

sarcinilor de lucru 

date pentru acasa 

Sedinte cu parintii organizate lunar (sau 

ori de cate ori este nevoie) cu scopul de a 

realiza o informare permanenta a acestora 

cu privire la progresul/regresul elevilor la 

disciplina de bacalaureat 

Martie 

Aprilie 

Mai 

Dirigintii 

Profesorii clasei 

Obtinerea unui procent de 

promovabilitate ridicat la examenul 

de bacalaureat 2016 

5 Consilierea 

parintilor si a 

elevilor ce au 

obtinut note sub 5 

la examenul de 

simulare  

Intalniri frecvente cu parintii elevilor cu 

randament scazut la invatatura si 

discutiisustinute cu elevii 

Permanent 

21 martie 2 

iunie 

Dirigintii 

Profesorii clasei 

Motivarea parintilor in sustinerea si 

incurajarea elevilor in vederea 

pregatirii acestora pentru promovarea 

examenului de bacalaureat 

 

6 Eficientizarea 

activitatii de 

consiliere si 

orientare 

Aplicarea planurilor de actiune privind 

consilierea si orientarea scolara si 

profesionala de catre consilierul educativ 

Permanent Consilier educativ Informarea tuturor elevilor asupra 

oportunitatilor de continuare a 

studiilor sau de angajare.  

În anul şcolar 2015-2016 la examenul de bacalaureat  2016 seria curenta,   procentul de promovabilitate a fost de 66,15 % din elevii 

prezentati la examen  si 53,76 % din totalul elevilor inscrisi, incluiv restantieri 

Comparând rezultatele de la simularea examenului de bacalaureat  2016 cu cele de la examenul de bacalaureat 2016 se poate concluziona că 

măsurile de remediere stabilite la nivelul unităţii şcolare după examenul de simulare au fost eficiente. 

 

Puncte tari 

 În cadrul olimpiadelor şi concursurilor şcolare în ultimii 3 ani elevii şcolii noastre au obţinut rezultate bune la nivel judeţean, 

regional şi naţional 

 Promovabilitatea la examenul de bacalaureat în ultimul an a fost buna (66,15%) 
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 Promovabilitatea la examenele de certificare a competenţelor profesionale a fost foarte buna (un elev nu s-a prezentat) 

 Implicare unui numar mare de elevi în activităţi extracurriculare, activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatelor.  

    60 % dintre absolvenţii de liceu continua studiile în universităţi şi şcoala postliceală. 

Puncte slabe 

  Absenteismul elevilor în procent mare mai ales la clasele din învăţămantul profesional (Sursa: Cataloage) 

 Procentul de mediocritate de 32,5% pentru rezultatele şcolare 

 Rata mare de repetenţie pentru învăţământul profesional din cauza frecvenţei slabe 

 Numeroase medii la purtare sub 8 determinate de numărul mare de absenţe ale elevilor sancţionaţi 

 Retragerea şi exmatricularea unui număr mare de elevi (10 elevi exmatriculaţi şi 8 elevi retraşi) 

             

Situatia elevilor la simularea examenului de  de bacalaureat, sesiunea 2017 
       REZULTATE STATISTICE 

 

CLASA XI a  

 

 

Nr. 
inscrisi 

Nr. 
Abs. 

Nr.  
Prez. 

Nr. 
medii 

intre 

1 si 
1,99  

Nr. 
medii 

intre 

2 si 
2,99 

Nr. 
medii 

intre 

3 si 
3,99 

Nr. 
medii 

intre 

4  si 
4,99 

Nr. 
medii 

intre 

5 si 
5,99 

Nr. 
medii 

intre 

6 si 
6,99 

Nr. 
medii 

intre 

7 si 
7,99 

Nr. 
medii 

intre 

8 si 
8,99 

Nr. 
medii 

intre 

9 si 
9,90 

Nr. 
medii 

10 

Nr. 
medii 

< 5 

Nr. 
medii 

> 5 

Nr. 
medii 

peste 6 

52 

 

3 49 - 4 15 10 7 5 7 1 - - 29 7 13 

Total inscrisi 52  

Prezenti la ambele probe 49 94.23 % 

Media generala <5 29 59.18 % 

Media generala >5 20 
40.81 % 

Evaluati la proba E(a) 50 96.15 % 

E(a)<5 30 60 % 

E(a)>5 20 40 % 
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CLASA XII a  

 

 

Nr. 

inscrisi 

Nr. 

Abs. 

Nr.  

Prez. 

Nr. 

medii 

intre 

1 si 

1,99  

Nr. 

medii 

intre 

2 si 

2,99 

Nr. 

medii 

intre 

3 si 

3,99 

Nr. 

medii 

intre 

4  si 

4,99 

Nr. 

medii 

intre 

5 si 

5,99 

Nr. 

medii 

intre 

6 si 

6,99 

Nr. 

medii 

intre 

7 si 

7,99 

Nr. 

medii 

intre 

8 si 

8,99 

Nr. 

medii 

intre 

9 si 

9,90 

Nr. 

medii 

10 

Nr. 

medii 

< 5 

Nr. 

medii 

> 5 

Nr. 

medii 

peste 

6 

60 

 

16 44 2 3 4 12 9 6 5 1 2 - 21 9 14 

 

Total inscrisi 60  

Prezenti la toate probele 44 
73.33 % 

Media generala <5 21                       47.72 % 

Media generala >5 23                      52.28% 

Evaluati la proba E (a) 53                      88.33 % 

E(a)<5 27 50.94 % 

E  (a)>5 26 
49.06 % 

Evaluati la proba E (c) 45 
75 % 

       E(c) <5 
23 51.11 % 

E(c)>5 22 
48.89 % 

Evaluati la proba E (d) 53 88.33 % 

E(d) < 5 
18 33.96 % 

E(d) >5 
35 66.04 % 

 

Evaluati la proba E(c) 28 
90.32 % 

E (c)<5 15 
48.38 % 

E(c)>5 13 41.93 % 
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Dupa cum se poate observa, probleme majore sunt la disciplinele limba si literatura romana si matematica. Cauzele ce au condus la aceste 

rezultate provin din toate varfurile celebrului triunghi  scoala, elev, parinte. 

Analiza rezultatelor obtinute permite descrierea detaliata a problemelor si a dificultatilor cu care se confrunta elevii dar si reliefarea 

succinta a punctelor slabe si tari ale acestora dupa cum reiese din lucrarile supuse analizei.  

 

 

 

 

ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal didactic calificat in 

proportie de 100% 

 Disponibilitatea cadrelor 

didactice cu privire la pregatirea 

suplimentara a elevilor ce 

urmeaza a sustine examenul de 

bac 

 Subiectele propuse pentru 

simulare fac parte din programa 

scolara 

 Existenta unor 

subpuncte mai dificile 

permite departajarea 

elevilor 

  Vom enumera in continuare cateva cauze. 

 interesul scăzut pentru învăţătură în general si pentru matematică si disciplinele care 

recurg la aparatul matematic, în special;  

 specificul acestor discipline care ar impune învăţare continuă, consecventă, fără sincope, 

conţinuturile fiind mai puternic interdependente decât la alte discipline;  

 programele scolare care uneori sunt mult prea aglomerate; iată că reforma curriculară 

rămâne o prioritate perpetuă pentru învăţământ;  

 trecerea de la învăţământul primar la cel gimnazial, sau de la cel gimnazial la liceal se 

face adesea prea abrupt; probabil că un număr semnificativ de copii aici îi pierd interesul 

pentru matematică;  

 lipsa examenului de admitere la liceu; practic, cu orice medie de admitere, elevii pot 

urma cursurile liceale;  

  stare socială si economică a familiilor in multe situatii foarte proasta. 

  slaba implicare a părinţilor în actul educaţional al copiilor si în monitorizarea situaţiei 

scolare, probleme sociale, familiale, etc.  

 Dezinteresul pentru aceste simulari, in special la clasele a XI a unde elevii au tratat cu 

superficialitate si indiferenta aceasta simulare a examenului de bacalaureat, notele nefiind 

trecute in catalog.  
 

OPORTUNITATI  

 Cunoasterea modelului de 

subiecte permite familiarizarea 

elevilor cu acesta si ii ajuta in 

pregatirea individuala  

 Realizarea orelor de pregatire 

AMENINTARI: 

 Migratia parintilor constituie un dezavantaj pentru buna pregatire a examenelor, elevii fiind 

bulversati de aceste schimbari majore intervenite in viata lor 

 posibilitatile materiale reduse (la nivel familiar) fac ca elevii sa resimta lipsurile si sa acorde 

un interes scazut examenelor; 

 nivelul de educatie si timpul limitat al parintilor determina o slaba implicare a acestora in 
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suplimentara la clasa, in vederea 

recuperarii decalajelor  

viata scolii 

 imposibilitatea de a urma o facultate dupa finalizarea ciclului liceal; 

 imposibilitatea integrarii active, responsabile si competente in societate si pe piata muncii si 

marginalizarea sociala si profesionala  

 

 

 

 

MASURI PENTRU IMBUNATATIREA REZULTATELOR 

 

Masurile pentru ameliorarea rezultatelor la modul consistent trebuie sa fie gandite pe termen mediu si lung.  

Pe termen scurt si mediu – la nivelul unitatii noastre  principalele masuri sunt urmatoarele: 

 La nivelul tuturor cadrelor s-au analizat amanuntit rezultatele obtinute la simularea examenului de bacalaureat si s-au avut in vedere 

realizarea unui plan remedial pe discipline destinate cresterii performantelor scolare ale elevilor. 

 Intensificarea programului de pregătire pentru examene, accent punându-se pe  

acele conţinuturi care să asigure o notă de promovare;  

 Informarea părinţilor cu privire la rezultatele obţinute si cauzele ce au condus  

la aceste rezultate;  

 Implicarea parintiilor in actul invatarii prin intermediul intalnirilor periodice cu profesorii de specialitate. 

 Lansarea propunerii către profesorii de matematică din scoala si chiar din zonă 

de a stabili împreună pentru următorii ani ţinte de promovabilitate, atât la Evaluarea Naţională, cât si la Bacalaureat.  

 

PLANUL DE MASURI REMEDIALE DESTINATE CRESTERII CALITATII PERFORMANTELOR SCOLARE 

ALE ELEVILOR DE CLASA a XII a LA NIVELUL COLEGIULUI „MIHAI VITEAZUL” 

Nr. 

crt 

Obiective Activitati Termen Responsabil 

monitorizare 

Indicatori de performanta 

1 Analiza rezultatelor 

obtinute la 

simularea de 

bacalaureat 2017 

Analiza rezultatelor obtinute la nivelul 

colegiului la simularea examenului de 

bac 2017 la disciplinele de bac si 

elaborarea planului de masuri specifice la 

nivelul fiecareicaredre 

12 aprilie 

2017 

Director 

Sefi catedre 

-crearea unei imagini  relevante 

asupra rezultatelor obtinute la 

simularea examenului de bacalaureat 

2017 

-identificarea cauzelor 

promovabilitatiiscazute la simularea 

ex.debacalaureat si  a masurilor 

ameliorative necesare imbunatatirii 

rezultatelor elevilor la examenul de 

bacalaureat2017 

Discutii cu elevii pe seama subiectelor, 

baremelor de notare si rezultatelor 

obtinute la simularea examenului de 

bacalaureat 2017 

3-7 aprilie 

2017 

Profesorii clasei 

Intalnire cu parintii elevilor de la clasa a 31 martie- Director, diriginti, 
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XI a si a XII a  14 aprilie 

2017  

profesorii clasei 

la disciplina de 

bacalaureat 

-obtinerea unui procent de 

promobavilitate ridicat la ex.debac 

-procese verbale de la sedinta cu 

parintii 

2 Monitorizarea 

recapitularii 

materiei de catre 

fiecare elev in ritm 

propriu, diferentiat 

pe niveluri de 

invatamant 

Elevii de clasa a XII –a care au obtinut 

note mai mici de 5 la simularea 

examenului de bacalaureat, trebuie sa 

realizeze saptamanal 5 variante de teste 

de bacalaureat, in plus fata de scrierile 

comune clasei si sa faca dovada 

cunoasterii acestora in orele de evaluare 

Saptamanal 

31 martie – 

26 mai  

Profesorii clasei Aplicarea unor tehnici de lucru axate 

pe individualizarea si diferentiere 

eficiente in cadrul orelor de pregatire 

suplimentara 

3 Monitorizarea 

prezentei elevilor la 

orele de curs si la 

orele de pregatire 

suplimentara in 

special la 

disciplinele de 

bacalaureat 

-asistente sistematice ale directorului la 

orele de curs si pregatire suplimentara 

conform graficului stabilit 

-interasistente la ore 

Saptamanal Director 

Sef de catedra 

Membrii de 

catedra 

-ameliorarea lacunelor existente si 

implicarea efectiva a elevilor in 

procesul de invatare 

-asigurarea prezentei tuturor elevilor 

la orele de pregatire suplimentara 

conform graficului existent la nivelul 

colegiului 

4 Implicarea 

parintilor in actul 

invatarii prin 

intermediul 

supravegherii si 

monitorizarii 

sarcinilor de lucru 

date pentru acasa 

Sedinte cu parintii organizate lunar (sau 

ori de cate ori este nevoie) cu scopul de a 

realiza o informare permanenta a acestora 

cu privire la progresul/regresul elevilor la 

disciplina de bacalaureat 

Martie 

Aprilie 

Mai 

Dirigintii 

Profesorii clasei 

Obtinerea unui procent de 

promovabilitate ridicat la examenul 

de bacalaureat 2017 

5 Consilierea 

parintilor si a 

elevilor ce au 

obtinut note sub 5 

la examenul de 

simulare  

Intalniri frecvente cu parintii elevilor cu 

randament scazut la invatatura si 

discutiisustinute cu elevii 

Permanent 

 

Dirigintii 

Profesorii clasei 

Motivarea parintilor in sustinerea si 

incurajarea elevilor in vederea 

pregatirii acestora pentru promovarea 

examenului de bacalaureat 

 

6 Eficientizarea 

activitatii de 

consiliere si 

orientare 

Aplicarea planurilor de actiune privind 

consilierea si orientarea scolara si 

profesionala de catre consilierul educativ 

Permanent Consilier educativ Informarea tuturor elevilor asupra 

oportunitatilor de continuare a 

studiilor sau de angajare.  
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           Informarea parintilor 

 

               Parintii vor fi informati despre rezultatele examenului de simulare bacalaureat si de stadiul pregătirii copiilor pentru examene in 

urmatoarea perioada (31 martie -14 aprilie 2017) dupa cum urmeaza :  

clasa a XI A-12.04.2017 

clasa a XI  B -31.03.2017 

clasa a XII  A -31.03.2017 

clasa a XII B -04.04.2017 

clasa a XII C -31.03.2017 

 

 Situatia elevilor la examenul de bacalaureat sesiunea  2017 

 

             La  examenul de bacalaureat  2017, sesiunea iunie –iulie , seria curenta ,  procentul de promovabilitate a fost de 60 % din elevii prezentati la 

examen  si 52,11 % din totalul elevilor inscrisi, incluiv restantieri, iar dupa sesiunea de toamna procentul a fost de 67,27 % seria curenta si 53,52% 

inclusiv restantieri. 

Procent promovabilitate pe discipline: 

Romana-80,35 %; 

Istorie-95,83 %; 

Biologie-75,86%; 

Geografie-100%; 

Fizica-100% 

Matematica-57,44 % 

 

Procentul la examenul de bacalaureat 2017 este mai mare comparativ cu anul scolar anterior. 
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2011---- 39,7%; 

2012---- 50.32%; 

2013-----68,15%; 

2014------67,4% 

2015------52,63% 

2016------ 66,15 %; 

 

REZULTATELE STATISTICE LA EXAMENUL DE SIMULARE BACALAUREAT 2018 

 

CLASA XI a  
Nr. 

inscrisi 

Nr. 

Abs. 

Nr.  

Prez. 

Nr. 

medii 

intre 

1 si 1,99  

Nr. 

medii 

intre 

2 si 2,99 

Nr. 

medii 

intre 

3 si 3,99 

Nr. 

medii 

intre 

4  si 

4,99 

Nr. 

medii 

intre 

5 si 5,99 

Nr. 

medii 

intre 

6 si 6,99 

Nr. 

medii 

intre 

7 si 7,99 

Nr. 

medii 

intre 

8 si 8,99 

Nr. 

medii 

intre 

9 si 9,99 

 

 

Nr. 

medii 

10 

Nr. 

medii 

< 5 

Nr. 

medii 

> 5 

Nr. 

medii 

peste 6 

46 

 

1 45 - 7 6 4 11 11 4 2 - - 17 28 17 

 

 

               

 

CLASA XI a  

Total inscrisi 46  

Prezenti la ambele probe 45 97.82 % 

Media generala <5 17 37.78 % 

Media generala >5 28 
62.22 % 

Evaluati la proba E(a) 45 97.82 % 

E(a)<5 17 37,78 % 

E(a)>5 28 62,22 % 

Evaluati la proba E(c) 45 
97.82 % 

E (c)<5 16 
35.56 % 

E(c)>5 29 64.44 % 
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CLASA XII a  

 
Nr. 

inscrisi 

Nr. 

Abs. 

Nr.  

Prez. 

Nr. 

medii 

intre 

1 si 1,99  

Nr. 

medii 

intre 

2 si 2,99 

Nr. 

medii 

intre 

3 si 3,99 

Nr. 

medii 

intre 

4  si 

4,99 

Nr. 

medii 

intre 

5 si 5,99 

Nr. 

medii 

intre 

6 si 6,99 

Nr. 

medii 

intre 

7 si 7,99 

Nr. 

medii 

intre 

8 si 8,99 

Nr. 

medii 

intre 

9 si 9,90 

Nr. 

medii 

10 

Nr. 

medii 

< 5 

Nr. 

medii 

> 5 

Nr. 

medii 

peste 6 

52 

 

4 48 - 1 8 10 11 7 8 3 - - 19 29 18 

 

 

               

 

CLASA XII a 

 

Total inscrisi 52  

Prezenti la toate probele 48 
92.30 % 

Media generala <5 19                       39.58 % 

Media generala >5 29                       60.42% 

Evaluati la proba E (a) 51                         98.07 % 

E(a)<5 30 58.82 % 

E  (a)>5 21 
41.18 % 

Evaluati la proba E (c) 51 
                        98.07 % 

       E(c) <5 
19 37.25 % 

E(c)>5 32 
   62.74% 

Evaluati la proba E (d) 48 92.30 % 

E(d) < 5 
8 16.67 % 

E(d) >5 
40  83.33 % 

 

 REZULTATE STATISTICE PE CLASA SI DICIPLINE 

 

Clasa Disciplina Inscrisi Prezenti Absenti Promovati Respinsi 

XI A Romana 19 19 0 10- 52,63% 9- 47,37% 

Matematica 19 19 0 5-  26,32% 14-73,68% 
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XI B Romana 27 26 1 18 – 69,23% 8 -30,77% 

Istorie 27 26 1 24 – 92,31% 2 -  7,69% 

XII A Romana 30 29 1 12 -41,38% 17- 58,62% 

Matematica 30 29 1 14 -48,28% 15 -51,72% 

Biologie 25 23 2 18 -78,26% 5 -21,74% 

Fizica 2 2 0 2- 100% 0 

Informatica 3 2 1 2- 100% 0 

XII B Romana 22 22 0 9-   40,91% 13  -59,09% 

Istorie 22 22 0 18 -81,82% 4 -18,18% 

Geografie 22 21 1 18 -85,71% 3 -14,29% 

 
Dupa cum se poate observa, probleme majore sunt la disciplinele limba si literatura romana si matematica. Cauzele ce au condus la aceste 

rezultate provin din toate varfurile celebrului triunghi  scoala, elev, parinte. 

Analiza rezultatelor obtinute permite descrierea detaliata a problemelor si a dificultatilor cu care se confrunta elevii dar si reliefarea succinta a 

punctelor slabe si tari ale acestora dupa cum reiese din lucrarile supuse analizei. 

ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal didactic calificat in 

proportie de 100% 

 Disponibilitatea cadrelor 

didactice cu privire la pregatirea 

suplimentara a elevilor ce 

urmeaza a sustine examenul de 

bac 

 Subiectele propuse pentru 

simulare fac parte din programa 

scolara 

 Existenta unor 

subpuncte mai dificile 

permite departajarea 

elevilor 

  Vom enumera in continuare cateva cauze. 

 O parte din candidatii la aceste probe provin din  elevi care au intrat la liceu cu medii 

sub 5, care consideram ca acestia ar fi trebuit sa urmeze scoala profesionala, nu putem 

trece mai departe fara a evidentia aici orientarea scolara gresita. 

 interesul scăzut pentru învăţătură în general si pentru matematică si disciplinele care 

recurg la aparatul matematic, în special;  

 specificul acestor discipline care ar impune învăţare continuă, consecventă, fără sincope, 

conţinuturile fiind mai puternic interdependente decât la alte discipline;  

 programele scolare care uneori sunt mult prea aglomerate; iată că reforma curriculară 

rămâne o prioritate perpetuă pentru învăţământ;  

 trecerea de la învăţământul primar la cel gimnazial, sau de la cel gimnazial la liceal se 

face adesea prea abrupt; probabil că un număr semnificativ de copii aici îi pierd interesul 

pentru matematică;  

 lipsa examenului de admitere la liceu; practic, cu orice medie de admitere, elevii pot 

urma cursurile liceale;  

  stare socială si economică a familiilor in multe situatii foarte proasta. 
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  slaba implicare a părinţilor în actul educaţional al copiilor si în monitorizarea situaţiei 

scolare, probleme sociale, familiale, etc.  

 Dezinteresul pentru aceste simulari, in special la clasele a XI a unde elevii au tratat cu 

superficialitate si indiferenta aceasta simulare a examenului de bacalaureat, notele nefiind 

trecute in catalog.  

 

OPORTUNITATI  

 Cunoasterea modelului de 

subiecte permite familiarizarea 

elevilor cu acesta si ii ajuta in 

pregatirea individuala  

 Realizarea orelor de pregatire 

suplimentara la clasa, in vederea 

recuperarii decalajelor  

AMENINTARI: 

 Migratia parintilor constituie un dezavantaj pentru buna pregatire a examenelor, elevii 

fiind bulversati de aceste schimbari majore intervenite in viata lor 

 posibilitatile materiale reduse (la nivel familiar) fac ca elevii sa resimta lipsurile si sa 

acorde un interes scazut examenelor; 

 nivelul de educatie si timpul limitat al parintilor determina o slaba implicare a acestora 

in viata scolii 

 imposibilitatea de a urma o facultate dupa finalizarea ciclului liceal; 

 imposibilitatea integrarii active, responsabile si competente in societate si pe piata 

muncii si marginalizarea sociala si profesionala  

 

 

MASURI PENTRU IMBUNATATIREA REZULTATELOR 

 
Masurile pentru ameliorarea rezultatelor la modul consistent trebuie sa fie gandite pe termen mediu si lung.  

Pe termen scurt si mediu – la nivelul unitatii noastre  principalele masuri sunt urmatoarele: 

 La nivelul tuturor cadrelor s-au analizat amanuntit rezultatele obtinute la simularea examenului de bacalaureat si s-au avut in vedere 

realizarea unui plan remedial pe discipline destinate cresterii performantelor scolare ale elevilor. 

 Intensificarea programului de pregătire pentru examene, accent punându-se pe  

acele conţinuturi care să asigure o notă de promovare;  

 Informarea părinţilor cu privire la rezultatele obţinute si cauzele ce au condus  

la aceste rezultate;  

 Implicarea parintiilor in actul invatarii prin intermediul intalnirilor periodice cu profesorii de specialitate. 

 Lansarea propunerii către profesorii din scoala si chiar din zonă 

de a stabili împreună pentru următorii ani ţinte de promovabilitate, atât la Evaluarea Naţională,  

cât si la Bacalaureat.  
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PLANUL DE MASURI REMEDIALE DESTINATE CRESTERII CALITATII PERFORMANTELOR SCOLARE ALE 

ELEVILOR DE CLASA a XII a LA NIVELUL COLEGIULUI „MIHAI VITEAZUL” 

Nr. 

crt 

Obiective Activitati Termen Responsabil 

monitorizare 

Indicatori de performanta 

1 Analiza rezultatelor 

obtinute la 

simularea de 

bacalaureat 2018 

Analiza rezultatelor obtinute la 

nivelul colegiului la simularea 

examenului de bac 2018 la 

disciplinele de bac si elaborarea 

planului de masuri specifice la 

nivelul fiecarei caredre 

13 aprilie 2018 Director 

Sefi catedre 

-crearea unei imagini  

relevante asupra rezultatelor 

obtinute la simularea 

examenului de bacalaureat 

2018 

-identificarea cauzelor 

promovabilitatii scazute la 

simularea ex.debacalaureat 
si  a masurilor ameliorative 

necesare imbunatatirii 

rezultatelor elevilor la 

examenul de bacalaureat 

2018 

-obtinerea unui procent de 

promobavilitate ridicat la 

ex.debac 

-procese verbale de la 

sedinta cu parintii 

Discutii cu elevii pe seama 

subiectelor, baremelor de notare 

si rezultatelor obtinute la 

simularea examenului de 

bacalaureat 2018 

30 martie-13 

aprilie 2018 

Profesorii clasei 

Intalnire cu parintii elevilor de 

la clasa a XI a si a XII a  

30 martie-13 

aprilie 2018  

Director, diriginti, 

profesorii clasei la 

disciplina de 

bacalaureat 

2 Monitorizarea 

recapitularii 

materiei de catre 

fiecare elev in ritm 

propriu, diferentiat 

pe niveluri de 

invatamant 

Elevii de clasa a XII –a care au 

obtinut note mai mici de 5 la 

simularea examenului de 

bacalaureat, trebuie sa realizeze 

saptamanal 5 variante de teste 

de bacalaureat, in plus fata de 

scrierile comune clasei si sa 

faca dovada cunoasterii acestora 

in orele de evaluare 

Saptamanal 

31 martie – 25 

mai 2018 

Profesorii clasei Aplicarea unor tehnici de 

lucru axate pe 

individualizarea si 

diferentiere eficiente in 

cadrul orelor de pregatire 

suplimentara 

3 Monitorizarea 

prezentei elevilor la 

orele de curs si la 

orele de pregatire 

suplimentara in 

special la 

disciplinele de 

-asistente sistematice ale 

directorului si sefilor de catedra 

la orele de curs si pregatire 

suplimentara conform graficului 

stabilit 

-interasistente la ore 

Saptamanal Director 

Sef de catedra 

Membrii de catedra 

-ameliorarea lacunelor 

existente si implicarea 

efectiva a elevilor in 

procesul de invatare 

-asigurarea prezentei tuturor 

elevilor la orele de pregatire 

suplimentara conform 
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bacalaureat graficului existent la nivelul 

colegiului 

4 Implicarea 

parintilor in actul 

invatarii prin 

intermediul 

supravegherii si 

monitorizarii 

sarcinilor de lucru 

date pentru acasa 

Sedinte cu parintii organizate 

lunar (sau ori de cate ori este 

nevoie) cu scopul de a realiza o 

informare permanenta a 

acestora cu privire la 

progresul/regresul elevilor la 

disciplina de bacalaureat 

Aprilie 

Mai 2018 

Dirigintii 

Profesorii clasei 

Obtinerea unui procent de 

promovabilitate ridicat la 

examenul de bacalaureat 

2018 

5 Consilierea 

parintilor si a 

elevilor ce au 

obtinut note sub 5 

la examenul de 

simulare  

Intalniri frecvente cu parintii 

elevilor cu randament scazut la 

invatatura si discutiisustinute cu 

elevii 

Permanent 

 

Dirigintii 

Profesorii clasei 

Motivarea parintilor in 

sustinerea si incurajarea 

elevilor in vederea pregatirii 

acestora pentru promovarea 

examenului de bacalaureat 

 

6 Eficientizarea 

activitatii de 

consiliere si 

orientare 

Aplicarea planurilor de actiune 

privind consilierea si orientarea 

scolara si profesionala de catre 

consilierul educativ 

Permanent Consilier educativ Informarea tuturor elevilor 

asupra oportunitatilor de 

continuare a studiilor sau de 

angajare.  

 

 
 

 

Informarea parintilor 
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Parintii vor fi informati despre rezultatele examenului de simulare bacalaureat  

si de stadiul pregătirii copiilor pentru examene in urmatoarea perioada (30 martie -12 aprilie 2018) dupa cum urmeaza :  

clasa a XI A-12.04.2018 

clasa a XI  B -30.03.2018 

clasa a XII  A -12.04.2018 

clasa a XII B -11.04.2018 

 Situatia elevilor la examenul de bacalaureat sesiunea  2018 

 
          La  examenul de bacalaureat  2018, sesiunea iunie –iulie , seria curenta ,  procentul de promovabilitate a fost de 69,23 % din elevii prezentati 

la examen  si 59,37 % din totalul elevilor inscrisi, inclusiv restantieri, iar dupa sesiunea de toamna procentul a fost de 76,92 % seria curenta si 64,70 

% inclusiv restantieri. 

Procent promovabilitate pe discipline: 

Romana-90,38 %; 

Istorie-91,45 %; 

Biologie-96,66%; 

Geografie-90,90%; 

Fizica-100% 

Matematica-70 % 

Informatică- 100% 

 

Procentul la examenul de bacalaureat 2017 este mai mare comparativ cu anul scolar anterior. 

 

2011---- 39,7%; 

2012---- 50.32%; 

2013-----68,15%; 

2014------67,4% 

2015------52,63% 

2016------ 66,15 %; 

2017…….67,27 
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REZULTATELE STATISTICE LA EXAMENUL DE SIMULARE BACALAUREAT 2019 

 

REZULTATE STATISTICE 

 

CLASA XI a  zi + XII seral  

 
Nr. inscrisi Nr. 

Abs. 

Nr.  

Prez. 

Nr. medii 

intre 

1 si 1,99  

Nr. medii 

intre 

2 si 2,99 

Nr. medii 

intre 

3 si 3,99 

Nr. medii 

intre 

4  si 4,99 

Nr. medii 

intre 

5 si 5,99 

Nr. medii 

intre 

6 si 6,99 

Nr. medii 

intre 

7 si 7,99 

Nr. medii 

intre 

8 si 8,99 

Nr. medii 

intre 

9 si 9,99 

 

 

Nr. medii 

10 

Nr. medii 

< 5 

Nr. medii 

> 5 

Nr. medii 

peste 6 

XI -30 

 

0 30 0 0 6 7 8 4 3 2 0 0 13 17 9 

XII s-25 24 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

55 

 

24 31 0 1 6 7 8 4 3 2 0 0 14 17 9 

 

CLASA XI a  

Total inscrisi 30  

Prezenti la ambele probe 30 100 % 

Media generala <5 13 43,33 % 

Media generala >5 17 
56,67 % 

Evaluati la proba E(a) 30 100 % 

E(a)<5 14 46,67 % 

E(a)>5 16 53,33 % 

Evaluati la proba E(c) 30 
100 % 

E (c)<5 16 
53,33 % 

E(c)>5 14 46,67 % 

 

CLASA XII a seral 

Total inscrisi 25  

Prezenti la ambele probe 1 4 % 

Media generala <5 1 100 % 
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Media generala >5 0 
0 

Evaluati la proba E(a) 1 100 % 

E(a)<5 1 100 % 

E(a)>5 0 
0 

Evaluati la proba E(c) 1 100 % 

E (c)<5 1 100 % 

E(c)>5 0 
0 

 

 

CLASA XII a  

 
Nr. inscrisi Nr. 

Abs. 

Nr.  

Prez. 

Nr. medii 

intre 

1 si 1,99  

Nr. medii 

intre 

2 si 2,99 

Nr. medii 

intre 

3 si 3,99 

Nr. medii 

intre 

4  si 4,99 

Nr. medii 

intre 

5 si 5,99 

Nr. medii 

intre 

6 si 6,99 

Nr. medii 

intre 

7 si 7,99 

Nr. medii 

intre 

8 si 8,99 

Nr. medii 

intre 

9 si 9,90 

Nr. medii 

10 

Nr. medii 

< 5 

Nr. medii 

> 5 

Nr. medii 

peste 6 

43 

 

14 29 0 0 3 5 11 3 3 3 - - 8 20 9 

 

 

               

 

CLASA XII a 

Total inscrisi 43  

Prezenti la toate probele 28 
   65,11 % 

Media generala <5 8                         28, 57 % 

Media generala >5 20                         71,43% 

Evaluati la proba E (a) 36                         83,72% 

E(a)<5 15 41,67 % 

E  (a)>5 21 
58,33 % 

Evaluati la proba E (c) 36 
83,72% 

       E(c) <5 
14 38,89 % 

E(c)>5 22 
  61,11% 
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Evaluati la proba E (d) 33 76,74 % 

E(d) < 5 
6 18,18 % 

E(d) >5 
27 81,82 % 

 

 

 REZULTATE STATISTICE PE CLASA SI DICIPLINE 

Clasa Disciplina Inscrisi Prezenti Absenti Promovati Respinsi 

XI A Romana 30 30 0 16- 53,33% 14- 46,67% 

Istorie 30 30 0 14- 46,67% 16-53,33% 

XII seral Romana 25 1 24 0 1 -100% 

Matematica 25 1 24 0 1 -100% 

XII A Romana 19 15 4 7 -46,67% 8- 53,33% 

Matematica 19 15 4 8 -53,33% 7 -46,67% 

Biologie 15 11 4 9 -81,82% 2 -18,18% 

Fizica 1 1 0 0 1-100% 

Informatica 3 3 0 2- 66,67% 1-33,33% 

XII B Romana 24 21 3 14- 66,67% 7-33,33% 

Istorie 24 21 3 14- 66,67% 7-33,33% 

Logica 1 1 0 0 1 -100% 

Geografie 23 17 6 16 -94,11% 1 -5,89% 

 
Dupa cum se poate observa, probleme majore sunt la disciplinele limba si literatura romana si matematica. Cauzele ce au condus la aceste 

rezultate provin din toate varfurile celebrului triunghi  scoala, elev, parinte. 

Analiza rezultatelor obtinute permite descrierea detaliata a problemelor si a dificultatilor cu care se confrunta elevii dar si reliefarea succinta a 

punctelor slabe si tari ale acestora dupa cum reiese din lucrarile supuse analizei. 

ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Personal didactic calificat in 

proportie de 100% 

 Disponibilitatea cadrelor didactice cu 

privire la pregatirea suplimentara a 

elevilor ce urmeaza a sustine 

examenul de bac 

 Subiectele propuse pentru simulare 

   Vom enumera in continuare cateva cauze. 

 O parte din candidatii la aceste probe provin din  elevi care au intrat la liceu cu medii sub 5, 

care consideram ca acestia ar fi trebuit sa urmeze scoala profesionala, nu putem trece mai 

departe fara a evidentia aici orientarea scolara gresita. 

 interesul scăzut pentru învăţătură în general si pentru matematică si disciplinele care recurg 

la aparatul matematic, în special;  

 specificul acestor discipline care ar impune învăţare continuă, consecventă, fără sincope, 
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fac parte din programa scolara 

 Existenta unor subpuncte mai dificile 

permite departajarea elevilor 

 Activitati cu elevii  in cadrul 

Proiectului ROSE, care are ca scop 

cresterea procentului de 

promovabilitate la disciplinele de 

Bacalaureat 

conţinuturile fiind mai puternic interdependente decât la alte discipline;  

 programele scolare care uneori sunt mult prea aglomerate; iată că reforma curriculară 

rămâne o prioritate perpetuă pentru învăţământ;  

 trecerea de la învăţământul primar la cel gimnazial, sau de la cel gimnazial la liceal se face 

adesea prea abrupt; probabil că un număr semnificativ de copii aici îi pierd interesul pentru 

matematică;  

 lipsa examenului de admitere la liceu; practic, cu orice medie de admitere, elevii pot urma 

cursurile liceale;  

  stare socială si economică a familiilor in multe situatii foarte proasta. 

 slaba implicare a părinţilor în actul educaţional al copiilor si în monitorizarea situaţiei 

scolare, probleme sociale, familiale, etc.  

 Dezinteresul pentru aceste simulari, in special la clasele a XI a unde elevii au tratat cu 

superficialitate si indiferenta aceasta simulare a examenului de bacalaureat, notele nefiind 

trecute in catalog.  

 Slaba pregatire si dezinteresul elevilor de la clasa a XII-a seral. (Majoritatea elevilor 

lucreaza). 

  

 OPORTUNITATI  

 Cunoasterea modelului de subiecte 

permite familiarizarea elevilor cu 

acesta si ii ajuta in pregatirea 

individuala  

 Realizarea orelor de pregatire 

suplimentara la clasa, in vederea 

recuperarii decalajelor  

 AMENINTARI: 

 Migratia parintilor constituie un dezavantaj pentru buna pregatire a examenelor, elevii fiind 

bulversati de aceste schimbari majore intervenite in viata lor 

 posibilitatile materiale reduse (la nivel familiar) fac ca elevii sa resimta lipsurile si sa acorde 

un interes scazut examenelor; 

 nivelul de educatie si timpul limitat al parintilor determina o slaba implicare a acestora in 

viata scolii 

 imposibilitatea de a urma o facultate dupa finalizarea ciclului liceal; 

 imposibilitatea integrarii active, responsabile si competente in societate si pe piata muncii si 

marginalizarea sociala si profesionala  

 

 

MASURI PENTRU IMBUNATATIREA REZULTATELOR 

 

Masurile pentru ameliorarea rezultatelor la modul consistent trebuie sa fie gandite pe termen mediu si lung.  

Pe termen scurt si mediu – la nivelul unitatii noastre  principalele masuri sunt urmatoarele: 

 La nivelul tuturor cadrelor s-au analizat amanuntit rezultatele obtinute la simularea examenului de bacalaureat si s-au avut in vedere 

realizarea unui plan remedial pe discipline destinate cresterii performantelor scolare ale elevilor. 

 Intensificarea programului de pregătire pentru examene, accent punându-se pe acele conţinuturi care să asigure o notă de promovare;  

 Informarea părinţilor cu privire la rezultatele obţinute si cauzele ce au condus la aceste rezultate;  
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 Implicarea parintiilor in actul invatarii prin intermediul intalnirilor periodice cu profesorii de specialitate. 

 Lansarea propunerii către profesorii din scoala si chiar din zonă de a stabili împreună pentru următorii ani ţinte de promovabilitate, atât la 

Evaluarea Naţională, cât si la Bacalaureat.  

 

PLANUL DE MASURI REMEDIALE DESTINATE CRESTERII CALITATII PERFORMANTELOR SCOLARE 

ALE ELEVILOR DE CLASA a XII a LA NIVELUL COLEGIULUI „MIHAI VITEAZUL” 

Nr. 

crt 

Obiective Activitati Termen Responsabil 

monitorizare 

Indicatori de 

performanta 
1 Analiza rezultatelor 

obtinute la simularea 

de bacalaureat 2019 

Analiza rezultatelor obtinute la 

nivelul colegiului la simularea 

examenului de bac 2019 la 

disciplinele de bac si elaborarea 

planului de masuri specifice la 

nivelul fiecarei caredre 

12 aprilie 2019 Director 

Sefi catedre 

-crearea unei imagini  

relevante asupra rezultatelor 

obtinute la simularea 

examenului de bacalaureat 

2019 

-identificarea cauzelor 

promovabilitatii scazute la 

simularea ex.de bacalaureat si  

a masurilor ameliorative 

necesare imbunatatirii 

rezultatelor elevilor la 

examenul de bacalaureat 2019 

-obtinerea unui procent de 

promobavilitate ridicat la 

ex.de bac 

-procese verbale de la sedinta 

cu parintii 

Discutii cu elevii pe seama 

subiectelor, baremelor de notare 

si rezultatelor obtinute la 

simularea examenului de 

bacalaureat 2019 

29 martie-12 

aprilie 2019 

Profesorii clasei 

Intalnire cu parintii elevilor de la 

clasa a XI a si a XII a  

29 martie-12 

aprilie 2019 

Director, diriginti, 

profesorii clasei la 

disciplina de 

bacalaureat 

2 Monitorizarea 

recapitularii materiei 

de catre fiecare elev 

in ritm propriu, 

diferentiat pe 

niveluri de 

invatamant 

Elevii de clasa a XII –a care au 

obtinut note mai mici de 5 la 

simularea examenului de 

bacalaureat, trebuie sa realizeze 

saptamanal 5 variante de teste de 

bacalaureat, in plus fata de 

scrierile comune clasei si sa faca 

dovada cunoasterii acestora in 

orele de evaluare 

Saptamanal 

01 aprilie – 24 

mai 2019 

Profesorii clasei Aplicarea unor tehnici de 

lucru axate pe individualizarea 

si diferentiere eficiente in 

cadrul orelor de pregatire 

suplimentara 

3 Monitorizarea 

prezentei elevilor la 

orele de curs si la 

-asistente sistematice ale 

directorului si sefilor de catedra la 

orele de curs si pregatire 

Saptamanal Director 

Sef de catedra 

Membrii de catedra 

-ameliorarea lacunelor 

existente si implicarea efectiva 

a elevilor in procesul de 



69 

 

orele de pregatire 

suplimentara in 

special la disciplinele 

de bacalaureat 

suplimentara conform graficului 

stabilit 

-interasistente la ore 

invatare 

-asigurarea prezentei tuturor 

elevilor la orele de pregatire 

suplimentara conform 

graficului existent la nivelul 

colegiului 

4 Implicarea parintilor 

in actul invatarii prin 

intermediul 

supravegherii si 

monitorizarii 

sarcinilor de lucru 

date pentru acasa 

Sedinte cu parintii organizate 

lunar (sau ori de cate ori este 

nevoie) cu scopul de a realiza o 

informare permanenta a acestora 

cu privire la progresul/regresul 

elevilor la disciplina de 

bacalaureat 

Aprilie 

Mai 2019 

Dirigintii 

Profesorii clasei 

Obtinerea unui procent de 

promovabilitate ridicat la 

examenul de bacalaureat 2019 

5 Consilierea parintilor 

si a elevilor ce au 

obtinut note sub 5 la 

examenul de 

simulare  

Intalniri frecvente cu parintii 

elevilor cu randament scazut la 

invatatura si discutiisustinute cu 

elevii 

Permanent 

 

Dirigintii 

Profesorii clasei 

Motivarea parintilor in 

sustinerea si incurajarea 

elevilor in vederea pregatirii 

acestora pentru promovarea 

examenului de bacalaureat 

 

6 Eficientizarea 

activitatii de 

consiliere si orientare 

Aplicarea planurilor de actiune 

privind consilierea si orientarea 

scolara si profesionala de catre 

consilierul educativ 

Permanent Consilier educativ Informarea tuturor elevilor 

asupra oportunitatilor de 

continuare a studiilor sau de 

angajare.  

 

 
 

 

Informarea parintilor 
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Parintii vor fi informati despre rezultatele examenului de simulare bacalaureat  

si de stadiul pregătirii copiilor pentru examene in urmatoarea perioada (29 martie -12 aprilie 2019) dupa cum urmeaza :  

clasa a XI A-02.04.2019 

clasa a XII  A -04.04.2019 

clasa a XII B -03.04.2019 

clasa a XII-a seral-01.04.2019 

 

 

Situatia elevilor la examenul de BACALAUREAT SESIUNEA  2019 

 

Procent promovabilitate bacalaureat 2018/2019 pe profile: 

 

Sesiunea Iunie-iulie 2019 

 

Seria curenta: 

Elevi inscrisi :   40 din care 23 filologie+17 stiinte ale naturii 

Promovati: 34 

Promovabilitate 85%  

 

XII A- profil real, specializarea stiinte ale naturii-12 promovati - 70.59% 

XII B-profil uman, specializarea filologie- 22 promovati - 95.65%: 

 

Seria curenta +seria anterioara 

Elevi inscrisi 63 din care 38 promovati - 60,31%. 

 

Sesiunea august –septembrie 2019 

Elevi inscrisi 19 din care 5 seria curenta ( 1 filologie+4 stiinte ale naturii) +14 seria anterioara 

Promovati 7 din care 2 seria curenta, procent 40%  (1 filologie +1 stiinte ale naturii) +5 seria anterioara-35.71 %. 

Procent total sesiunea august septembrie 2019 - 36.84% 

 

Procentul de promovabilitate dupa ambele sesiuni: 

Seria curenta promovati 36 din 40 inscrisi - 90 %  

Seria curenta + anterioara  45 promovati din 65 inscrisi - 69.23% procent promovabilitate. 

 

2017-2018 
Elevi înscrişi la începutul anului şcolar  2017-2018 

Invăţământ liceal,zi,   clasele IX-XII: 
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- clasa a IX-a 28 elevi; 

- clasa a X-a- 32 elevi; 

- clasa a XI-a – 47 elevi; 

- clasa a XII-a -53 elevi 

Invăţământ liceal,seral,   clasa XI-a: 

- clasa a XI-a – 29 elevi; 

Invatamant profesional 3 ani: 

- clasa a IX-a -21 elevi 

- clasa a X-a -20 elevi 

- clasa a XI-a -21 elevi 

Invăţământ postliceal: 

- anul I-24 elevi 

- anul II-29 elevi 

Pregătirea elevilor se face în profilele:  real, uman şi tehnic. 

Pentru invatamantul postliceal s-au stabilit regulamente privind admiterea acestora.  

CSS- 2 grupe de fotbal 1 inepatori, 1 avansati-31 elevi 

 

Situaţia privind rezultatele la învăţătură – Mediile obţinute de elevii noştri atestă pregătirea lor  bună: 

 

Clasa Total elevi 

la inceput de  

an 

şcolar 

Total elevi 

la sf. an 

şcolar 

Promovaţi 

la sf. an şcolar 

Medii 

9 – 10 

Medii 

7 – 8,99 

Medii 

5 – 6,99 

Repetenti 

IX A 28 29 29 2 24 3 0 

IX prof 21 20 19 0 4 15 1+1 restras 

X A 32 31 31 5 24 2 1 retras 

X prof 20 21 19 0 7 12 2  

XI A+B 47 46 43 5 36 2 3 XI B 

XI  prof 21 20 20 0 4 16 1 restras 

XII A+B 53 52 52 8 41 3 1 restras 

XI seral 29 22 21 0 4 17 5 exmatriculati 

+2 restrasi +1 

repetent 

Anul I post. 29 29 29 1 16 12  
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Anul II 

maistri 

24 19 19 0 11 8 3 retrasi+2 

exmatriculati 

total 304 289 282 21 171 90 23 

          Procent                                                                            97,60%               8,59%             61,96 %              29,45                2,40% 

Transferuri:  

Veniti: 

La clasa a IX-a o eleva transferata de la alta unitate scolara din judet . 

La clasa a XB -a un elev  transferat de la alta unitate scolara din judet . 

 

Plecati: 

La clasa a XI A -3 elevi transferati la clasa XI B si o eleva retrasa. 

La clasa a XI C profesionala 1 elev retras 

La clasa a XII B o eleva retrasa 

La clasa a XI seral 2 elevi retrasi si 5 elevi exmatriculato 

La anul II postliceala au fost 3 elevi retrasi si 2 elevi exmatriculati 

Dupa incheierea examenelor de corigenta si situatii neincheiate au fost declarati repetenti: 

Clasa IX B- o eleva 

Clasa XB -2 elevi 

Clasa XI B-3 elevi 

Clasa XI seral 1-  eleva 

 

Inainte de inceperea anului scolar 2018/2019 s-au transferat dupa cum urmeaza: 

- 1 eleva la X A venita din din judet 

- 1 eleva la IX B reinscrisa (repetenta an sc. anterior) 

- 1  elev la X B prof. reinscris, repetemt an scolar anterior; 

- 1 elev de la XI A se transfera la alta unitate scolara 

- 1  eleva la X B prof. reinscrisa (repetenta an sc. anterior) 

- 2 elevi de la XII B se transfera de la XII seral; 

-In cadrul şcolii sunt şcolarizaţi  3  elevi cu Cerinte Educaţionale Speciale (CES).  
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2.2.4. Consilierea şi orientarea profesională oferită elevilor 

 Acţiuni derulate la nivelul şcolii pentru: 

→ Atragerea şi consilierea elevilor de clasa a VIII-a privind  realizarea planului de şcolarizare propus: 

→ Oferirea de sprijin, consiliere şi orientare vocaţională de către cadrele didactice  

→ Consiliere, activităţi educative şi programe de învăţare pentru elevii cu CES 

→ Consiliere, activităţi educative şi programe de recuperare şcolară pentru elevii cu risc socio-şcolar ridicat 

→Implicarea in proiecte de orientare profesională J.A. Romania 

 

Puncte tari 

 Existenţa unui Cabinet de Asistenţă  Psihopedagogică 

 Existenţa unui profesor consilier angajat cu normă întreagă începând cu anul şcolar  2009-2010. 

 Existenţa unei reţele de parteneriat active între şcoală, instituţii şi organizaţii abilitate să furnizeze consiliere şi orientare privind 

cariera: Centru Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică, Universitatea Constantin Brâncuşi, şcoli generale, AJOFM, Poliţie, 

Consiliul Local.  

 75 % dintre elevii şcolii apreciază ca foarte bună relaţia cu diriginţii. (Sursă: chestionare aplicate elevilor) 

 

Puncte slabe 

 Lipsa softurilor specializate pentru cabinetele de consiliere şi lipsa unei planificări riguroase a întâlnirii  cu elevii 

 Lipsa unei planificari riguroase a întalnirilor factorilor implicaţi în consilierea şi orientarea vocaţională 

 Implicarea slabă a părinţilor în relaţia cu şcoala 

 

2.2.5. Calificări şi curriculum 

            Proiectarea planului de şcolarizare pentru anul şcolar 2015-2016 a fost  riguros realizată, fundamentarea făcându-se pe criteriile 

legislativ, economic, demografic, social. 

Oferta educaţională, care a însoţit întreaga lucrare privind proiectarea planului de şcolarizare, a fost realizată având in vedere resursele 

specifice ale colegiului nostru, cadre didactice calificate, personal didactic auxiliar, opţiunile exprimate de elevi si părinţi, cât şi dotările 

unitatii.  

          La nivel de instituţie de învăţământ, se stabileşte Curriculumul în Dezvoltare Locală (C.D.L) si Curriculumul la Decizia şcolii (CDS) . 

Ambele  se stabilesc în funcţie de nevoile elevilor, specificul şcolii şi cerinţele pieţei muncii, in  plus C.D.L.-ul ţine cont şi de contractele şi 

convenţiile de colaborare dintre instituţia şcolară şi agenţii economici. În stabilirea C.D.L.-ului, se propun mai multe pachete opţionale care 

se discută în şedinţă lărgită cu şefii de catedră şi Consiliul de Administraţie al şcolii. După avizarea de ISJ şi CLDPS programele opţionale 
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sunt prezentate elevilor şi părinţilor şi implementate în funcţie de opţiunile părinţilor. Avizarea CDS--urilor  respectiv CDL-urilor se 

realizeaza anual. (ANEXA 9). 

Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiintifice stabileşte: 

- Standardele de Pregătire Profesională,  

- Curriculumul Naţional,  

- Planurile cadru 

- Conţinuturile Programelor Şcolare 

LICEU 

 

Planuri cadru - ciclul inferior 

Clasa a-IX-a , a-X-a Anexa nr.1 OMECI nr. 3410/16.03.2009 

Planuri cadru - ciclul superior 

Clasa a-XI-a , a-XII-a Anexa nr.2  OMECI nr. 3410/16.03.2009 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL CU DURATA DE 3 ANI 

 

Planuri cadru 

Clasa a-IX-a Anexa nr.1 OMEN nr. 3152/24.02.2014 

Clasa a-X-a Anexa nr.1 OMEN nr. 3152/24.02.2014 

Clasa a-XI-a Anexa nr.1 OMEN nr. 3152/24.02.2014 

Planuri de învățământ 

Clasa a-IX-a Anexa nr.4 OMENCȘ nr. 4457/05.07.2016 

Clasa a-X-a Anexa nr.3 OMEN nr. 3915/18.05.2017 

Clasa a-XI-a Anexa nr.2 OMENCȘ nr. 3684/08.04.2015 

Programe cultură tehnică (Curriculum) 

Clasa a-IX-a Anexa nr.6 OMENCȘ nr. 4457/05.07.2016 

Clasa a-X-a Anexa nr.4 OMEN nr. 3915/18.05.2017 

Clasa a-XI-a Anexa nr.1 OMEN nr. 4353/25.07.2013 

Programe cultură generală 

Clasele a IX-a, a-X-a, a-XI-a Anexa nr.1 OMEN nr. 4437/29.08.2014 

STANDARDE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ Nivel 3 

Domeniul de pregătire Mecanică 

Calificarea: Tinichigiu vopsitor auto  

Anexa nr.2 OMENCȘ nr. 4121/13.06.2016 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL SERAL 

 

Plan cadru 
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Anexa nr.8 OMEdC nr. 4051/24.05.2006 

 

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL 

 

Curriculum  

Anexa nr.3 OMEdC nr. 4760/26.07.2006 

STANDARDE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ  

Domeniul de pregătire Transporturi 

Calificarea: Tehnician transporturi interne și internaționale  

Anexa nr.2 OMEdC nr. 4760/26.07.2006 

 

CDS si CDL in anul şcolar 2015-2016  

Nr. Crt. Catedra Denumire optional Clasa Profesor 

1 Catedra de limba și 

literatura română 

Elemente de morfosintaxa a limbii romane XII B Ghiga Elena Amalia 

Elemente de gramatica si stilistica a limbii romane  XB Piscanu Camelia 

2 Catedra biologie Genetica si evolutionism XII B Golumbeanu Luminita 

Educatie pentru sanatate si viata activa XI B, XI 

C 

Golumbeanu Luminita 

3 Catedra de matematica   

Rezolvari de probleme 

XI C Luben Ioan 

4 Catedra de educație 

fizica 

Volei XI A, XII 

A,  

Munteanu Roxana 

5 Catedra de Istorie O Istorie a comunismului din Romania XI B, Lupulescu Danut 

Istoria monarhiei, istoria minotitatilor nationale  XII B Lupulescu Danut 

 

Curriculumul în Dezvoltare Locală (C.D.L), an scolar 2015/2016 

Nr. Crt. Catedra Denumire  CDL Clasa Profesor 

1 Catedra tehnică 

 

Primul pas....inainte IX C Dumitru Valeria 

De maine putem lucra impreuna X C, D Dumitru Valeria 
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Pentru anul scolar 2016/2017 a fost propus și aprobat, ținându-se cont de opținunile elevilor și părinților,  curriculum la decizia şcolii  după 

cum urmează: 

 

Nr. Crt. Catedra Denumire optional Clasa Profesor 

1 Catedra de limba și 

literatura română 

Elemente de morfosintaxa a limbii romane XII B Ghiga Elena Amalia 

Elemente de gramatica si stilistica a limbii romane  XI B Piscanu Camelia 

2 Catedra biologie Educatie pentru sanatate si viata activa XI B,  Golumbeanu Luminita 

Genetica si evolutionism XII B Golumbeanu Luminita 

3 Informatica  XI A Labescu Nicolae 

4 Catedra de educație 

fizica 

Volei XI A, XII 

A,C  

Munteanu Roxana 

5 Catedra de Istorie O Istorie a comunismului din Romania XI B, Lupulescu Danut 

Istoria monarhiei, istoria minotitatilor nationale  X B Lupulescu Danut 

 

 

Curriculum la decizia şcolii în 2016-2017 

 

Nr. 

Crt. 

Catedra Denumire optional Clasa Profesor 

1 Catedra de limba și 

literatura română 

Elemente de gramatica si stilistica a limbii romane XII B Ghiga Elena Amalia 

Elemente de gramatica si stilistica a limbii romane  XI B Piscanu Camelia 

Romana-aprofundare  XII C Ghiga Amalia 

2 Catedra biologie Biologie-aprofundare XIA,XIIA,XII 

C 

Golumbeanu Luminita 

Educatie pentru sanatate si viata activa XI B  Golumbeanu Luminita 

Genetica si evolutionism XII B Golumbeanu Luminita 

3 Informatica Limbaje de programare XI A Lotreanu  Nicolae 

Informatica-aprofundare XII A Lotreanu  Nicolae 

TIC-aprofundare XII C Lotreanu  Nicolae 

4 Catedra de educație 

fizica 

Ed.fizica -aprofundare XII C Munteanu Roxana 

Volei XIA,XIIA,XII

C  

Munteanu Roxana 

5 Catedra de Istorie Istorie-aprofundare IXB,XIB,XII 

B 

Lupulescu Danut 
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O Istorie a comunismului din Romania XI B, Lupulescu Danut 

Istoria monarhiei din Romania  XII B Lupulescu Danut 

6 Catedra de fizica Fizica-aprofundare IX A,X A Luben Aurelia 

7 Catedra de matematica Matematica-aprofundare XI A,XIIC Costea Gabriela 

8 Catedra de geografie Geografie-aprofundare XI B,XII B Goagă Liliana 

 

Curriculumul în Dezvoltare Locală (C.D.L), an scolar 2016/2017 

Nr. Crt. Catedra Denumire  CDL Clasa Profesor 

1 Catedra tehnică 

 

Primul pas.........ÎNAINTE! IX B Dumitru Valeria 

De maine putem lucra impreuna XC Dumitrache Mirela 

 

 

Pentru anul scolar 2017/2018 a fost propus și aprobat, ținându-se cont de opținunile elevilor și părinților,  curriculum la decizia şcolii  după cum 

urmează: 

 

Nr. 

Crt. 

Catedra Denumire optional Clasa Profesor 

1 Catedra de limba și 

literatura română 

Elemente de gramatica si stilistica a limbii romane X A Ghiga Elena Amalia 

Elemente de gramatica si stilistica a limbii romane  XI B Piscanu Camelia 

Aplicatii ale analizei morfosintactice a lb.romane  XII B Piscanu Camelia 

2 Catedra de limba 

engleza 

Discussion from A to Z XIB Deaconescu Irina 

3 Catedra biologie Biologie-aprofundare XII A Golumbeanu Luminita 

Educatie pentru sanatate si viata activa XI A, XIB  Golumbeanu Luminita 

Genetica si evolutionism XII B Golumbeanu Luminita 

4 Informatica Limbaje de programare web XI A Lotreanu  Nicolae 

Introducere in flash XI B Lotreanu  Nicolae 

TIC-aprofundare XIIA,XII B Lotreanu  Nicolae 

5 Catedra de educație 

fizica 

Ed.fizica -aprofundare XI B, XIIB Munteanu Roxana 

Volei XIA,XIIA  Munteanu Roxana 

6 Catedra de Istorie Istorie-aprofundare XII B Lupulescu Danut 

O Istorie a comunismului din Romania XI B Lupulescu Danut 
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Istoria recenta a Romaniei  IXA,XII B Lupulescu Danut 

7 Catedra de fizica Fizica-aprofundare XIA,XII A Luben Aurelia 

8 Catedra de matematica Matematica-aprofundare XI A,XIIA Costea Gabriela 

Problematizare si sistematizare XII A Costea Gabriela 

9 Catedra de geografie Geografie-aprofundare XIB,XII B Goagă Liliana 

 

Curriculumul în Dezvoltare Locală (C.D.L) propuse pentru anul școlar 2017-2018 

 

Nr. 

Crt. 

Catedra Denumire  CDL Clasa Profesor 

1 Catedra tehnică 

 

Automobilul, lux sau necesitate? IX prof. 

TVA 

Dumitrache Mirela 

Lupulescu Dorel 

Universul prelucrărilor pe strung IX prof. 

strungar 

Dumitrache Mirela 

Cîrlea Elena 

Invăţ  şi devin meseriaş! XB Dumitru Valeria 

Cîrlea Elena 

 

Curriculumul în Dezvoltare Locală (C.D.L) si Curriculumul la Decizia şcolii (CDS) 2018- 2019 
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Ambele  se stabilesc în funcţie de nevoile elevilor, specificul şcolii şi cerinţele pieţei muncii, in  plus C.D.L.-ul ţine cont şi de contractele şi 

convenţiile de colaborare dintre instituţia şcolară şi agenţii economici. În stabilirea C.D.L.-ului, se propun mai multe pachete opţionale care se 

NR. CRT. DENUMIRE OPTIONAL TIP OPTIONAL DOMENIU STUDIU PROFESOR CLASA NR. ORE 

1.  Elemente de morfosintaxa a 

limbii romana 

Optional nou Limba romana Ghiga Amalia XI A 1 

2.  Literatura si abilitatile  de 

viata  

Optional nou Limba romana Piscanu Camelia IX A 1 

3.  Literatura si abilitatile  de 

viata  

Optional nou Limba romana Piscanu Camelia X A 1 

4.  Educatie pentru sanatate 

pentru un succes profesional 

Optional nou  Biologie 

 

Golumbeanu Luminita XI A 1 

5.  Anatomie si fiziologie umana Optional nou  Biologie 

 

Golumbeanu Luminita XI A 1 

6.  Patologia corpului uman Optional nou  Biologie 

 

Golumbeanu Luminita XII A 1 

7.  Genetica si evolutionism Optional nou  Biologie 

 

Golumbeanu Luminita XII A 1 

8.  Istorie Extindere  Istorie  Lupulescu Danut XI  A 1 

9.  O istorie a comunismului din 

Romania  

Optional nou  Istorie 

 

Lupulescu Danut XI  A 1 

10.  Istoria Monarhiei din 

Romania (1866-1947) 

Optional nou Istorie  Lupulescu Danut XII A 1 

11.  Istorie Extindere Istorie  Lupulescu Danut XII A 1 

12.  Volei Optional nou Educatie fizica Munteanu Roxana XI A 1 

13.  Volei Optional nou Educatie fizica Munteanu Roxana XII A 1 

14.  Educatie fizica  Extindere Educatie fizica Munteanu Roxana XII  A 1 

15.  TIC Extindere TIC Lotreanu Nicolae XII A 1 
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discută în şedinţă lărgită cu şefii de catedră şi Consiliul de Administraţie al şcolii. După avizarea de ISJ şi CLDPS programele opţionale sunt 

prezentate elevilor şi părinţilor şi implementate în funcţie de opţiunile părinţilor. Avizarea CDS--urilor  respectiv CDL-urilor se realizeaza anual.  

 

Pentru anul scolar 2018/2019 a fost implementat, ținându-se cont de opținunile elevilor și părinților,  curriculum la decizia şcolii  după cum 

urmează: 

 

 

 

 

 

 

Curriculumul în Dezvoltare Locală (C.D.L), an scolar 2018/2019 

 

Nr. Crt. Catedra Denumire  CDL Clasa Autori 

1 Catedra tehnică 

 

Automobilul, lux sau necesitate? IX B prof. 

TVA 

Dumitrache Mirela 

Lupulescu Dorel 

2 Invăţ  şă devin meseriaş! XB TVA Dumitru Valeria 

Cîrlea Elena 

 

3 Domeniu auto-pasiunea mea! XI-B  

Mecanică 

TVA 

Cîrlea Elena 

Pătrășcoiu Dorian 

Lupulescu Dorel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDȘ-urile propuse pentru anul școlar  2019-2020 
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NR. CRT. DENUMIRE OPTIONAL TIP OPTIONAL DOMENIU 

STUDIU 

PROFESOR CLASA NR. ORE 

1.  Elemente de 

morfosintaxa a limbii 

romana 

Optional nou Limba romana Ghiga Amalia XI A 1 

2.  Literatura si abilitatile  

de viata  

Optional nou Limba romana Piscanu Camelia IX A 1 

3.  Literatura si abilitatile  

de viata  

Optional nou Limba romana Piscanu Camelia X A 1 

4.  Educatie pentru sanatate 

pentru un succes 

profesional 

Optional nou  Biologie 

 

Golumbeanu 

Luminita 

XI A 1 

5.  Anatomie si fiziologie 

umana 

Optional nou  Biologie 

 

Golumbeanu 

Luminita 

XI A 1 

6.  Patologia corpului uman Optional nou  Biologie 

 

Golumbeanu 

Luminita 

XII A 1 

7.  Genetica si evolutionism Optional nou  Biologie 

 

Golumbeanu 

Luminita 

XII A 1 

8.  Istorie Extindere  Istorie  Lupulescu Danut XI  A 1 

9.  O istorie a comunismului 

din Romania  

Optional nou  Istorie 

 

Lupulescu Danut XI  A 1 

10.  Istoria Monarhiei din 

Romania (1866-1947) 

Optional nou Istorie  Lupulescu Danut XII A 1 

11.  Istorie Extindere Istorie  Lupulescu Danut XII A 1 

12.  Volei Optional nou Educatie fizica Munteanu Roxana XI A 1 

13.  Volei Optional nou Educatie fizica Munteanu Roxana XII A 1 

14.  Educatie fizica  Extindere Educatie fizica Munteanu Roxana XII  A 1 

15.  TIC Extindere TIC Lotreanu Nicolae XII A 1 
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Curriculumul în Dezvoltare Locală (C.D.L), propus pentru anul școlar 2019/2020 
 

 

Nr. 

Crt. 

Catedra Denumire  CDL Domeniul de 

pregătire 

Autori 

1  

 

 

 

Catedra tehnică 

 

Despre automobile - pas cu pas.. IX Mecanică 

TVA 

Dumitrache Mirela 

Cîrlea Elena 

Lupulescu Dorel 

Modernizarea prelucrărilor mecanice IX Mecanică 

Op MCN 

Cîrlea Elena 

Dumitrache Mirela 

Lupulescu Dorel 

2 De la teorie la practică în domeniul auto X-B  

Mecanică 

TVA 

Dumitru Valeria 

Cîrlea Elena 

Lupulescu Dorel 

3 Domeniu auto-pasiunea mea! XI-B  

Mecanică 

TVA 

Cîrlea Elena 

Pătrășcoiu Dorian 

Lupulescu Dorel 

4 Calitate și eficiență în atelierele mecanice XII-seral Cîrlea Elena 

Ionescu Mariana 

 

 

2.2.6. Resurse umane şi fizice 

Resurse umane: 

Colegiul „Mihai Viteazul”  instruieşte în anul şcolar 2016-2017,  343 elevi din care 267 elevi în învăţămant de zi cu vârsta între 14-19 ani, 

dar şi adulţi prin cursurile școlii postliceale (76). 

Şcoala are un personal didactic format din 30 cadre didactice dintre care  21 titulare, sunt 9 suplinitori. 

De asemenea la Colegiul „Mihai Viteazul” personalul didactic auxiliar este în număr de 5, iar cel nedidactic în număr de 9.  

Numărul cadrelor didactice pe nivel de calificare se prezintă astfel: 

- cadre didactice cu grad didactic I-18 

- cadre didactice cu grad didactic II -7 

- cadre didactice cu examen de definivat –2 

- debutanţi -3 

- număr profesori metodişti – 2 
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2017- 2018 

Număr norme didactice: 19,78 ( 100% personal didactic calificat) –24 de profesori 

Didactic auxiliar: 6,5 norme  din care: 

-1 contabil sef; 

-1secretar sef; 

-1 laborant; 

-1 informatician; 

-1 administrator. 

- 1/2 bibliotecar 

-1/2 pedagog școlar 

-1/2  supraveghetor noapte 

 

Nedidactic: 9 norme  din care: 

-4 ingrijitori; 

-2 paznici; 

-3 muncitori calificati (fochist, electrician) 

 

IN INVATAMANT PREUNIVERSITAR CELE  35,28 POSTURI DIDACTICE SI NEDIDACTICE AU FOST ACOPERITE DE 41 CADRE DIDACTICE SI NEDIDACTICE. 

Gradul de acoperire cu personal didactic calificat este 100%. 

PERSONAL DIDACTIC CU DEFINITIVAT ŞI/SAU GRADE DIDACTICE PONDEREA PERSONALULUI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gradul I  ----- 75 % 

gradul II  -----  16,67 % 

definitiv  -----   8,33 % 

 

- Titulare: 20 

- Suplinitori: 4 

Gradul didactic Numar cadre didactice 

Gradul I 18 

Gradul II 4 

Definitivat 2 

Debutanti - 

Total 24 
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2018- 2019 

Număr total de norme didactice: 23 

Număr de norme acoperite cu personalul școlii 20 

Număr de norme acoperite la plata cu ora: 2 

Număr de norme acoperite cu colaboratori angajati la plata cu ora: 1 

Cadrele  didactice care au predat în anul școlar 2018-2019 

23 de profesori din care: 

-22 profesori calificați  

-1 profesor necalificat) 

 

Didactic auxiliar: 6,5 norme  din care: 

-1 contabil sef; 

-1secretar sef; 

-1 laborant; 

-1 informatician; 

-1 administrator 

- 1/2 bibliotecar 

-1/2 pedagog școlar 

-1/2  supraveghetor noapte 

 

Nedidactic: 9 norme  din care: 

-4 ingrijitori; 

-2 paznici; 

-3 muncitori calificati (fochist, electrician) 

 

În învăţământ preuniversitar cele  35,53 posturi didactice şi nedidactice au fost acoperite de 41 cadre didactice şi nedidactice. 

PERSONAL DIDACTIC CU DEFINITIVAT ŞI/SAU GRADE DIDACTICE  

PONDEREA PERSONALULUI 

 

 

 

 

- Titulare: 18 

- Suplinitori: 5 

Gradul didactic Numar cadre didactice 

Gradul I 16 

Gradul II 3 

Definitivat 1 

Debutanti 3 
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gradul I  ----- 65,57 % 

gradul II  -----  13,04 % 

definitiv  -----   4,35 % 

Debutanti….13,04 

 

         Resurse fizice: 

 23  sǎli de clasǎ  si cabinete;  

 8  laboratoare dotate cu aparatură şi tehnică modernă: 

o 1 laborator de fizică;  

o  1 laborator chimie,  

o 1 laborator  biologie,   

o 4 laboratoare tehnologice ( mecatronică, simulator auto, măsurări tehnice și tehnic informatizat) 

o  Laboratoare 1  AEL –– cu 25+1 CALCULATOARE + SERVER 

o Laborator de informatică 2 TIC   – cu 25 calculatoare 

 8 ateliere școlare:1 atelier sudură, 1 atelier vopsitorie; 1 atelier elevator auto; 1 atelier verificări multiple auto, 1 atelier rodaj motor, 1 

atelier mecanic, 1 atelier  prelucrări prin așchiere; 1 atelier lăcătușerie 

 Bibliotecǎ – cu aproximativ 17 084 volume  

 Salǎ de gimnasticǎ  

 Baza sportiva amenajata 1; 

 

Resurse financiare: 

 Buget local  2015 - aprobat (inclusiv salarizarea angajaţilor)  - 1501290 lei 

-  execuţia bugetară – 1431239  lei 

 Buget stat (pentru CSS) - aprobat157966  lei 

- executia bugetară -147160  lei 

 Extrabugetar – venituri curente -320  lei 

- venituri ani precedenti -40283 lei 

 -total venituri – 40603 lei 

- cheltuieli – 8236 lei 

2017-2018 

 

Total 23 
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          Colegiul „Mihai Viteazul”  instruieşte în anul şcolar 2016-2017,  304 elevi din care 222 elevi în învăţămant de zi cu vârsta între 14-19 

ani, dar şi adulţi prin cursurile școlii postliceale (82). 

Şcoala are un personal didactic format din 25 cadre didactice dintre care  21 titulare, sunt 4 suplinitori. 

De asemenea la Colegiul „Mihai Viteazul” personalul didactic auxiliar este în număr de 5, iar cel nedidactic în număr de 8.  

Numărul cadrelor didactice pe nivel de calificare se prezintă astfel: 

- cadre didactice cu grad didactic I-17 

- cadre didactice cu grad didactic II -6 

- cadre didactice cu examen de definivat –2 

                        

Resurse fizice: 

Şcoala acoperă o suprafaţă construită de:  

17 sali de clasa ,   1 sala de sport/600 mp  , 8 ateliere scoala, 8 laboratoare   , cladire centrala termica, camin- internat, baza sportiva. Suprafata 

totala aferenta  institutiei este de 19.535 m2 

baza sportivă are în dotare: 1 teren de fotbal/baschet/handbal, sală de sport cu teren handabal/volei, aparate gimnastică  

În cadrul unităţii exista laboratoare si cabinete dotate modern dupa cum urmeaza: 

- Laboratoare AEL – 1 – cu 25+1 CALCULATOARE + SERVER 

- Laborator de informatică 2  – cu 25 calculatoare 

- 8 calculatoare în cabinete, laboratoare, bibliotecă 

-12 calculatoare performante in cabinetul tehnic 

- 5 videoproiectoare 

- 1 Smart Board, 10 Imprimante 

- 3 copiatoare multifuncţionale 

- 8 calculatoare pentru departamentele secretariat, administraţie. 

- Soft specializat pentru secretariat, contabilitate 

Calculatoarele sunt conectate într-o reţea locală, aceasta fiind conectată la Internet 24 ore pe zi, prin firma RCS & RDS TG-JIU si S.C. 

TELECOM S.A. Şcoala dispune de cont de e-mail (colegiul_mv@yahoo.com). MECS a implementat Sistemul Educaţional Informatizat (S.E.I.), 

care prin programul AEL oferă posibilitatea de susţinere a activităţilor de predare –învăţare moderne şi gestionarea bazelor de date. 

 

Resurse financiare: 

 Buget local  2016 - aprobat (inclusiv salarizarea angajaţilor)  - 1955000 lei 

 Buget stat (pentru CSS) – aprobat 234492 lei 

 Extrabugetar  -total venituri – 41382 lei 

 

 Buget local  2017 - aprobat (inclusiv salarizarea angajaţilor)  - 2066450 lei 

 Buget stat (pentru CSS) – aprobat 239992 lei 

 Extrabugetar  -total venituri – 41381 lei 
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2.2.7. Parteneriate şi colaborări 

          Ţinând cont de analiza mediului socio- economic şi de oportunitãţile existente scoala noastră a avut în vedere permanent  o antrenare a 

agenţilor economici care activeazã în ramurile tradiţionale şi strategice din economia zonalã, a părinţilor şi a autorităţii locale în elaborarea 

ofertei educaţionale.  

          Parteneriatele dezvoltate în ultimii ani au condus la fundamentarea cifrelor de şcolarizare şi adaptarea ofertei şcolare la cerinţele pieţei 

muncii.  

           Ţinând cont de planurile cadru pentru invatamantul tehnic, curriculum-ul optional este reprezentat de CDL. C.D.L.-ul se stabileşte 

anual, în funcţie de nevoile elevilor, specificul şcolii şi cerinţele pieţei muncii. În plus C.D.L.-ul ţine cont şi de contractele şi convenţiile de 

colaborare dintre instituţia şcolară şi agenţii economici. 

           Legăturile stabilite cu autorităţile locale (o foarte bună colaborare), cu agenţii economici (convenţii şi contracte de practică a elevilor, 

sponsorizări etc.), cu universităţi, cu ARACIP, cu Muzeul Judeţean, cu Biserica, cu Teatrul „Elvira Godeanu”,   au contribuit  la concretizarea 

ofertei noastre educaţionale, solicitându-le concret observaţii şi propuneri precum şi implicarea lor în realizarea proiectelor şi programelor 

proprii. În vederea creşterii importanţei şcolii ca factor de civilizaţie am prezentat oferta educaţională a şcolii şi realizările unităţii noastre în 

presa locală, la televiziune, la radio, etc. 

Parteneriatul dintre educaţie şi mediul de afaceri din judeţul Gorj (parteneriatul dintre şcoală şi intreprindere) porneşte de la interesele 

reciproce ale elevilor, profesorilor, angajatorilor şi agenţilor 

Comunitari. Parteneriatul are următoarele obiective şi sarcini: 

 elaborarea curriculumului de dezvoltare locală; 

 stabilirea membrilor în consiliile de administraţie; 

 organizarea unor stagii de instruire practică a elevilor in vederea formării profesionale ; 

 reorganizarea şcolii profesionale; 

 colaborare în realizarea orientării şi consilierii profesionale a elevilor; 

 cursuri de calificare şi reconversie profesională; 

 participarea la elaborarea planului de dezvoltare a şcolii, a planului local de acţiune pentru 

 dezvoltarea învăţământului profesional şi tehnic; 

 participarea în comisiile de absolvire. 

Au fost încheiate parteneriate cu: 

- Inspectoratul de Jandarmi Județean „Tudor Vladimirescu” Gorj 

- Poliţia oraș Bumbești-Jiu 

- Primăria oraș Bumbești-Jiu și Casa de Cultură 

- S.C. PIRELII  și .ECO TECHNOLOGY ROMÂNIA SRL 
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- Direcția de Sănătate Publică Gorj 

- Primăria oraș Bumbești-Jiu- Compartimentul Asistență Socială 

- Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Gorj 

- etc (ANEXA1) 

2.2.8.ANALIZA SWOT – REZUMAT  

S ( puncte tari ) W ( puncte slabe ) 

- existenţa excelentă a unei baze materiale 

(laboratoare reabilitate şi dotări cu utilaje şi 

echipamente de ultimă generaţie); 

- personal didactic şi didactic auxiliar complet, 

calificat; 

- rezultate bune obţinute de elevi la sfărşit de ciclu 

şi certificare a competenţelor profesionale; 

- existenţa în şcoală a unui consilier şcolar; 

- încheierea parteneriatelor cu operatori economici 

şi efectuarea stagiilor de pregătire practică a 

elevilor în colaborare cu aceştia; 

- conectare la internet 24 ore /zi; 

- existenţa resurselor extrabugetare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- lipsa implicării tuturor cadrelor didactice în 

promovarea imaginii şcolii 

- preocupare scăzută pentru realizarea activităţilor 

cu caracter interdisciplinar 

- efectuarea nsuficientă a activităţilor în echipă 

- reticenţă la schimbare manifestată de unele cadre 

didactice 

- absenteismul în rândul elevilor din învăţământul 

obligatoriu (şi în special la şcoală profesională) 

- slaba motivaţie şi implicare a elevilor în procesul 

instructiv-educativ (31,3% note între 5-6 , 3,74 % 

repetenţi) 

- mediocritate în rezultatele şcolare (aproximativ 

34% faţă de 9,1% care excelează) 

- nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi faţă 

de problemele şcolii 

- situaţia economcă a localităţii, insuficienţa 

locurilor de muncă ducând la exodul părinţilor în 

străinătate şi deci, la neimplicarea directă a acestora 

în educaţia copiilor. 

O(oportunităţi) 
T(ameninţări) 
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- utilizarea tehnologiei moderne în procesul de 

predare – invatare – evaluare  

- atragerea comunitatii în activitati educative prin 

realizarea unor parteneriate benefice pentru ambele 

parti 

- posibilitatea implicarii elevilor in proiecte si 

programe educative, proiecte de mediu, SNAC, 

educatie pentru sanatate, concursuri sportive, 

artistice, tematice, etc. 

- posibilitatea dezvoltarii abilitatilor si 

deprinderilor practice si antreprenoriale prin 

colaborarea cu agentii economici; 

- existenta unui mediu universitar zonal, 

diversificat, satisface dorinta de formare continua 

a cadrelor didactice. 

- scăderea demografică a populaţiei şcolareatât la 

nivelul localităţii Bumbeşti-Jiu cât şi la nivelul 

localităţilor învecinate 

- lipsa motivatiei si implicit a interesului elevilor 

pentru studiu 

- numarul mare de emisiuni si publicatii care 

promoveaza violenta si care au impact negativ 

asupra tinerilor 

- conflicte in familie si dezinteres pentru educatia 

si formarea propriilor copii determinata si de 

cresterea somajului 

- migraţia forţei de muncă calificată spre ţările 

europene dezvoltate 

- lipsa de motivare a profesorilor tineri privind 

salarizarea şi implicit migrarea acestora în alte 

domenii de activitate mai bine motivate financiar 
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2.2.9.ANALIZA PESTE 

 

Politica educaţională: 

În prezent, învăţământul preuniversitar românesc este reglementat prin următoarele acte normative: 

 Legea învăţământului nr. 1/2011; 

 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar aprobat prin ordinal MENCS nr.5079/31 august 

2016 

  Legea nr. 87/2007 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei; O.M.Ed.C 

nr. 4889/08.08.2007, privind generalizarea instrumentelor de asigurare a calităţii în educaţie şi formare profesională la nivelul reţelei 

învăţământului profesional şi tehnic; Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar 

aprobat prin O.M.Ed.C nr. 3502/3.03.2005; O.M.Ed.C nr. 4706/29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea 

unităţilor de învăţământ preuniversitar în vederea acreditării; 

 Regulamentul privind actele de studii şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar aprobat prin O.M.Ed.C nr. 

3502/3.03.2005; O.M.Ed.C nr. 4706/29.07.2005 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea unităţilor de învăţământ 

preuniversitar în vederea acreditării; 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; Ordinele, notele, notificările şi precizările 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; 

 In urma descentralizării administraţiei publice, comunitatea locală şi-a asumat rolul de principal sprijin financiar al unităţilor de 

învăţământ, răspunzând, în limita posibilităţilor, solicitărilor şcolii, fiind deschisă unui dialog constructiv. 

 Politica educaţională la nivel naţional se bazează pe următoarele principii: descentralizării, descongestionării, eficienţei, egalizării 

şanselor, compatibilizării cu standardele internaţionale. 

 Realizarea de parteneriate educaţionale cu mai multe instituţii de cultură şi de educaţie. 

 

Economic: 

 Bumbesti –Jiu  este un oras cu resurse economice limitate. 

 Nivelul mic al câştigurilor lunare în familiile elevilor, influenţează negativ posibilitatea lărgirii semnificative a bazei didactice de la 

nivelul unităţii şcolare, părinţii sprijinind şcoala în limita posibilităţilor. 

 Situaţia materială precara a părinţilor multor elevi are consecinţe negative asupra interesului acestora faţă de şcoală. Preţul de multe 

ori ridicat al materialelor didactice, precum şi al celorlalte mijloace necesare pentru parcurgerea anilor de şcoala (rechizite, caiete, 

ghiozdan etc.) poate reprezenta de asemenea o ameninţare. Efectul acestor factori economici poate fi extrem de grav, de la dezinteres 

şi absenteism ridicat (chiar în rândul elevilor de gimnaziu) până la abandonul şcolar. 

 Unitatea şcolară realizează resurse proprii  prin închirierea unor spaţii, sponsorizari, valorificarea deseurilor de fier vechi. 
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Social: 

 Eterogenitatea mediilor familiale din care provin elevii generează poziţii diferite faţă de problematica educaţiei, existând şi grupuri de 

interes care nu o receptează ca pe un adevărat mijloc de promovare socială. 

 Rata şomajului în Judeţul Gorj la 31.05.2016 este de 6.31%- 8951 someri (femei 3757) din care cu indemnizatie somaj 2.920, iar 

neindemnizati 6031. 

 Posibilităţile de găsire de noi locuri de muncă este limitată la societăţile noi înfiinţate. 

 Un număr mare de familii au plecat la muncă în străinătate. 

 Eforturile şcolii şi ale comunităţii se îndreaptă pentru sprijinirea elevilor cu situaţii materiale deficitare în vederea evitării pericolului 

de abandon şcolar. 

Tehnologic: 

 Din punct de vedere tehnologic, se remarcă introducerea la scară tot mai largă a echipamentelor informatice şi a noilor tehno logii la 

nivelul unitatii noastre de invatamant, avand  laboratoare funcţionale, cu dotare modernă, necesare disciplinelor din cadrul ariei 

curriculare Tehnologii( in special dotarile obtinute prin Proiectul « Campus Scolar » . 

 Majoritatea familiilor beneficiază de televiziune prin cablu, elevii putând urmări programe educaţionale. 

Ecologic: 

 Există proiecte de educaţie ecologică care se derulează la nivel de oras şi la care participă şi elevii şcoli 

 

2.3. ASPECTE CARE NECESITĂ ÎMBUNĂTĂŢIRI 

 

 Asigurarea calităţii actului educaţional prin elaborarea şi implementarea instrumentelor de asigurare a calităţii; 

 Receptivitatea la schimbare si formarea continuă a personalului prin stagii de perfecţionare şi iniţiere în utilizarea tehnologiilor 

didactice moderne. Reorientarea cadrelor de discipline tehnice şi către alte domenii şi specializări; 

 Asigurarea egalităţii de şanse în formarea profesională; 

 Generalizarea aplicării învăţării centrate pe elev şi evaluării diferenţiate; 

 Îmbunătăţirea accesului la informare; 

 Implementarea şi derularea unor proiecte educative internaţionale;consilierea parintilor 

 Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale şi de marketing educaţional; 

 Reducerea absenteismului şi a abandonului şcolar; 

 Implicarea familiei în actul educaţional; 

 Dinamizarea activităţii comisiei de consiliere şi orientare şcolară. 

 Acordarea unui sprijin constantelevilor cu probleme deosebite pentru integrarea in colectiv 

 Preocuparea permanenta pentru obtinerea performantelor prin participarea unui numar cat mai mare de elevi la olimpiade si concursuri 

scolare. 
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2.4.  OPŢIUNI STRATEGICE 

 

 Stabilirea obiectivelor strategice de acţiune, pe care se fundamentează proiectarea planului operaţional al Colegiului „Mihai Viteazul” 

Bumbeşti-Jiu, ţine cont de priorităţile naţionale, precum şi de cele care stau la baza strategiei de dezvoltare economică a judeţului Gorj. 

 De asemenea, în stabilirea acestora s-a ţinut cont de schimbările sociale foarte rapide, diversificarea pieţei de servicii şi produse 

educaţionale, concurenţa atât între sistemul de educaţie şi mass-media sau alţi agenţi economici care îşi atribuie funcţii educative, cât şi între diferite 

componente ale sistemului (instituţii ale sectorului public şi privat, diferite filiere de formare). 

 Cel mai important factor de schimbare este capacitatea de a inova,  de a interconecta activităţi performante şi competitive din sfera 

cunoaşterii, din economie, din viaţa comunităţii. Învăţământul poate îndeplini această misiune dacă elevul, învaţă pentru a răspunde unor tipuri de 

finalităţi: învaţă pentru a şti, învaţă pentru a face, învaţă pentru a fi, învaţă pentru a trăi în comunitate. 

 

 Îmbunătăţirea actului educaţional prin preluarea unor direcţii bazate pe evaluarea de către profesori a efectelor predării lor asupra învăţării şi 

progresele înregistrate de către elevi. 

 

 

 O altă direcţie de acţiune va trebui să vizeze îmbunătăţirea nivelului de pregătire profesională şi adaptarea deprinderilor şi a pregătirii 

profesionale la nevoile specifice ale pieţei muncii 

 Dezvoltarea de curriculum - proiectarea şi elaborarea unui curriculum flexibil şi diversificarea conţinuturilor prin curriculum în dezvoltare 

locală, la decizia şcolii, diferenţiat şi CDL-uri. 

 Implicarea activă a cadrelor didactice în activităţi diverse, şcolare şi extraşcolare şi stimularea, valorificarea aptitudinilor şi creativităţii 

elevilor pentru obţinerea de performanţe şcolare prin olimpiade, concursuri, manifestări ştiinţifice, artistice, proiecte de parteneriat şcolar. 

 Asigurarea creşterii promovabilităţii examenelor finale prin îmbunătăţirea calităţii actului educaţional coroborat cu monitorizarea atentă a 

progresului şcolar. 

 Orientarea şi consilierea şcolară în alegerea viitoarei cariere, acestea constituindu-se în elemente cheie de valorificare a competenţelor 

dobândite în şcoală. 

 Învăţarea centrată pe elev  

 Dezvoltarea parteneriatului cu întreprinderile ca o modalitate de structurare a învăţământului, astfel încât să se asigure corespondenţa dintre 

oferta educaţională şi piaţa muncii locale/regionale/naţionale. 

 Modernizarea bazei materiale prin introducerea unor laboratoare specifice specializărilor deficitare la acest capitol astfel încât să se asigure 

inclusiv dobândirea deprinderilor şi priceperilor specifice pregătirii de bază. 
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 Asigurarea, prin actul managerial, a condiţiilor de participare a cadrelor didactice la programele comunitare în domeniul educaţional şi al 

formării profesionale. 

 

2.5. REZUMATUL PRINCIPALELOR ASPECTE ALE PROCESULUI DE DEZVOLTARE 

(PRIORITĂŢI SAU OBIECTIVE GENERALE) 

 

Obiectivul strategic al Uniunii Europene este ca „Uniunea Europeană să devină cea mai competitivă şi dinamică economie bazată pe 

cunoaştere din lume, capabilă de creştere economică durabilă, cu mai multe locuri de muncă şi o mai mare coeziune socială”. 

O creştere economică se poate realiza numai printr-o retehnologizare care, la rândul ei, presupune noi competenţe din partea angajaţilor. 

Formarea iniţială ţine cont de aceste aspecte şi are ca obiectiv prioritar dobândirea de noi competenţe la elevii din sistem, competenţe care să 

le permită o integrare socio-profesională la nivel local, judeţean, regional şi naţional. 

Având în vedere că politica educaţională este centrată pe dezvoltarea unor competenţe comune şi specifice care să conducă la adaptarea şi 

integrarea cu succes a absolvenţilor pe piaţa muncii şi în viaţa socială, ţinându-se cont de particularităţile individuale şi de vârstă ale 

acestora, priorităţile Colegiului „Mihai Viteazul” trebuie să fie în concordanţă cu prevederile P.L.A.I al judeţul Gorj, 2015 - 2020, respectiv: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pentru îndeplinirea acestei priorități sunt necesare atingerea următoarelor obiective generale: 

 O1 – creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat și a inserției în învățământul terțiar prin dezvoltarea serviciilor educaționale oferite 

elevilor 

O2 - personalul didactic să devină expert în învăţarea adaptivă, să cunoască multiple căi de a preda şi învăţa  

O3 - îmbunătăţirea relaţiilor familie-şcoală, informarea părinţilor despre „limbajul şcolarizării” 

 O4 - scăderea vulnerabilităţii elevilor la problemele instructiv - educative şi cotidiene prin monitorizarea atentă a elevlor cu părinţi care lucrează în 

străinătate, copiii fiind în grija unor tutori 

 O5 - scăderea ratei abandonului şcolar 

În baza problemelor identificate ca direcţie strategică se stabileşte compatibilizarea sistemului educaţional al colegiului cu sistemele europene 

de învăţământ şi adaptarea formarii profesionale iniţiale şi continue la mediul concurenţial specific spaţiului european  

I. Creşterea calităţii actului educaţional, prin implementarea de programe interactive 

bazate pe educația formală și nonformală 
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În vederea atingerii acestei priorități sunt necesare atingerea următoarelor obiective: 

O1 - reorganizarea reţelei şcolare la nivelul localităţii Bumbeşti-Jiu 

O2 - colaborarea cu cadrele didactice din şcolile gimnaziale în vederea monitorizării rezultatelor elevilor de gimnaziu  

Se urmăreşte facilitarea accesului în învăţământ a populaţiei şcolare aparţinând unor grupe vulnerabile (din mediul rural, cu cerinţe 

educaţionale speciale, cu situaţie socio-economică precară, cu părinţi plecaţi în străinătate etc.) în vederea egalizării şanselor la 

educaţie şi formare profesională. 

 

 

 

 

  

Pentru îndeplinirea acestei priorități se are în vedere atingerea următoarelor obiective: 

O1 - implicarea agenţilor economici în stabilirea planului de şcolarizare  

O2 - creşterea interesului angajatorilor de a investi în formarea profesională iniţială a elevilor; 

O3 - corelarea competenţele generale ale absolvenţilor cu locurilor de muncă prezente şi viitoare  

O4 - punerea accentului cadrelor didactice pe abilităţile elevilor 

 

Prin urmare ca direcţie strategică se stabileşte: dezvoltarea reţelei de parteneri ai şcolii şi a serviciilor de consiliere şi orientare şcolară 

şi profesională în vederea asigurarării tranziţiei eficiente a elevilor către către viaţa activă 

 

 

 

 

 

 

II. Eficientizarea învăţării prin dezvoltarea interacţiunii cadrelor didactice din învăţământ şi 

asigurarea egalităţii de şanse în formarea iniţială şi continuă 

  

III. Adaptarea ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi nevoilor individuale ale 

elevilor şi adulţilor 

IV. Reformarea şi dezvoltarea unui sistem de învăţământ compatibil cu normele U.E. 
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Pentru atingere acestei priorităţi este nevoie de : 

O1 – punerea în centru a conexiunii învățare-instruire-evaluare; 

O2 – corelarea cu sistemul de învățământ U.E. prin accesarea de proiecte europene; 

      O3 - necesitatea dezvoltării şi valorificării competenţelor şi abilităţilor în domeniul TIC în rândul cadrelor didactice. 

În baza celor expuse s-a stabilit: dezvoltarea de structuri organizaţionale pentru a sprijini instruirea şi învăţarea, respectiv 

îmbunătăţirea durabilă şi susţinută a rezultatelor elevilor 

 

2.6.Monitorizarea şi evaluarea PAS  

      Implementarea PAS-ului va fi realizată de către întregul personal al Colegiului „Mihai Viteazul”. 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare a PAS-ului şi de către comisia CEAC prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru pentru informare, feed-back, actualizare 

 prezentarea de rapoarte semestriale în cadrul CP şi CA 

 revizuirea periodică şi aplicarea corecţiilor unde este cazul 

Programul activităţii de monitorizare 

Tipul activităţii Responsabilitatea monitorizării şi 

evaluării 

Frecvenţa monitorizării Perioada  întâlnirilor de analiză 

Întocmirea seturilor de date 

care să sprijine monitorizarea 

ţintelor 

Director Semestrial Februarie, iunie 

Monitorizarea periodică a Comisie CEAC Trimestrial Decembrie, aprilie  
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implementării acţinilor 

individuale 

Comunicarea acţiunilor 

colective în urma rezultatelor 

obţinute 

Responsabil CEAC Semestrial Ianuarie, mai 

Analiza informaţiilor privind 

progresul realizat în atingerea 

ţintelor  

Director 

Comisie CEAC 

Anual  Iunie  

Stabilirea metodologiei de 

evaluare, a indicatorilor de 

evaluare şi a impactului 

asupra comunităţii 

Consiliul de administratie Anual  Septembrie  

Prezentarea generală a 

progresului realizat în 

atingerea ţintelor 

Director Anual  Iunie  

Evaluarea progresului în 

atingerea ţintelor . 

Actualizarea acţiunilor din 

PAS 

Consiliul de administratie Anual  August  
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3. PLANUL OPERAŢIONAL 2016-2017 

Prioritatea 1: Creșterea calității actului educațional, prin implementarea de programe interactive bazate pe educația formală și 

nonformală 

Obiectiv operaţional 2: Personalul didactic să devină expert în învăţarea adaptivă, să cunoască multiple căi de a preda şi învăţa 

 

Ţinta: Creșterea cu 30% comparativ cu anul școlar 2015-2016 a  numărului de cadre didactice ce participă la cursuri de formare continuă, 

de reconversie profesională și de predare-învățare-evaluare 

Context: Permanenta evoluție a conținuturilor informaționale, a tehnicilor de abordare a mecanismului de relaționare profesor-elev, 

impune din partea cadrelor didactice atenție pentru formarea continuă astfel încât să fie ancorate în prezent, făcând din școală un spațiu 

prietenos și util. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Identificarea nevoii de 

formare a cadrelor 

didactice pe baza 

rezultatelor la asistențe, 

inspecții, examene, etc., 

și a fișelor de dezvoltare 

personală și profesională 

-Raportul comisiei de 

perfecționare cu nevoile 

de formare  

 

Sept-oct 2016 Responsabil 

comisie 

perfecționare 

 

- - - 

Înscrierea și finalizarea 

de către cadrele didactice 

a diferitelor tipuri de 

cursuri 

30% din numărul de 

cadre didactice urmează 

diferite tipuri de cursuri 

2016-2017 Cadrele 

didactice vizate 

ISJ 

CCD 

Alte instituții de 

educație și formare 

2000 lei Bugetul local 

Aplicarea competențelor 

dobândite la cursurile de 

formare  în demersul 

didactic și crearea 

Creșterea cu 50% a 

numărului de profesori 

ce vor aplica strategii 

didactice moderne și 

2016-2017 Cadrele 

didactice  

Echipa 

managerială 

- - - 
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spiritului competitiv 

între profesori 

vor utiliza dotările 

performante ale școlii 

Responsabilii de 

arii curriculare a 

Colegiului 

 

Prioritatea 1: Creșterea calității actului educațional, prin implementarea de programe interactive bazate pe educația formală și 

nonformală 

Obiectiv operaţional 4: Scăderea vulnerabilităţii elevilor la problemele instructiv - educative şi cotidiene prin monitorizarea atentă a 

elevilor cu părinţi care lucrează în străinătate, copiii fiind în grija unor tutori 

Ţinta: Creșterea cu 10% a numărului de elevi din grupurile vulnerabile, care finalizează ciclurile de învățământ/ obțin certificate de 

calificare profesională  

Context: Colegiul ”Mihai Viteazul” deserveşte populaţia şcolară din orașul Bumbești-Jiu dar şi din alte zone ale judetului. Se constată o creștere a 

numărului de elevi de clasa a IX-a  proveniți din mediul rural . 

       Parinții acestor elevi nu dispun de resurse financiare pentru asigurarea scolarizarii în alta localitate decat cea de domiciliu. În aceste conditii, se 

impun masuri pentru facilitarea  accesului acestor elevi la cazare şi masă în internatul scolii, acolo unde nu exista posibilitati de naveta precum şi 

accesul la manualele necesare. 

       În scoala exista mai multe categorii de elevi cu nevoi speciale: elevi defavorizati din punct de vedere material, elevi cu deficienţe fizice, elevi 

cu dificultati de invatare, elevi cu conduite deviante. Cu toate ca numarul acestora este mic, scoala promoveaza programe educative pentru elevii cu 

nevoi speciale. 

       Colegiul promovează acordarea de burse pentru elevii defavorizaţi şi cei cu rezultate deosebite. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Identificarea și 

monitorizarea elevilor cu 

risc socio-educaţional şi 

şcolar ridicat (mediu 

rural, etnie romă, CES, 

cu situaţie socio-

economica dificilă, cu 

tulburări de 

Bază de date 

(actualizată periodic) cu 

elevii colegiului aflaţi 

în situaţii de risc şi fişe 

psihopedagogice 

individualizate 

Anual, 

Periodic (la 2 

luni) 

Comisia de 

prevenire și 

combatere a 

discriminării 

Consilier 

psihopedagog 

Diriginţii 

CJRAE 

ISJ Gorj 

Direcţia Judeţeană 

pentru Protecţia 

Copilului 

 

- - 
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comportament, cu părinţi 

plecaţi în străinătate etc.) 

Realizarea de întâlniri 

informative şi de 

consiliere cu parinţii 

grupurilor  vulnerabile 

pentru a-i  motiva cu 

privire la acţiunile 

educative incluzive 

întreprinse de şcoală  

100%  părinţi informaţi 

cu privire la activităţile 

incluzive ale colegiului 

 

Anual, 

Periodic 

Comisia de 

prevenire și 

combatere a 

discriminării 

Consilier 

psihopedagog 

Diriginţii 

CJRAE 

ISJ Gorj 

Direcţia Judeţeană 

pentru Protecţia 

Copilului 

 

50 lei  - Venituri proprii 

Proiectarea şi 

desfăşurarea de 

programe de sprijin 

(consiliere, activitati 

educative, programe de 

recuperare scolara) 

pentru elevii cu risc 

socio-şcolar ridicat  

Cel puţin 95% dintre 

elevii implicaţi în 

programele de sprijin, 

vor finaliza cursurile 

colegiului, vor fi 

integraţi profesional sau 

vor continua studiile 

pentru un nivel superior 

de calificare 

 Anual, 

periodic 

(derularea 

programelor 

de sprijin) 

 

 

Anual, 

septembrie 

(monitorizarea 

elevilor din 

anul şcolar 

trecut) 

Comisia de 

prevenire și 

combatere a 

discriminării 

Consilier 

psihopedagog 

Diriginţii 

CJRAE 

ISJ Gorj 

Direcţia Judeţeană 

pentru Protecţia 

Copilului 

 

300 lei Cheltuieli materiale - 

buget local 

Elaborarea şi 

implementarea de 

programe individualizate 

(consiliere, activitati 

educative si programe de 

invatare) pentru elevii cu 

CES. 

Programe de invatare 

individualizate la 

fiecare materie de 

studiu şi pentru fiecare 

elev identificat cu CES. 

Programe educative 

individualizate pentru 

fiecare elev identificat 

cu CES. 

100% dintre elevii cu 

CES vor finaliza cel 

Anual,  

noiembrie 

(aprobate de 

ISJ)  

şi periodic 

(actualizări) 

 

 

Anual, 

Periodic 

 

Comisia de 

prevenire și 

combatere a 

discriminării 

Şefi arii 

curriculare 

Consilier 

psihopedagog 

CJRAE 

ISJ Gorj 

 

200 lei Cheltuieli materiale - 

buget local 
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puţin nivelul 3 de 

calificare. 

Anual, 

iunie 

 

Acordarea de gratuitate  

la taxele pe cazare şi 

masă pentru elevii care 

au o situaţie financiară 

extrem de precară 

Toți elevii solicitanți de 

cazare 

Permanent  Comisia de 

acordare a 

burselor 

Diriginţii 

 

 

Comitetul de 

Părinţi 

25  

lei/zi/elev 

Consiliul Local 

Bumbești-Jiu 

Fonduri extrabugetare 

 

Prioritatea 2 : Eficientizarea învăţării prin dezvoltarea interacţiunii cadrelor didactice din învăţământ şi asigurarea egalităţii de şanse în 

formarea iniţială şi continuă 

Obiectiv operaţional 1: Reorganizarea reţelei şcolare la nivelul localităţii Bumbeşti-Jiu  

Ţinta: Creșterea eficienței utilizării resurselor umane și materiale ale celor două instituții școlare din localitate  

Context: Scăderea vertiginoasă a numărului elevilor în învățământul gimnazial și liceal, migrația unor elevi către alte instituții din județ și 

existența unor dotări performante la liceu și a unor spații de învățământ moderne în exces 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Studiu și dezbateri 

privind nevoia și 

oportunitatea 

reorganizării rețelei 

școlare 

Raport statistic privind 

disponibilul de resurse 

umane și materiale, și 

orientarea școlară a 

elevilor din gimnaziu 

Octombrie 

2016 

Echipele 

manageriale din 

școli 

Comitetul de 

părinţi, 

Consiliu Local 

ISJ Gorj 

 

30 lei Venituri proprii 

Demararea procesului de 

reorganizare a rețelei 

școlare prin intermediul 

Consiliului Local  

Decizii privind 

structura rețelei școlare 

la nivelul localității 

Octombrie-

noiembrie 

2016 

Consiliul Local 

Echipele 

manageriale din 

școli 

ISJ Gorj 

Comitetul de 

părinţi 

20 lei Cheltuieli materiale - 

buget local 

       Implementarea unor 

proiecte educaționale în 

-Participarea unui 

număr cât mai mare de 

Conform 

calendarului 

Echipele 

manageriale din 

Comitet Părinţi, 

Comunitatea locală 

500 lei Cheltuieli materiale – 

buget local 



101 

 

parteneriat cu școlile 

Gimnaziale din localitate 

în cadrul programului 

”Școala altfel”, ”Ziua 

Educației”, ”Ziua 

Copilului”, Zilele 

Colegiului  

elevi de la Școlile 

Gimnaziale. 

-Diseminarea 

informațiilor privind 

proiectele și realizarea 

de expoziții cu 

produsele acestora în 

fiecare școală 

parteneră. 

de activități al 

proiectelor 

școli 

Coordonatorii 

de proiecte și 

programe din 

școli 

- Asociația de părinți 

- Sponsori 

Prioritatea 2 : Eficientizarea învăţării prin dezvoltarea interacţiunii cadrelor didactice din învăţământ şi asigurarea egalităţii de şanse în 

formarea iniţială şi continuă 

Obiectiv operaţional 2: Colaborarea cu cadrele didactice din şcolile gimnaziale în vederea monitorizării rezultatelor elevilor de gimnaziu 

Ţinta: Elaborarea și realizarea 100% a  planului de școlarizare conform intereselor și nivelului de pregătire al elevilor absolvenți de clasa 

a-VIII-a din școlile gimnaziale furnizoare de populație școlară către instituția noastră 

Context: Lipsa orientării profesionale de specialitate în școala gimnazială, influența eronată a familiei canalizează elevii către specializări 

neconforme cu potențialul lor intelectual sau fără perspectivă de inserție socio-profesională. Chiar dacă la nivel local, regional și național 

se solicită imperios calificări în domeniul tehnic și profesional, totuși există o reticență privin înscrierea elevilor la aceste forme de 

învățământ 

Masuri/ 

Acţiuni pentru atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Colaborarea cu școlile 

gimnaziale în vederea 

posibilității monitorizării 

rezultatelor elevilor de 

gimnaziu  

Statistica privind 

situația elevilor la 

învățătură și 

performanțele la 

concursuri și 

olimpiade 

Semestrul II 

2016-2017 

Echipa 

managerială a 

Colegiului 

Responsabilii de 

arii curriculare a 

Colegiului 

Școli Gimnaziale  

din județ 

 

1000 Venituri proprii 

Promovarea ofertei 

educaționale prin diferite 

mijloace: 

- organizarea acțiunii 

”Porți deschise” 

Pliante, afișe, 

contracte de 

promovare cu mass-

media 

Creșterea cu 50% a  

Permanent, 

conform unui 

calendar 

2016-2017 

Echipa 

managerial 

Comisia de 

promovare a 

imaginii școlii 

Școlile Gimnaziale 

Televiziunea 

Radio 

 Publicațiile scrise 

Agenți economici 

5000 lei - buget local 



102 

 

-participarea la acțiunea 

”Târgul de oferte 

educaționale” 

-publicitate în mass-media 

-întâlniri directe cu 

părinții și elevii școlilor 

gimnaziale din județ în 

care să prezentăm dotările 

moderne și performanțele 

școlii 

numărului de 

întâlniri cu elevii și 

părinții acestora 

Încheiere de 

parteneriate și 

contracte de angajare 

pentru absolvenți 

Activități  cu caracter 

aplicativ și experimental 

bazate pe conținuturile 

curriculare din programa 

de gimnaziu derulate în 

cabinetele și laboratoarele 

Colegiului ”Mihai 

Viteazul”   

Participarea 

integrală a elevilor 

din clasele a- VII-a 

și a-VIII-a la 

activități 

An școlar 

2016-2017 

conform unui 

calendar 

stabilit de 

comun acord 

Echipa 

managerială a 

Colegiului 

Responsabilii de 

arii curriculare a 

Colegiului 

Cadrele didactice de 

la Școala Gimnazială 

Bumbești-Jiu 

50 lei Venituri proprii 

Elaborarea unui program 

de orientare și consiliere 

privind oferta de 

specializări din partea 

instituțiilor de învățământ 

postliceal și superior și de 

prezentare a domeniilor 

ocupaționale 

Creșterea numărului 

de elevi care 

continuă studiile în 

învățământul 

postliceal și superior 

după finalizarea 

liceului 

Octombrie 

2016 

CEAC 

Comisia de 

consiliere și 

orientare 

profesională 

Instituții de 

învățământ superior 

AJOFM 

 

20 lei Venituri proprii 

Prioritatea 3: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și nevoilor individuale ale elevilor și adulților 

Obiectiv operaţional 2: Creșterea interesului angajatorilor de a investi în formarea profesională inițială a elevilor; 

 

Ţinta : Creșterea cu 20% a numărului operatorilor economici care solicită fundamentat școlarizare în forme de învățământ profesional  

tradițional și dual 

Context: Angajarea activă a operatorilor economici alături de școală în stabilirea planului de școlarizare și formarea până la angajare 

inclusiv a elevilor sporește interesul pentru învățământul profesional , și în special pentru forma duală care oferă beneficii suplimentare 
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față de cea tradițională 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de 

finanţare 

Identificarea operatorilor 

economici interesați de 

școlarizarea elevilor în 

învățământul profesional 

și transmiterea 

solicitărilor pentru 

elaborarea proiectului 

planului de școlarizare 

Numărul de solicitări ale 

operatorilor economici 

Noiembrie 

2016 

Director 

Catedra tehnică 

Operatori economici 

ISJ Gorj 300 Venituri 

proprii 

Elaborarea contractelor 

cadru și a contractelor de 

practică cu operatorii 

economici 

 

Nr.de contracte încheiate 

Conf. 

calendarului 

metodologiei 

Director 

Catedra tehnică 

Operatori  economici 

ISJ 300 lei Venituri 

proprii 

Elaborarea și avizarea 

programelor CDL  , 

bazate pe interesul 

elevilor și nevoile 

operatorilor economici 

Trei programe CDL pentru 

învățământul profesional 

avizate 

Martie 2017 Director 

Catedra tehnică 

Operatori economici 

ISJ 300 lei Venituri 

proprii 

Desfășurarea stagiilor de 

practică la operatorii 

economici, conform 

contractelor de practică 

și a anexelor pedagogice 

Nr. de elevi ce desfășoară 

practica la operatori 

Conf. 

planificării 

Director 

Catedra tehnică 

Operatori economici 

- 5000 lei Venituri 

proprii 

Participarea  la 

organizarea și 

Nr. de elevi evaluați și 

promovați 

Conf. 

calendarului 

Director 

Catedra tehnică 

ISJ 1000 lei Venituri 

proprii 
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desfășurarea  

examenelor  de 

certificare a calificării 

profesionale nivel 3, 5 

de examen Operatori economici 

 

 

Prioritatea 4: Reformarea și dezvoltarea unui sistem de învățămât compatibil cu normele UE 

Obiectiv operaţional 2: Corelarea cu sistemul de învățământ din UE prin accesarea de proiecte  

  

Ţinta: Creșterea performanțelor elevilor prin abordarea conținuturilor curriculare în mod diferit față de metodele tradiționale, prin 

implicare în proiecte 

 

Context: S-a constata că se poate crește atractivitatea conținuturilor din tematica școlară utilizând metode diferite de tipicul românesc și 

probate în sisteme de învățământ europene performante. 

 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea 

obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până care 

vor fi finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Elaborarea 

documentelor 

preliminare în 

vederea acordării 

eligibilității 

proiectelor 

Nr. de proiecte 

eligibile 

2016-2017 CA 

Echipe de 

proiect 

ISJ Gorj 50 lei Venituri proprii 

Scrierea 

proiectelor și 

transmiterea lor 

spre avizare și 

evaluare 

Nr. de proiecte scrise 2016-2017 CA 

Echipe de 

criere a 

proiectului 

ISJ Gorj 

Facilitator proiect 

100 lei Venituri proprii 
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4. PLANUL OPERAŢIONAL 2017-2018 

Prioritatea 1: Creșterea calității actului educațional, prin implementarea de programe interactive bazate pe educația formală și 

nonformală 

Obiectiv operaţional O1: Creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat și a inserției în învățământul terțiar prin dezvoltarea 

serviciilor educaționale oferite elevilor 

Ţinta: Creșterea promovabilității examenului de bacalaureat cu 10% față de anul precedent 

Context: Deși în anul precedent procentul promovabilității examenului de bacalaureat s-a situat ușor peste media județeană totuși din 

prelucrarea chestionarelor de satisfacție aplicate părinților și elevilor rezultă că situația poate fi îmbunătățită.  

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Implementarea 

proiectului ROSE 

elaborat anterior având 

drept scop creșterea 

promovabilității elevilor 

la Bacalaureat 

-Achiziționarea de 

materiale, mijloace 

didactice și 

modernizarea unor 

spații de învățământ 

conform finanțării 

proiectului 

-Stimularea interesului 

pentru studiu a elevilor 

printr-o abordare 

neconvențională a 

conținuturilor 

curriculare 

-Orientare profesională 

realistă conformă 

potențialului și 

interesului individual 

2017-2018 Echipa de 

proiect 

Partenerii 

proiectului 

90.000 Fonduri europene 

Simularea examenului de Stabilirea nivelului de Conf. Comisia de ISJ Gorj 300 Cheltuieli materiale 
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Bacalaureat 2018 pregătire al elevilor la 

momentul simulării  

Calendarului 

național 

Simulare Bac. 

2018 

- buget local  

Elaborarea și derularea 

unor programe de 

pregătire suplimentară 

conform nevoii 

identificate 

Programe de pregătire 

suplimentară stabilite 

de comun acord cu 

elevii și părinții 

Sem II 

2017-2018 

Prof. care 

predau 

disciplinele de 

Bac 

Comitetele de 

părinți ale claselor 

terminale 

150 Cheltuieli materiale  

- buget local 

 

Prioritatea 1: Creșterea calității actului educațional, prin implementarea de programe interactive bazate pe educația formală și 

nonformală 

Obiectiv operaţional O4: Scăderea vulnerabilității elevilor la problemele instructiv – educative și cotidiene prin monitorizarea atentă a 

elevilor cu părinți care lucrează în străinătate, copiii fiind în grija unor tutori 

Ţinta: Reducerea cu 1% a abandonului școlar și a situațiilor de repetenție în rândul elevilor cu părinți care lucrează în străinătate, copiii 

fiind în grija unor tutori prin responsabilizarea acestora conform parteneriatului educațional familie-școală 

Context: Aproximativ 30% din elevi au cel puțin un părinte plecat în străinătate și 10 % provin din familii monoparentale iar tutela a fost 

încredințată bunicilor sau altor rude, acestea dovedind că nu prezintă autoritate sau capacitate de îndrumare și control asupra tinerilor în 

cauză. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Identificarea grupurilor 

de elevi ai căror părinți 

sunt plecați în străinătate 

Baza de date realistă cu 

elevii aflați în această 

situație și tutorii 

acestora 

Octombrie 

2017 

Consilier școlar Diriginții - - 

Elaborarea și 

implementarea de 

programe de consiliere și 

remediere școlară 

Programe care sa 

conducă la finalizarea 

anului școlar/ciclurilor 

de învățământ 

2017-2018 Consilier școlar 

Consiliile 

claselor 

DGASPC  Gorj 

CJRAE Gorj 

60 Cheltuieli materiale 

- buget local 

Activități extrașcolare 

prin care să se valorizeze 

-Programe de activități 

extrașcolare  

2017-2018 Coordonator 

programe și 

ONG-uri 

Instituții culturale 

500 Cheltuieli materiale 

- buget local 
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potențialul creativ și să 

se dezvolte încrederea în 

sine a elevilor din aceste 

grupuri 

-Rezultate la concursuri proiecte  

Comisia 

diriginților 

Comisia de 

prevenire a 

discriminării 

 

Prioritatea 2: Eficientizarea învățării prin dezvoltartea interacțiunii cadrelor didactice din învățământ și asigurarea egalității de șanse în 

formarea inițială și continuă 

Obiectiv operaţional O2: Colaborarea cu cadrele didactice cu școlile gimnaziale în vederea monitorizării rezultatelor elevilor de gimnaziu 

 

Ţinta: Elaborarea și realizarea 100% a  planului de școlarizare conform intereselor și nivelului de pregătire al elevilor absolvenți de clasa 

a-VIII-a din școlile gimnaziale furnizoare de populație școlară către instituția noastră 

Context: Lipsa orientării profesionale de specialitate în școala gimnazială, influența eronată a familiei canalizează elevii către specializări 

neconforme cu potențialul lor intelectual sau fără perspectivă de inserție socio-profesională. Chiar dacă la nivel local, regional și național 

se solicită imperios calificări în domeniul tehnic și profesional, totuși există o reticență privin înscrierea elevilor la aceste forme de 

învățământ 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Stabilirea proiectului 

planului de școlarizare 

pe baze realiste ținând 

cont de istoric, indice 

demografic, rețeaua 

școlară zonală, etc. 

Proiectul planului de 

școlarizare aprobat 

Decembrie 

2017- 

ianuarie 2018 

CA Operatori 

economici 

parteneri 

- - 

Promovarea ofertei 

școlare în localitate și 

județ 

-Materiale de 

promovare (pliante, 

afișe CD-uri, spoturi 

publicitare Radio și 

Semestrul II 

2017-2018 

Director 

Cadre didactice 

Operatori 

economici 

parteneri 

Cadre didactice din 

8.000 Cheltuieli materiale 

- buget local 



108 

 

TV) 

-Întâlniri cu elevii și 

părinții școlilor 

gimnaziale 

 

școlile gimnaziale 

 

Prioritatea 3: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și nevoilor individuale ale elevilor și adulților 

Obiectiv operaţional O1 : Implicarea agenților economici în stabilirea planului de școlarizare  

 

Ţinta: 30% din absolvenții școlarizați în specializările solicitate de agenții economici parteneri, să se integreze pe piața forței de muncă 

conform pregătirii profesionale 

Context: Instabilitatea economică locală și lipsa previziunii coerente pe termen mediu și lung a dezvoltarii operatorilor economici coduce 

la neconcordanță între ceea ce a solicitat și nevoile de angajare la finalul ciclului de învățământ.  

 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Emiterea solicitărilor de 

școlarizare în mod 

obiectiv bazate pe 

nevoile de personal pe 

termen mediu și lung 

Numărul de operatori 

economici care solicită 

școlarizare 

Noiembrie 

2017 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj - - 

Încheierea contractelor 

cadru de practică 

Număr de contracte 

încheiate 

Ianuarie-

februarie2018 

Director  

Resp. Arie 

curriculară 

”Tehnologii” 

Operatori 

economici 

100 Cheltuieli materiale 

- buget local 

 

Prioritatea 3: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și nevoilor individuale ale elevilor și adulților 



109 

 

Obiectiv operaţional O3 : Corelarea competențelor generale ale absolvenților cu locurile de muncă prezente și viitoare  

 

Ţinta: 90% din absolvenții învățământului profesional și postliceal să obțină certificat de calificare profesională nivel 3 respectiv 5, și  să-și 

continue dezvoltarea profesională în unitatea noastră școlară sau în instituții de învățământ superior 

Context: Dorința de câștiguri materiale imediate determină o parte din elevi sau absolvenți să presteze activități neconforme cu pregătirea 

profesională sau să-și întrerupă timpuriu dezvoltarea personală, iar din acest motiv am introdus în oferta educațională forme de 

învățământ seral și postliceal care să vină în sprijinul celor care și-au întrerupt la un moment dat formarea profesională. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Elaborarea CDL-urilor 

pentru clasa a IX-a și a-

X-a în parteneriat activ 

cu agenții economici 

Programe CDL avizate 

de ISJ și cu tematică 

specifică activității 

operatorilor economici 

parteneri 

Martie-mai 

2018 

Director  

Resp. Arie 

curriculară 

”Tehnologii” 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj 

50 Cheltuieli materiale 

- buget local 

Derularea stagiilor de 

pregătire practică a 

elevilor din învățământul 

profesional 

 

Numărul de contracte 

individuale de practică 

Număr de elevi care 

desfășoaroră stagii de 

pregătire practică la 

operatorii parteneri 

Octombrie 

2017 

 

 

Iunie-iulie 

2018 

Director  

Resp. Arie 

curriculară 

”Tehnologii” 

Coordonator de 

practică 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj 

 

Tutore  

5000 Cheltuieli materiale 

- buget local 

Implicarea operatorilor 

economici în organizarea 

și desfășurarea 

examenelor de certificare 

a calificării profesionale 

nivel 3 și 5  

Re prezentanți ai 

operatorilor economici 

nominalizați cu 

responsabilități în 

comisiile de examen 

Contribuția cu materiale 

și mijloace de lucru 

necesare desfășurării 

probei practice 

Ianuarie-

februarie 

2018 

Iunie-iulie 

2018 

Director  

Resp. Arie 

curriculară 

”Tehnologii” 

 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj 

 

 

2000 Cheltuieli materiale 

- buget local 
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Prioritatea 4: Reformarea și dezvoltarea unui sistem de învățământ compatibil cu normele U.E. 

Obiectiv operaţional O1: Punerea în centru a conexiunii învățare-instruire-evaluare  

 

Ţinta: Creșterea cu 20% a numărului cadrelor didactice, față de anul școlar precedent, care să parcurgă cel puțin un program de formare 

în domeniul didacticii 

Context: Nevoia de formare a cadrelor didactice este susținută de necesitatea utilizării metodelor și tehnicilor adecvate nivelului de 

învățare și înțelegere a elevilor din școala noastră.  Pe de altă parte, fiecare cadru didactic trebuie să acumuleze 90 de credite profesionale 

transferabile pe parcursul a 5 ani, pentru a putea participa la orice fel de concurs în domeniul învățământului. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Cunoașterea numărului 

de credite pe care le 

deține fiecare cadru 

didactic 

Nr. de credite pentru 

fiecare cadru didactic 

Septembrie 

2017 

Responsabil cu 

formarea și 

dezvoltarea 

profesională 

- - - 

Înscrierea pe platforma 

CCD a cadrelor didactice 

Nr. de profesori înscriși 

Nr. de programe 

accesate 

Octombrie 

2017 

Cadre didactice 

interesate 

Responsabil cu 

formarea și 

dezvoltarea 

profesională 

CCD Gorj - - 

Informarea permanentă 

și parcurgerea 

programelor de formare 

furnizate de alte instituții 

autorizate 

Nr. de programe de 

formare parcurse 

2017-2018 Cadre didactice 

interesate 

Responsabil cu 

formarea și 

dezvoltarea 

profesională 

Instituții furnizoare 

de programe de 

formare 

- - 

Transmiterea 

documentelor pentru 

echivalarea creditelor 

Nr de cadre didactice 

care au parcurs 

programe de formare 

Iunie 2018 Cadre didactice 

interesate 

 

- - - 
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Prioritatea 4: Reformarea și dezvoltarea unui sistem de învățământ compatibil cu normele U.E. 

Obiectiv operaţional O3 : Necesitatea dezvoltării și valorificării competențelor și abilităților în domeniul TIC în rândul cadrelor didactice  

 

Ţinta: Creșterea cu 10% a numărului cadrelor didactice, față de anul școlar precedent, care să parcurgă cel puțin un program de formare 

în domeniul TIC 

Context:Utilizarea de softuri educaționale, a metodelor și tehnicilor moderne, presupune competențe și abilități dezvoltate în domeniul 

TIC, al cadrelor didactice. Implicarea elevilor în participarea la programe și proiecte naționale și internaționale pe diverse platforme 

electronice ( JARomania, Moodle, ETWINNING, Didactic.ro) necesită și o bună pregătire a cadrelor didactice în acest domeniu. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Înscrierea și parcurgerea 

de programe de formare 

în domeniul TIC a 

cadrelor didactice 

Număr de cadre 

didactice înscrise 

Număr de programe 

accesate 

2017-2018 Cadre didactice 

interesate 

Instituții furnizoare 

de programe de 

formare 

1000  

- buget local 

Înscrierea elevilor în 

programe și proiecte 

naționale și 

internaționale care 

necesită abilități digitale 

Nr. de programe și 

proiecte 

Nr de elevi înscriși 

2017-2018 Cadre didactice 

interesate 

JARomania, 

Moodle, 

ETWINNING, 

Didactic.ro 

100 - buget local 
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5. PLANUL OPERAŢIONAL 2018-2019 

Prioritatea 1: Creșterea calității actului educațional, prin implementarea de programe interactive bazate pe educația formală și 

nonformală 

Obiectiv operaţional O1: Creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat și a inserției în învățământul terțiar prin dezvoltarea 

serviciilor educaționale oferite elevilor 

Ţinta: Creșterea promovabilității examenului de bacalaureat cu 10% față de anul precedent 

Context: Deși în anul precedent procentul promovabilității examenului de bacalaureat s-a situat ușor peste media județeană totuși din 

prelucrarea chestionarelor de satisfacție aplicate părinților și elevilor rezultă că situația poate fi îmbunătățită.  

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Implementarea 

proiectului ROSE 

elaborat anterior având 

drept scop creșterea 

promovabilității elevilor 

la Bacalaureat 

-Achiziționarea de 

materiale, mijloace 

didactice și 

modernizarea unor 

spații de învățământ 

conform finanțării 

proiectului 

-Stimularea interesului 

pentru studiu a elevilor 

printr-o abordare 

neconvențională a 

conținuturilor 

curriculare 

-Orientare profesională 

realistă conformă 

potențialului și 

interesului individual 

2018-2019 Echipa de 

proiect 

Partenerii 

proiectului 

90.000 Fonduri europene 
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Simularea examenului de 

Bacalaureat 2019 

Stabilirea nivelului de 

pregătire al elevilor la 

momentul simulării  

Conf. 

Calendarului 

național 

Comisia de 

Simulare Bac. 

2019 

ISJ Gorj 300 Cheltuieli materiale 

- buget local  

Elaborarea și derularea 

unor programe de 

pregătire suplimentară 

conform nevoii 

identificate 

Programe de pregătire 

suplimentară stabilite 

de comun acord cu 

elevii și părinții 

Sem II 

2018-2019 

Prof. care 

predau 

disciplinele de 

Bac 

Comitetele de 

părinți ale claselor 

terminale 

150 Cheltuieli materiale  

- buget local 

 

Prioritatea 1: Creșterea calității actului educațional, prin implementarea de programe interactive bazate pe educația formală și 

nonformală 

Obiectiv operaţional O5: Scăderea ratei abandonului școlar 

Ţinta: Reducerea cu 1% a abandonului școlar și a situațiilor de repetenție în rândul elevilor cu părinți care lucrează în străinătate, copiii 

fiind în grija unor tutori prin responsabilizarea acestora conform parteneriatului educațional familie-școală 

Context: Aproximativ 30% din elevi au cel puțin un părinte plecat în străinătate și 20 % provin din familii monoparentale iar tutela a fost 

încredințată bunicilor sau altor rude, acestea dovedind că nu prezintă autoritate sau capacitate de îndrumare și control asupra tinerilor în 

cauză. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Identificarea grupurilor 

de elevi cu risc de 

abandon școlar ( părinți  

plecați în străinătate, 

situație financiară 

precară, familii 

monoparentale, medii 

dezavantajate) 

Baza de date realistă cu 

elevii aflați în această 

situație și tutorii 

acestora 

Octombrie 

2018 

Consilier școlar Diriginții - - 

Elaborarea și 

implementarea de 

Programe care sa 

conducă la finalizarea 

2018-2019 Consilier școlar 

Consiliile 

DGASPC  Gorj 

CJRAE Gorj 

60 Cheltuieli materiale 

- buget local 
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programe de consiliere și 

remediere școlară 

anului școlar/ciclurilor 

de învățământ 

claselor 

Activități extrașcolare 

prin care să se valorizeze 

potențialul creativ și să 

se dezvolte încrederea în 

sine a elevilor din aceste 

grupuri 

-Programe de activități 

extrașcolare  

-Rezultate la concursuri 

2018-2019 Coordonator 

programe și 

proiecte  

Comisia 

diriginților 

Comisia pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

violenței, a 

faptelor de 

corupție și 

discriminare în 

mediul școlar și  

promovarea 

interculturalității 

ONG-uri 

Instituții culturale 

500 Cheltuieli materiale 

- buget local 

Implementarea de 

programe și activități 

extrașcolare în scopul 

prevenirii delicvenței 

juvenile și conștientizării 

elevilor pentru finalitatea 

studiilor   

-Programe de activități 

extrașcolare  

-Programe JARomania 

 

2018-2019 Coordonator 

programe și 

proiecte  

Comisia 

diriginților 

Comisia pentru 

prevenirea și 

eliminarea 

violenței, a 

faptelor de 

corupție și 

discriminare în 

mediul școlar și  

promovarea 

interculturalității 

Inspectoratul 

Județean de  Poliție 

Gorj 

Inspectoratul 

Județean de  

Jandarmi Gorj 

Biserica 

 

100 Cheltuieli materiale 

- buget local 
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Prioritatea 2: Eficientizarea învățării prin dezvoltartea interacțiunii cadrelor didactice din învățământ și asigurarea egalității de șanse în 

formarea inițială și continuă 

Obiectiv operaţional O2: Colaborarea cu cadrele didactice cu școlile gimnaziale în vederea monitorizării rezultatelor elevilor de gimnaziu 

 

Ţinta: Elaborarea și realizarea 100% a  planului de școlarizare conform intereselor și nivelului de pregătire al elevilor absolvenți de clasa 

a-VIII-a din școlile gimnaziale furnizoare de populație școlară către instituția noastră 

Context: Lipsa orientării profesionale de specialitate în școala gimnazială, influența eronată a familiei canalizează elevii către specializări 

neconforme cu potențialul lor intelectual sau fără perspectivă de inserție socio-profesională. Chiar dacă la nivel local, regional și național 

se solicită imperios calificări în domeniul tehnic și profesional, totuși există o reticență privin înscrierea elevilor la aceste forme de 

învățământ 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Stabilirea proiectului 

planului de școlarizare 

pe baze realiste ținând 

cont de istoric, indice 

demografic, rețeaua 

școlară zonală, etc. 

Proiectul planului de 

școlarizare aprobat 

Decembrie 

2018- 

ianuarie 2019 

CA Operatori 

economici 

parteneri 

- - 

Promovarea ofertei 

școlare în localitate și 

județ 

-Materiale de 

promovare (pliante, 

afișe CD-uri, spoturi 

publicitare Radio și 

TV) 

-Întâlniri cu elevii și 

părinții școlilor 

gimnaziale 

 

Semestrul II 

2018-2019 

Director 

Cadre didactice 

Operatori 

economici 

parteneri 

Cadre didactice din 

școlile gimnaziale 

8.000 Cheltuieli materiale 

- buget local 

 

Prioritatea 3: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și nevoilor individuale ale elevilor și adulților 
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Obiectiv operaţional O1 : Implicarea agenților economici în stabilirea planului de școlarizare  

 

Ţinta: 30% din absolvenții școlarizați în specializările solicitate de agenții economici parteneri, să se integreze pe piața forței de muncă 

conform pregătirii profesionale 

Context: Instabilitatea economică locală și lipsa previziunii coerente pe termen mediu și lung a dezvoltarii operatorilor economici coduce 

la neconcordanță între ceea ce a solicitat și nevoile de angajare la finalul ciclului de învățământ.  

 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Emiterea solicitărilor de 

școlarizare în mod 

obiectiv bazate pe 

nevoile de personal pe 

termen mediu și lung 

Numărul de operatori 

economici care solicită 

școlarizare 

Noiembrie 

2018 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj - - 

Încheierea contractelor 

cadru de practică 

Număr de contracte 

încheiate 

Ianuarie-

februarie2019 

Director  

Resp. Arie 

curriculară 

”Tehnologii” 

Operatori 

economici 

100 Cheltuieli materiale 

- buget local 

 

Prioritatea 3: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și nevoilor individuale ale elevilor și adulților 

Obiectiv operaţional O3 : Corelarea competențelor generale ale absolvenților cu locurile de muncă prezente și viitoare  

 

Ţinta: 90% din absolvenții învățământului profesional și postliceal să obțină certificat de calificare profesională nivel 3 respectiv 5, și  să-și 

continue dezvoltarea profesională în unitatea noastră școlară sau în instituții de învățământ superior 

Context: Dorința de câștiguri materiale imediate determină o parte din elevi sau absolvenți să presteze activități neconforme cu pregătirea 

profesională sau să-și întrerupă timpuriu dezvoltarea personală, iar din acest motiv am introdus în oferta educațională forme de 

învățământ seral și postliceal care să vină în sprijinul celor care și-au întrerupt la un moment dat formarea profesională. 
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Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Elaborarea CDL-urilor 

pentru clasa a IX-a, a-X-

a și a-XI-a în parteneriat 

activ cu agenții 

economici 

Programe CDL avizate 

de ISJ și cu tematică 

specifică activității 

operatorilor economici 

parteneri 

Martie-mai 

2019 

Director  

Resp. Arie 

curriculară 

”Tehnologii” 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj 

50 Cheltuieli materiale 

- buget local 

Derularea stagiilor de 

pregătire practică a 

elevilor din învățământul 

profesional 

 

Numărul de contracte 

individuale de practică 

Număr de elevi care 

desfășoaroră stagii de 

pregătire practică la 

operatorii parteneri 

Octombrie 

2018 

 

 

Iunie-iulie 

2019 

Director  

Resp. Arie 

curriculară 

”Tehnologii” 

Coordonator de 

practică 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj 

 

Tutore  

5000 Cheltuieli materiale 

- buget local 

Implicarea operatorilor 

economici în organizarea 

și desfășurarea 

examenelor de certificare 

a calificării profesionale 

nivel 3 și 5  

Reprezentanți ai 

operatorilor economici 

nominalizați cu 

responsabilități în 

comisiile de examen 

Contribuția cu materiale 

și mijloace de lucru 

necesare desfășurării 

probei practice 

Ianuarie-

februarie 

2019 

Iunie-iulie 

2019 

Director  

Resp. Arie 

curriculară 

”Tehnologii” 

 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj 

 

 

2000 Cheltuieli materiale 

- buget local 

Prioritatea 4: Reformarea și dezvoltarea unui sistem de învățământ compatibil cu normele U.E. 

Obiectiv operaţional O1: Punerea în centru a conexiunii învățare-instruire-evaluare  

 

Ţinta: Creșterea cu 20% a numărului cadrelor didactice, față de anul școlar precedent, care să parcurgă cel puțin un program de formare 

în domeniul didacticii/specialității/dezvoltare antreprenorială 

Context: Nevoia de formare a cadrelor didactice este susținută de necesitatea utilizării metodelor și tehnicilor adecvate nivelului de 

învățare și înțelegere a elevilor din școala noastră.  Pe de altă parte, fiecare cadru didactic trebuie să acumuleze 90 de credite profesionale 
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transferabile pe parcursul a 5 ani, pentru a putea participa la orice fel de concurs în domeniul învățământului. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Cunoașterea numărului 

de credite pe care le 

deține fiecare cadru 

didactic 

Nr. de credite pentru 

fiecare cadru didactic 

Septembrie 

2018 

Responsabil cu 

formarea și 

dezvoltarea 

profesională 

- - - 

Înscrierea pe platforma 

CCD a cadrelor didactice 

Nr. de profesori înscriși 

Nr. de programe 

accesate 

Octombrie 

2018 

Cadre didactice 

interesate 

Responsabil cu 

formarea și 

dezvoltarea 

profesională 

CCD Gorj - - 

Informarea permanentă 

și parcurgerea 

programelor de formare 

furnizate de alte instituții 

autorizate 

Nr. de programe de 

formare parcurse 

2018-2019 Cadre didactice 

interesate 

Responsabil cu 

formarea și 

dezvoltarea 

profesională 

Instituții furnizoare 

de programe de 

formare 

- - 

Transmiterea 

documentelor pentru 

echivalarea creditelor 

Nr de cadre didactice 

care au parcurs 

programe de formare 

Iunie 2019 Cadre didactice 

interesate 

 

- - - 
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Prioritatea 4: Reformarea și dezvoltarea unui sistem de învățământ compatibil cu normele U.E. 

Obiectiv operaţional O3 : Necesitatea dezvoltării și valorificării competențelor și abilităților în domeniul TIC în rândul cadrelor didactice  

 

Ţinta: Creșterea cu 10% a numărului cadrelor didactice, față de anul școlar precedent, care să parcurgă cel puțin un program de formare 

în domeniul TIC 

Context:Utilizarea de softuri educaționale, a metodelor și tehnicilor moderne, presupune competențe și abilități dezvoltate în domeniul 

TIC, al cadrelor didactice. Implicarea elevilor în participarea la programe și proiecte naționale și internaționale pe diverse platforme 

electronice ( JARomania, Moodle, ETWINNING, Didactic.ro, Proiect european ”My School TV”) necesită și o bună pregătire a cadrelor 

didactice în acest domeniu. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Înscrierea și parcurgerea 

de programe de formare 

în domeniul TIC a 

cadrelor didactice 

Număr de cadre 

didactice înscrise 

Număr de programe 

accesate 

2018-2019 Cadre didactice 

interesate 

Instituții furnizoare 

de programe de 

formare 

1000  

- buget local 

Înscrierea elevilor în 

programe și proiecte 

naționale și 

internaționale care 

necesită abilități digitale 

Nr. de programe și 

proiecte 

Nr de elevi înscriși 

2018-2019 Cadre didactice 

interesate 

JARomania, 

Moodle, 

ETWINNING, 

Didactic.ro 

100 - buget local 
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6. PLANUL OPERAŢIONAL 2019-2020 

Prioritatea 1: Creșterea calității actului educațional, prin implementarea de programe interactive bazate pe educația formală și 

nonformală 

Obiectiv operaţional O1: Creșterea ratei de promovare a examenului de bacalaureat și a inserției în învățământul terțiar prin dezvoltarea 

serviciilor educaționale oferite elevilor 

Ţinta: Creșterea promovabilității examenului de bacalaureat cu 10% față de anul precedent 

Context: Deși în anul precedent procentul promovabilității examenului de bacalaureat pentru seria curentă, s-a situat peste media 

județeană, totuși situația poate fi îmbunătățită.  

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Implementarea 

proiectului ROSE 

elaborat anterior având 

drept scop creșterea 

promovabilității elevilor 

la Bacalaureat 

-Achiziționarea de 

materiale, mijloace 

didactice și 

modernizarea unor 

spații de învățământ 

conform finanțării 

proiectului 

-Stimularea interesului 

pentru studiu a elevilor 

printr-o abordare 

neconvențională a 

conținuturilor 

curriculare 

-Orientare profesională 

realistă conformă 

potențialului și 

interesului individual 

2019-2020 Echipa de 

proiect 

Partenerii 

proiectului 

90.000 Fonduri europene 
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Simularea examenului de 

Bacalaureat 2020 

Stabilirea nivelului de 

pregătire al elevilor la 

momentul simulării  

Conf. 

Calendarului 

național 

Comisia de 

Simulare Bac. 

2020 

ISJ Gorj 300 Cheltuieli materiale 

- buget local  

Elaborarea și derularea 

unor programe de 

pregătire suplimentară 

conform nevoii 

identificate 

Programe de pregătire 

suplimentară stabilite 

de comun acord cu 

elevii și părinții 

Sem II 

2019-2020 

Prof. care 

predau 

disciplinele de 

Bac 

Comitetele de 

părinți ale claselor 

terminale 

150 Cheltuieli materiale  

- buget local 

 

Prioritatea 1: Creșterea calității actului educațional, prin implementarea de programe interactive bazate pe educația formală și 

nonformală 

Obiectiv operaţional O2: Personalul didactic să devină expert în învăţarea adaptivă, să cunoască multiple căi de a preda şi învăţa 

Ţinta: Creșterea cu 50% comparativ cu anul trecut a numărului cadrelor didactice ce participă la cursuri de formare continuă privind 

problematica și profilul elevului din ziua de azi și de metodică didactică individualizată. 

Context: Profilul elevului din ziua de azi se modifică an de an astfel încât profesorul va trebui în permanență să-și adaptaze mecanismul de 

relaționare și tehnica de abordare a conținuturilor conform particularităților elevilor.  

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Identificarea nevoii de 

formare a cadrelor 

didactice pe baza 

rezultatelor la asistențe, 

inspecții, examene, etc., 

și a fișelor de dezvoltare 

personală și profesională 

-Raportul comisiei de 

perfecționare cu nevoile 

de formare  

 

Sept-oct 2019 Responsabil 

comisie 

perfecționare 

 

- - - 

Înscrierea și finalizarea 

de către cadrele didactice 

a diferitelor tipuri de 

cursuri 

50% din numărul de 

cadre didactice urmează 

diferite tipuri de cursuri 

2019-2020 Cadrele 

didactice vizate 

ISJ 

CCD 

Alte instituții de 

educație și formare 

4000 lei Bugetul local 
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Aplicarea competențelor 

dobândite la cursurile de 

formare  în demersul 

didactic și crearea 

spiritului competitiv 

între profesori 

Creșterea cu 50% a 

numărului de profesori 

ce vor aplica strategii 

didactice moderne și 

vor utiliza dotările 

performante ale școlii 

2019-2020 Cadrele 

didactice  

Echipa 

managerială 

Responsabilii de 

arii curriculare a 

Colegiului 

- - - 

Prioritatea 1: Creșterea calității actului educațional, prin implementarea de programe interactive bazate pe educația formală și 

nonformală 

Obiectiv operaţional O3: Îmbunătățirea relațiilor familie-școală, informarea părinților despre ”limbajul școlarizării” 

Ţinta 1: Proiectarea, implementarea, monitorizarea și evaluarea unor programe de consiliere și lectorate cu părinții/tutori legali  

Ţinta 2: Implicarea activă a părinților în programe și activități educative 

Context:  

 Declinul economic al zonei a determinat exodul populației active către țări din Europa pentru ocuparea unor locuri de muncă, 

motiv pentru care responsabilitatea este transferată unor tutori iar maniera de educație privind atitudinea față de școală pentru 

proprii copii este distorsionată (mulți dintre părinți prestând activități neconforme pregătirii profesionale)  

 Refuzul anumitor specializări oferite de operatorii economici care au vizat dezvoltarea în regiune pe motive financiare 

 Mentalitatea greșită a părinților privind orientarea școlară a copiilor care nu ține cont de contextul social, de potențialul și 

interesele copilului.  

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Ț1 

Elaborarea de către 

fiecare diriginte a unui 

program de consiliere 

individuală și de grup a 

Programe cu tematică 

specifică consilierii 

Sept-oct 2019 comisie diriginți 

 

-părinți  - - 
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părinților/tutorilor 

Monitorizarea și 

evaluarea impactului 

privind implementarea 

programelor 

Fișe de monitorizare 

Chestionare de impact 

2019-2020 Responsabil 

programe și 

proiecte școlare 

și extrașcolare 

Responsabil 

comisie diriginți 

diriginți 

- părinți - - 

Ț2 

Consultarea și 

identificarea intereselor 

părinților privind 

programele educative 

derulate în școală 

Chestionare 

Listă activități dorite 

2019-2020 Responsabil 

programe și 

proiecte școlare 

și extrașcolare 

Responsabil 

comisie diriginți 

diriginți 

- părinți - - 

Elaborarea și 

implementarea 

programelor de activități 

educative având ca 

parteneri părinții 

Programe elaborate 

Chestionare de impact 

Planuri de îmbunătățire 

pe baza evaluării 

programelor 

Produse de activitate: 

fotografii, obiecte, 

filmulețe 

Procese verbale 

2019-2020 Responsabil 

programe și 

proiecte școlare 

și extrașcolare 

Responsabil 

comisie diriginți 

diriginți 

- părinți 200 Bugetul local 

Activități de orientare 

școlară desfășurate în 

cadrul comunitar cu 

factori educaționali: 

operatori economici, 

Primărie, Comitetele de 

părinți, Școli Gimnaziale 

din regiune 

Realizarea în proporție 

de 100% a planului de 

școlarizare propus 

 

2019-2020 Echipa 

managerială 

Responsabil 

programe și 

proiecte școlare 

și extrașcolare 

Responsabil 

comisie diriginți 

diriginți 

Operatori 

economici, 

Primărie, 

Comitetele de 

părinți,  

Școli Gimnaziale 

din regiune 

 

300 Bugetul local 
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Prioritatea 2: Eficientizarea învățării prin dezvoltartea interacțiunii cadrelor didactice din învățământ și asigurarea egalității de șanse în 

formarea inițială și continuă 

Obiectiv operaţional O2: Colaborarea cu cadrele didactice de la școlile gimnaziale în vederea unei orientări școlare realiste a elevilor de 

gimnaziu 

 

Ţinta: Elaborarea și realizarea 100% a  planului de școlarizare conform intereselor și nivelului de pregătire al elevilor absolvenți de clasa 

a-VIII-a din școlile gimnaziale furnizoare de populație școlară către instituția noastră 

Context: Lipsa orientării profesionale de specialitate în școala gimnazială, influența eronată a familiei canalizează elevii către specializări 

neconforme cu potențialul lor intelectual sau fără perspectivă de inserție socio-profesională. Chiar dacă la nivel local, regional și național 

se solicită imperios calificări în domeniul tehnic și profesional, totuși există o reticență privin înscrierea elevilor la aceste forme de 

învățământ 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Stabilirea proiectului 

planului de școlarizare 

pe baze realiste ținând 

cont de istoric, indice 

demografic, rețeaua 

școlară zonală, etc. 

Proiectul planului de 

școlarizare aprobat 

Decembrie 

2019- 

ianuarie 2020 

Echipa 

managerială 

Operatori 

economici 

parteneri 

- - 

Promovarea ofertei 

școlare în localitate și 

județ 

-Materiale de 

promovare (pliante, 

afișe CD-uri, spoturi 

publicitare Radio și 

TV) 

-Întâlniri cu elevii și 

părinții școlilor 

gimnaziale 

 

2019-2020 Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

Operatori 

economici 

parteneri 

Cadre didactice din 

școlile gimnaziale 

8.000 Cheltuieli materiale 

- buget local 
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Prioritatea 3: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și nevoilor individuale ale elevilor și adulților 

Obiectiv operaţional O2 : Creșterea interesului angajatorilor de a investi în formarea profesională inițială a elevilor 

 

Ţinta: Diversificarea formelor de implicare a operatorilor economici parteneri în derularea stagiilor de pregătire practică a elevilor din 

învățământul profesional 

Context: Angajarea activă a operatorilor economici alături de școală în stabilirea planului de școlarizare și formarea până la angajare a 

elevilor, sporește interesul pentru învățământul profesional.  

 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Elaborarea contractelor 

cadru și a contractelor de 

practică cu operatorii 

economici 

 

Nr.de contracte 

încheiate 

Conf. 

calendarului 

metodologiei 

Director 

Catedra tehnică 

Operatori  

economici 

ISJ 100 lei Venituri proprii 

Elaborarea și avizarea 

programelor CDL  , 

bazate pe interesul 

elevilor și nevoile 

operatorilor economici 

Programe CDL pentru 

învățământul 

profesional avizate 

Martie 2020 Director  

Resp. Arie 

curriculară 

”Tehnologii” 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj 

100 lei Venituri proprii 

Desfășurarea stagiilor de 

practică la operatorii 

economici, conform 

contractelor de practică 

și a anexelor pedagogice 

Numărul de contracte 

individuale de practică 

Număr de elevi care 

desfășoaroră stagii de 

pregătire practică la 

operatorii parteneri 

Octombrie 

2019 

 

 

Iunie-iulie 

2020 

Director  

Resp. Arie 

curriculară 

”Tehnologii” 

Coordonator de 

practică 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj 

 

Tutore  

5000 Cheltuieli materiale 

- buget local 

Participarea  la 

organizarea și 

desfășurarea  examenelor  

Reprezentanți ai 

operatorilor economici 

nominalizați cu 

Ianuarie-

februarie 

2020 

Director  

Resp. Arie 

curriculară 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj 

2000 Cheltuieli materiale 

- buget local 
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de certificare a calificării 

profesionale nivel 3, 5 

responsabilități în 

comisiile de examen 

Contribuția cu materiale 

și mijloace de lucru 

necesare desfășurării 

probei practice 

Iunie-iulie 

2020 

 

”Tehnologii” 

 

 

 

 

Prioritatea 3: Adaptarea ofertei educaționale la cerințele pieței muncii și nevoilor individuale ale elevilor și adulților 

Obiectiv operaţional O4 : Punerea accentului pe abilitățile elevului 

 

Ţinta: Valorizarea potențialului creativ și vocațional al elevilor prin implicare în activități extrașcolare și extracurriculare respectiv 

participarea la concursuri și simpozioane 

Context: Existența unui număr substanțial de elevi cu abilități și talente în diferite domenii ce pot fi descoperite și valorificate în scopul 

dezvoltării personale și a abordării conținuturilor curriculare. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Elaborarea CDL-urilor 

pentru clasa a IX-a, a-X-

a și a-XI-a în parteneriat 

activ cu agenții 

economici 

Programe CDL avizate 

de ISJ și cu tematică 

specifică activității 

operatorilor economici 

parteneri 

Martie-mai 

2020 

Director  

Resp. Arie 

curriculară 

”Tehnologii” 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj 

50 Cheltuieli materiale 

- buget local 

Derularea stagiilor de 

pregătire practică a 

elevilor din învățământul 

profesional 

 

Numărul de contracte 

individuale de practică 

Număr de elevi care 

desfășoaroră stagii de 

pregătire practică la 

operatorii parteneri 

Octombrie 

2019 

 

 

Iunie-iulie 

2020 

Director  

Resp. Arie 

curriculară 

”Tehnologii” 

Coordonator de 

practică 

Operatori 

economici 

ISJ Gorj 

 

Tutore  

5000 Cheltuieli materiale 

- buget local 

Prioritatea 4: Reformarea și dezvoltarea unui sistem de învățământ compatibil cu normele U.E. 
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Obiectiv operaţional O2: Corelarea cu sistemul de învățământ din UE prin accesarea de proiecte  

 

Ţinta: Creșterea performanțelor elevilor prin abordarea conținuturilor curriculare în mod diferit față de metodele tradiționale, prin 

implicare în proiecte 

Context: S-a constatat că se poate crește atractivitatea conținuturilor din tematica școlară utilizând metode diferite de tipicul românesc și 

probate în sisteme de învățământ europene performante. 

Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Elaborarea documentelor 

preliminare în vederea 

acordării eligibilității 

proiectelor 

Nr. de proiecte eligibile 2019-2020 CA 

Echipe de 

proiect 

ISJ Gorj 50 lei Venituri proprii 

Scrierea proiectelor și 

transmiterea lor spre 

avizare și evaluare 

Nr. de proiecte scrise 2019-2020 CA 

Echipe de 

scriere a 

proiectului 

ISJ Gorj 

Facilitator proiect 

100 lei Venituri proprii 

 

Prioritatea 4: Reformarea și dezvoltarea unui sistem de învățământ compatibil cu normele U.E. 

Obiectiv operaţional O3 : Necesitatea dezvoltării și valorificării competențelor și abilităților în domeniul TIC în rândul cadrelor didactice  

 

Ţinta: Creșterea cu 10% a numărului cadrelor didactice, față de anul școlar precedent, care să parcurgă cel puțin un program de formare 

în domeniul TIC 

Context:Utilizarea de softuri educaționale, a metodelor și tehnicilor moderne, presupune competențe și abilități dezvoltate în domeniul 

TIC, al cadrelor didactice. Implicarea elevilor în participarea la programe și proiecte naționale și internaționale pe diverse platforme 

electronice ( JARomania, Moodle, ETWINNING, Didactic.ro, Proiect european ”My School TV”) necesită și o bună pregătire a cadrelor 

didactice în acest domeniu. 
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Masuri/ 

Acţiuni pentru 

atingerea obiectivului 

Rezultate  aşteptate Data până 

care vor fi 

finalizate 

Persoana/ 

Persoane 

responsabile 

Parteneri Cost Sursa de finanţare 

Finalizarea activităților 

privind statutul de 

furnizor de formare 

ECDL 

Acreditare program 

ECDL 

Nr. profesori cu 

certificat 

Nr. elevi cu certificat 

2019-2020 Formatori 

ECDL 

Cadre didactice 

ISJ Gorj 2000  

- buget local 

Înscrierea elevilor în 

programe și proiecte 

naționale și 

internaționale care 

necesită abilități digitale 

Nr. de programe și 

proiecte 

Nr de elevi înscriși 

2019-2020 Cadre didactice 

interesate 

JARomania, 

Moodle, 

ETWINNING, 

Didactic.ro 

100 - buget local 

Promovarea imaginii 

școlii și ofertei 

educaționale prin 

resursele obținute prin 

proiectul Erasmus ”My 

schoole TV” 

Nr. ore de difuzare din 

studioul TV 

Nr de elevi participanți 

2019-2020 Echipa 

managerială 

Cadre didactice 

interesate 

Comitetul de 

elevi 

JARomania, 

Moodle, 

ETWINNING, 

Didactic.ro 

100 - buget local 
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7.  Monitorizarea şi evaluarea Planului Operaţional 

Procesul de monitorizare şi evaluare va fi asigurat de echipa de elaborare PAS prin: 

 întâlniri şi şedinţe de lucru lunare pentru informare, obţinerea feed-back-ului, prin care 

- se vor aplca criterii de evaluare, în funcţie de momentul ales (evaluarea iniţială, formativă, sumativă) şi de aspectul 

vizat 

- se vor înregistra rezultatele obţinute în diferite etape de aplicare a planului de acţiune şi se vor compatra cu rezultatele 

aşteptate 

- se va urmări eficienţa utilizării resurselor umane, materiale, financiare, desfasurându-se activităţi de bilanţ semestrial 

- se vor analiza cauzele unor eventuale eşecuri în atingerea ţintelor propuse în Planul Operaţional 

- se vor evalua experienţe noi şi strategii de continuare a unor activităţi 

 rapoarte semestriale prezentate în CP, CA şi CEAC 

 revizuire periodică/anuală 

În acest proces de monitorizare şi de evaluare trebuiesc cuprinşi: părinţi, elevi, personalul didactic şi didactic auxiliar, agenţi pentru ocuparea 

forţei de muncă, angajatori, angajaţi, reprezentanţi ai adminstaraţiei publice locale etc. 
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ANEXA 1: Instituţii partenere 

 

NR 

CRT 
PARTENER PERIOADA 

1 Inspectoratul de Jandarmi Judetean „Tudor Vladimirescu” Gorj 2012/2013 

2 Poliţia oraș Bumbești-Jiu 2012/2013 

3 S.C. PIRELII  și C.ECO TECHNOLOGY ROMÂNIA SRL 2012/2013 

4 Primăria oraș Bumbești-Jiu și Casa de Cultură 2012/2013 

5 Direcția de Sănătate publică Gorj 2012/2013 

6 Agenția pentru Protecția Mediului Gorj 2012/2013 

7 Primăria oraș Bumbești-Jiu- Compartimentul Asistență Socială 2012/2013 

8 S.C. CNC TECH SRL 2012/2013 

9 Societatea Națională de Cruce Roșie din România, Filiala Gorj 2012/2013 

10 C.N. ROMARM SA Filiala S.C. U.M. Sadu S.A. Bumbești-Jiu 2012/2013 

11 Asociația pentru Sănătate, educație și familie 2012/2013 

12 Universitatea Liberă Internațională din Moldova 2012/2013 

13 Asociația Română pentru Reciclare –RoRec 2012/2013 

14 Patrula de reciclare-Program  național pentru educație ecologică și 

comportament etic 
2012/2013 

15 Asociația  educația de-a lungul întregii vieți 2012/2013 

16 Stategia Națională pentru Acțiune Comunitară - Proiect educațional SNAC, “ 

Să fim mai buni 
2012/2013 

17 Proiect “Voluntari în actiune alături de Natura 2000 ” în parteneriat cu: 

Administrația Ariei Naturale Protejate –ROSC 10129NGV 
2012/2013 

18 Colegiul Național “Constantin Brîncoveanu Baia de Aramă” 2012/2013 

19  Colegiul Național  “Radu Greceanu” , Slatina 2012/2013 

20 Colegiul Tehnic “Dimitrie Leonida”, Petroșani 2012/2013 

21 Manăstirea Vișina,  Proiect “ Dăruind vei dobândi”  2012/2013 

22 Universitatea de vest din Timișoara, facultatea de Fizică, Centrul Național 

pedagogic Ștefan Odobleja, Dr. Tr. Severin, Colegiul Național de Informatică 

Carmen Silva, Petroșani, Centrul Școlar Arad - Proiect Educațional –O zi 

student la Fizică 

2012/2013 

23 S.C. Radeli Grup Construct SRL.- Teatru AHA 2012/2013 
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24 Colegiul Tehnic Gen. Gh. Magheru Tg-Jiu, Colegiul Tehnic Mătăsari 2012/2013 

25 Asociația Copii Nostri de Pretutindeni 2012/2013 

26 Colegiul Tehnic "Alexe Marin" Slatina 2012/ 2013 

27 Colegiul Tehnic "Mihai Viteazu" Vulcan, jud Junedoara 2012/ 2013 

28 Colegiul Tehnic "Regele Ferdinand I" Timisoara 2012/ 2013 

29 Colegiul tehnic "Henri Coanda" Tg-Jiu 2013/ 2013 

30 Liceul "George Tarnea" Babeni, Valcea 2012/ 2013 

31 COLEGIUL NAŢIONAL „GHEORGHE ŞINCAI” BUCUREŞTI 2013/ 2014 

32 COLEGIUL TEHNIC „UNIREA” ŞTEI, JUDEŢUL BIHOR 2013/ 2014 

33 LICEUL TEORETIC ,,PETOFI SANDOR", SĂCUENI, JUD. BIHOR 2013/ 2014 

34   LICEUL TEHNOLOGIC ,,VIRGIL MADGEARU", ROŞIORII DE VEDE, 

JUD.TELEORMAN 
2013/ 2014 

35 LICEUL TEHNOLOGIC ,,DINU BRATIANU", ŞTEFĂNEŞTI, JUD. 

ARGEŞ 
2013/ 2014 

36 COLEGIUL TEHNIC „DIMITRIE LEONIDA” IAŞI, JUDEŢUL IAŞI 2013/ 2014 

37  LICEUL TEHNOLOGIC ,,GH. K. CONSTANTINESCU", BRAILA, JUD. 

BRĂILA 
2013/ 2014 

38 ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,NIKOS KAZ43ANTZAKIS", BRAILA, JUD. 

BRĂILA 
2013/ 2014 

39  LICEUL TEHNOLOGIC ,,CONSTANTIN BURSAN", HUNEDOARA, JUD. 

HUNEDOARA 
2013/ 2014 

40 CRUCEA ROSIE ROMANA - FILIALA GORJ, 2013/ 2014 

41 CENTRUL DE PREVENIRE, EVALUARE SI CONSILIERE ANTIDROG 

GORJ,  
2013/ 2014 

42  DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ- SERVICIUL PENTRU 

PROMOVAREA SANATATII 
2013/ 2014 

43  AVON ROMANIA- FILIALA GORJ 2013/ 2014 

44 CENTRU JUDETEAN DE RESURSE SI ASISTENTA EDUCATIONALA 

GORJ 
2013/ 2014 

45  AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI GORJ 2013/ 2014 

45 ADMINISTRATIA PARCULUI NATIONAL DEFILEUL JIULUI 2013/ 2014 

46 Liceul Teoretic "A.I.Cuza" Alexandria 2014/ 2015 

47 Agentia pentru Protectia Mediului Gorj 2014/ 2015 
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48 Directia de sanatate publica Gorj 2014/ 2015 

49 Primaria orasului Bumbesti- Jiu 2014/ 2015 

50 Inovatie si performanta in pregatirea elevilor de liceu- ISJ Gorj 2014/ 2015 

51 Centrul regional de prevenire, evaluare si consiliere antidrog Craiova 2014/ 2015 

52 
Societatea Nationala de Cruce Rosie din Romania, Filiala Gorj 2014/ 2015 

53 Asociatia "Amicii Emmaus" Tg-Jiu 2014/ 2015 

54 
Asociatia "Copiii nostrii de pretutindeni" Tg-Jiu 2014/ 2015 

55 
Scoala Gimnaziala "Pompiliu Marcea" Tg-Jiu 2014 

56 Palatul Copiilor Tg-Jiu 2013 

57 Casa Corpului Didactic Tg-Jiu 2013 

58 Biblioteca Judeteana "Christian Tell" Tg-Jiu 2013 

59 Centrul judetean de promovare si conservare a culturii traditionale, judetul 

Gorj 
2013 

60 
Seminarul Teologic Ortodox "Neagoe- Voda Basarab" Curtea de Arges 2014 

61 Liceul Teoretic Baia de Fier Jul-05 

62 Colegiul Tehnic "Costic D. Nenitescu" 2014 

63 
Colegiul National "Tudor Vladimirescu" Tg-Jiu 2014 

64 Scoala Gimnaziala Bumbesti-Jiu 2014 

65 
Liceul Pedagogic "M. Scarlat" Alexandria, Teleorman 2014 

66 
Scoala Gimnaziala "Constantin Savoiu" Tg-Jiu 2014 

67 Scoala Gimnaziala Radosi 2014 

68 Colegiul "Henri Coanda" Bacau 2014 
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NR 

CRT 
PARTENER PERIOADA 

1 JUNIOR ACHIEVEMENT ROMÂNIA 2015-2016 

2 TEATRUL DRAMATIC “ELVIRA GODEANU” TG-JIU 2015- 2016 

3 PRIMĂRIA ORAŞULUI BUMBEŞTI-JIU 2015-2016 

4 PRIMĂRIA ORAŞULUI ŞI CASA DE CULTURĂ “GHEORGHE TĂTĂRĂSCU” 

BUMBEŞTI-JIU 

2015-2016 

5 

SOCIETATEA UZINA MECANICĂ SADU SA BUMBEŞTI-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

6 

SC AILAROC SRL BUMBEŞTI-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

7 

SC ARGO IMPEX SRL TG-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

8 

SC VIIŞOARA SRL BUMBEŞTI-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

9 

SC ROVERS SRL BUMBEŞTI-JIU 

2014-2015 

2015-2016 

2016-2017 

2017-2018 

10 UNIVERSITATEA CONSTANTIN BRÂNCUŞI din TG-JIU Perioada nedeterminata 

11 UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAŢIONALĂ DIN MOLDOVA 2015-2016 

12 SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR 2 BUCURESTI 2015-2016 

13 COLEGIUL TEHNIC “ION BORCEA” BUHUSI, BACAU 2015-2016 

14 COLEGIUL TEHNIC “ALEXE MARIN” SLATINA, OLT 2015-2016 

15 COLEGIUL TEHNIC “UNIREA”, STEI, BIHOR 2015-2016 
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16 SOCIETATEA NATIONALA DE CRUCII ROSIE DIN ROMANIA, FILIALA GORJ 2015-2016 

17 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA GORJ 2015-2016 

18 COLEGIUL TEHNIC “PETRU PONI” ONESTI 2015-2016 

19 INTEGRAREA ELEVILOR CU CES, editia a IV-a 

SCOALA PROFESIONALA SPECIALA NR 2 BUCURESTI 

2015-2016 

20 TEATRUL “ELVIRA GODEANU” TG-JIU 2015-2016 

21 IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR “JUNIOR ACHIEVEMENT” 2015- 2016 

MEC- cod CJ 14- 00000118 

2015-2016 

22 LICEUL TEHNIC “CTIN BURSAN” HUNEDOARA 2015-2016 

23 COLEGIUL COMERCIAL “CAROL I” CONSTANTA 2015-2016 

24 Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Gorj 2015-2016 

25 Administratia Parcului National Defileul Jiului 2015-2016 

26 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului”Regele Mihai I al 

României” Timişoara 

2015- 2019 

27 Asociaţia “Copiii noştri de pretutindeni”  2015-2016 

28 Asociaţia “Amicii Emmaus ” Tg-Jiu 2015-2016 

29 UNIVERSITATEA din PETROŞANI 2015-2016 

30 SC PIRELLI ECO TECHNOLOGY RO SRL BUMBEŞTI-JIU 2015-2016 

31 Colegiul Naţional “Radu Greceanu” Slatina, jud. Olt 2015-2016 

32 Colegiul Tehnic “Radu Negru” Galaţi 2015-2016 

33 Liceul Tehnologic “Paul Bujor” Bereşti, jud. Galaţi 2015-2016 

34 Şcoala Gimnazială Nucet Dâmboviţa 2015-2016 
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ANEXA 2 Rezultatele evaluării ARACIP 
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ANEXA 3 

 

EVIDENTA ACTIVITATII DE PERFECTIONARE A CADRELOR DIDACTICE DE LA  

COLEGIUL “MIHAI VITEAZUL”, BUMBESTI-JIU IN ANUL SCOLAR 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 EVIDENTA ACTIVITATII DE PERFECTIONARE PRIN GRADE DIDACTICE IN CADRUL  

COLEGIULUI “MIHAI VITEAZUL”, BUMBESTI-JIU IN ANUL SCOLAR 2015-2016 

 

Nr. 

crt. 

NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC  GRADUL DIDACTIC OBTINUT 

1. DEACONESCU MIRELA-IRINA I 

2. IANOSI GIORGIANA II 

3. POPA LUMINITA I 

4. TITA IONUT I 

 

 

Nr. 

crt. 

DENUMIREA CURSULUI/SEMINARULUI NUMELE SI PRENUMELE CADRELOR 

DIDACTICE PARTICIPANTE 

1. Dezvoltarea competentelor de leader in managementul educational   CIRLEA ELENA 

2. Social Business Webinar with Lars Johansson-Kjellerod (UNICUS) JA 

Europe in cadrul proiectului international - Erasmus+„SOCIAL 

ENTERPRISE 360” 

GOLUMBEANU LUMINITA 

3. Social Business Webinar with Chris Alefantis (Shedia Street Paper) JA 

Europe in cadrul proiectului international - Erasmus+„SOCIAL 

ENTERPRISE 360” 

GOLUMBEANU LUMINITA 

4. Evaluare pentru evolutia in cariera didactica  GOLUMBEANU LUMINITA 

5. Tehnici manageriale in educatie  LUBEN AURELIA 

GOLUMBEANU LUMINITA  

6. Cambridge University Press Teacher Development Seminar DEACONESCU MIRELA-IRINA 

7. Istoria recenta a Romaniei LUPULESCU DANUT 
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ANEXA 4 

      EVIDENTA ACTIVITATII DE PERFECTIONARE 

                                             A CADRELOR DIDACTICE DIN CADRUL COLEGIULUI 

“MIHAI VITEAZUL” DIN BUMBESTI-JIU IN ANUL SCOLAR 2014-2015 

 

  

DENUMIRE CURS NR. PARTICIPANTI NUME SI PRENUME 

Elevi pregatiti pentru promovarea cu succes a examenelor 

nationale 1 BIRCEANU NICOLETA 

Consilier pentru dezvoltare personala 1 BIRCEANU NICOLETA 

ASPECTE CURRICULARE ŞI DOCIMOLOGICE 

URMĂRITE ÎN CADRUL INSPECŢIILOR DE 

SPECIALITATE 3 CIRLEA ELENA 

  GOLUMBEANU LUMINITA 

  LUPULESCU DOREL 

EVALUAREA ŞI ASIGURAREA INTERNĂ A 

CALITĂŢII ÎN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

PREUNIVERSITAR 2 CIRLEA ELENA 

  MARINA MINODORA 

Find new ways to motivate your learners 1 DEACONESCUIRINA 

Grow your confidence using English in class 1 DEACONESCUIRINA 

MANAGER PROIECT 8 CIRLEA ELENA 

  DUMITRACHE MIRELA 

  GOLUMBEANU LUMINITA 

  IANOSI GIORGIANA 

  LUBEN AURELIA 

  LUPULESCU DOREL 

  MARINA MINODORA 

  NANU OFELIA 

Limba română-evaluarea competenţelor lingvistice la 

învăţământul secundar 1 

GHIGA AMALIA 
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Valori expresive și strategii de lectură 2 GHIGA AMALIA 

  PISCANU CAMELIA 

Abordări inovative în predarea limbii și literaturii române 2 GHIGA AMALIA 

  PISCANU CAMELIA 

Limba română-evaluarea competenţelor lingvistice la 

învăţământul secundar 1 GHIGA AMALIA 

Evaluarea competenţelor de comunicare în limba română în 

învăţământul secundar 1 GHIGA AMALIA 

INNOVATIVE PRACTICES FOR ENGAGING STEM 

TEACHING 1 GOLUMBEANU LUMINITA 

INTRODUCERE IN ETWINNING  

(DESFASURAT IN CADRUL PROGRAMULUI ITEACH 

DE DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA) 1 GOLUMBEANU LUMINITA 

(DigitalEdu) ABORDARI BAZATE PE PROIECTE 

(DESFASURAT IN CADRUL PROGRAMULUI ITEACH 

DE DEZVOLTARE PROFESIONALA CONTINUA) 1 GOLUMBEANU LUMINITA 

COMO EVITAR O PLAGIO? 1 GOLUMBEANU LUMINITA 

INTRODUCERE IN UTILIZAREA INSTRUMENTELOR 

GOOGLE 1 GOLUMBEANU LUMINITA 

CALITATEA VIETII DIN PERSPECTIVA PROTECTIEI 

MEDIULUI 1 GOLUMBEANU LUMINITA 

HOW  TO TEACH COMPUTING: AN INTRODUCTION 

TO CONCEPTS, TOOLS AND RESOURCES FOR 

PRIMARY  TECHERS 1 GOLUMBEANU LUMINITA 

(DigitalEdu) COLABORAREA IN CLASA DIGITALA 2 GOLUMBEANU LUMINITA 

  POPA LUMINITA 

CURS VOCATIONAL IN DOMENIUL PROTECTIEI 

CONSUMATORILOR 1 GOLUMBEANU LUMINITA 

ENGLISH GRAMMAR AND ESSAY WRITING 1 IANOSI GIORGIANA 

ACADEMIC AND BUSINESS WRITING 1 IANOSI GIORGIANA 

THE ART OF TEACHING 1 IANOSI GIORGIANA 

Sanatate si Securitate in Munca 1 LABESCU NICOLAE 
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Director unitate de învăţământ 1 LUBEN AURELIA 

FORMATOR 3 LUBEN AURELIA 

  NANU OFELIA 

 

 

POPA LUMINITA 

 

Realizarea activitatilor la disciplina Religie prin proiecte 

1 

POPA LUMINITA 

 

Evaluarea in scolile secolului XX 1 POPA LUMINITA 

Abordari bazate pe proiecte 1 POPA LUMINITA 

Managementul conflictelor din mediul scolar – Nivelul II 1 VULPE MIHAELA 

CONVERSIE PROFESIONALA 2 CIRLEA ELENA 

  LUPULESCU DANUT 
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ANEXA 5 ......Comisia de curriculum 

 

Nr. Aria 

curriculară 

Catedra si specialităţile incluse Responsabil 

 Limbă  ş i comunicare limba ş i literatura română  

limba engleză  

limba franceză 

Prof. Piscanu Camelia 

 Matematică-informatica matematică  

informatica/Tic 

Prof. Costea Gabriela  

 Om ş i societate + arte istorie 

geografie 

socio-umane, ed. 

antreprenorială  

religie 

arte 

Prof. Goaga Liliana 

 Stiinte si educaţie fizică  ş i 

sport 

fizica 

chimie 

biologie 

educaţie fizică

Prof. Golumbeanu Luminita 

 Tehnologii discipline tehnice 

maistru intructor 

Prof. Cirlea Elena 

 

ANEXA 6: Proiecte si activitati 

 

- S.N.A.C-proiect educational national 

-  “Ingineria salveaza economia”- proiect interjudetean (CAER) 

- ROREC- „Patrula de reciclare”-program national pentru educatie ecologica si comportament etic 

-  “Educatie pentru sanatate”- proiect regional, „Men sana in corpore sana” (CAER) 
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- “Traditie si viitor in industrie”- proiect educational 

- „Expresie si miscare”-proiect de dezvoltare personala a copiilor si tinerilor prin arta teatrala si dans 

- „Pas cu pas in construirea carierei”- proiect educational 

- „Cu pasi mici alaturi de voi, vreau sa fim colegi”- proiect educational 

- „Solidaritate pentru zambetul copiilor” – proiect educational 

 

 ANEXA 7 

 Activităţi educative şcolare şi extraşcolare pentru anul scolar 2015-2016 

Nr 

crt 

Titlu activitate Coordonator Parteneri Grup tinta Indicatori de 

realizare 

Perioada de 

desfasurare 

 „Suna clopotelul, incepe un nou 

an scolar”-  festivitatea de 

deschidere a anului scolar 2015-

2016  

 

Director  

Diriginti  

Consiliul local 

Politia locala  

Jandarmeria  

Elevii 

Colegiului 

“Mihai 

Viteazul” 

Bumbesti- 

Jiu 

 14. 09. 2015 

 “Ziua europeana a limbilor” Profesorii de 

limba franceza, 

engleza, latina 

 IX- XII  26.09.2015 

 “Cine stie, castiga! “- proiect 

educational, editia a VI-a 

Prof. 

Golumbeanu 

Luminita 

Colegiul Tehnic 

“Costin 

Nenitescu” 

Pitesti 

IX- XII Fotografii activitati 

Procese verbale 

Desene 

Pliante  

 

2015- 2016 

 Activitate de educatie pentru 

sanatate 

Prof. 

Golumbeanu 

Luminita 

Crucea Rosie 

Antidrog 

DSP Gorj 

IX- XII Fotografii activitati 

Procese verbale 

Desene 

Pliante  

2015- 2016 

 “ Wiki projects” Prof. Ianosi 

Giorgiana 

Prof. Deaconescu 

irina 

Prof. Marina 

 X A, 

X B 

XI A 

XI B 

Fotografii activitati 

Sesiune de referate 

Mineseuri   

Pliante  

 

Septembrie 

2015- iunie 

2016 
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Minodora 

Higiu Margareta 

 Ziua Internaţională a Educaţiei Director 

Profesori  

Medic scolar 

Politia locala 

Jandarmeria  

 

IX- XII Dezbateri 

Eseuri 

Concursuri 

Intreceri sportive 

Epoziţie cu desene 

05.10.2015 

 Ziua Holocaustului 

Concurs 

Dezbatere  

Prof. Lupulescu 

Danut 

Consiliul Scolar 

al elevilor 

 Dezbatere  

Eseuri  

Material 

informationale  

Concurs  

09.10.2015 

 Excursie tematica Curtea de 

Arges- Bran- Brasov- Sinaia- 

Targoviste 

Prof. Piscanu 

Camelia 

Prof. Grusuzache 

Liliana 

Agentia “Gorj 

turism” 

45 de elevi ai 

colegiului 

Fotografii  

Portofolii  

Desene  

Expozitie  

11- 12 

octombrie 2015 

 Saptamana prevenirii traficului 

de persoane 

Diriginti  Consilier 

psihopedagog 

CJRAE 

IX- XII Fotografii activitati 

Procese verbale 

Desene 

Pliante  

Concursuri  

12- 16.10.2015 

 Istoria recenta a Romaniei- cerc 

de istorie 

Prof.  

Lupulescu Danut 

M.E.C.  Elevi din 

clasele X-XII 

 Octombrie 

2015-februarie 

2016 

 “Saptamana legumelor si 

fructelor”- activitate SNAC 

Comisia SNAC Scoala Incluziva 

Tg-Jiu 

 

IX- XII  26- 31 

octombrie 2015 

 Halloween 

 Concurs de costume 

 Concurs de machiaj 

 Expozitie  

Prof. de limbi 

straine  

 IX- XII Desene 

Pliante 

Diplome 

Fotografii  

30.10.2015 

 Clubul utilizatorilor MOODLE- 

proiect CAEN/ CAER, applicant 

Prof. 

Golumbeanu 

Colegiul Tehnic 

“Petru Poni” 

10 elevi  Octombrie 

2015- iunie 
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Colegiul Tehnic “Petru Poni” 

Onesti 

Luminita Onesti 

Asociatia ARTE 

2016 

 Concurs National “Globalizarea 

si ecosistemele natural”- editia I 

Prof. 

Golumbeanu 

Luminita 

Colegiul Tehnic 

“Ion Mincu” 

Focsani 

IX- XII  Octombrie 

2015- mai 2016 

 “Expresie si miscare” 

Proiect de arta teatrala si dans 

popular 

Director 

Prof. Marina 

Minodora 

Prof. Munteanu 

Roxana 

 IX- XII Diplome  

Fotografii 

Fise de prezenta 

Programe artistice  

 Noiembrie 

2015- iunie 

2016 

 ”Bijuteriile Fimo- intre 

manufactura si creatie artistica” 

Coord. Programe 

si proiecte  

Prof. Ghiga 

Amalia 

 IX B 

XII B 

30 elevi 

implicati 

 Noiembrie- 

martie  

 Ziua Mondială de prevenire a 

abuzului asupra copiilor 

 

Diriginti   IX- XII Fotografii activitati 

Procese verbale 

Desene 

Pliante  

Concursuri 

19.11.2015 

 “Si noi avem drepturi!”- Ziua 

drepturilor copilului 

Diriginti   IX- XII Dezbatere 

Sesiune de referate 

Mineseuri   

Expoziţie cu desene 

20.11.2015 

 Patrula de reciclare- editia 2015- 

2016 

Prof. 

Golumbeanu 

Luminita 

Asociatia RoRec 

MEN 

ISJ Gorj 

25 elevi  Noiembrie 

2015- mai 2016 

 Karaoke- concurs   IX- XII Fotografii  

Diplome  

 

Noiembrie 

2015 

 Colegiul are talent   IX- XII Fotografii  

Diplome  

 

Noiembrie 

2015 

 Zilele Colegiului “Mihai Director   IX- XII Fotografii activitati Noiembrie 
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Viteazul”: concursuri, expozitii, 

dezbateri, programe de creatie 

artistica etc.  

Coord. Programe 

si proiecte 

educative 

Diriginti  

Sesiune de referate 

Mineseuri   

Desene 

Pliante  

Concursuri 

2015 

 Saptamana tolerantei Prof. Tataru Livia 

Prof. Birceanu 

Nicoleta 

 IX- XII  Noiembrie 

2015 

 “1 Decembrie 1918-repere peste 

timp” 

Proiect educative dedicate Zilei 

Nationale a Romaniei 

Coord. Programe 

si proiecte 

educative 

Prof. istorie 

Diriginti  

Muzeul judetean 

“Alexandru 

Stefulescu”  

Consiliul local  

 

Consiliul 

Scolar al 

elevilor 

Fotografii  

Concurs  

Program artistic  

Depunere de 

coroane  

27.11.2015/  

01.12.2015 

 “Balul fulgilor de nea” 

Program artistic dedicate 

Sarbatorilor de iarna 

  IX- XII  Decembrie 

2015 

 “Mihai Eminescu- poetul 

nepereche” 

Concurs de eseuri 

Concurs de desene inspirate din 

poezia eminesciana 

Recital poezie 

Auditii muzicale 

Profesorii de 

limba romana  

 IX- XII Fotografii activitati 

Sesiune de referate 

Mineseuri   

Desene 

Pliante  

Concursuri 

Ianuarie 2016 

 24 ianuarie 1859- Ziua Unirii 

Principatelor romane 

Prof. Lupulescu 

Danut 

 IX- XII  22.01.2016 

 Valentine's Day versus 

Dragobete”  - dezbatere 

Profesorii de 

limba engleza 

 IX- XII  Februarie 2016 

 Ziua Politiei Romane Prof. Lupulescu 

Danut 

Higiu Margareta 

Tataru Livia 

 IX- XII  25.03.2016 

 “Mi’s martisor” 

Program artistic 

  IX- XII  Martie 2016 
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Concurs  

 La Francophonie en Roumanie Prof. de limba 

franceza 

 Elevii 

colegiului 

Dezbateri 

Eseuri 

Material informative  

Pliante  

Martie 2016 

 “ Sa stii mai multe, sa fii mai 

bun” 

  

Dirigintii   Elevii 

colegiului  

Concursuri 

Vizionari de filme 

Vizionari de piese 

de teatru 

Concursuri 

Excursii tematice 

Expozitii 

Pliante 

Eseuri 

Dezbateri 

Aprilie 2016 

 Ziua Internationala a 

Pamantului- ecologizare 

Dirigintii Primaria 

Bumbesti-Jiu 

Elevii 

colegiului  

Pliante 

Dezbateri 

Fotografii  

22.04.2016 

 Zilele orasului Bumbesti- Jiu 

Program artistic 

 Primaria 

Bumbesti-Jiu 

IX- XII  Aprilie 2016 

 Ziua Europei  Prof. Lupulescu 

Danut 

 IX- XII  09.05.2016 

 Cupa la volei prof. Munteanu 

Roxana 

 IX- XII   

 Cupa la fotbal  prof. Munteanu 

Roxana 

 IX- XII   

 “A sosit vacanta!” 

Festivitatea de inchidere a anului 

scolar  

Director 

Diriginti  

 IX- XII  Iunie 2016 
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 PROGRAM DE ACTIVITĂŢI S.N.A.C. 

AN ŞCOLAR 2015-2016 

SEMESTRUL I 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Obiective specifice Parteneri Activităţi concrete Timp / 

durată 

Strategii de 

realizare 

Responsabil

i 

1. 
,, Să  ne 

organizăm” 

- Coordonatorul şi 

membrii voluntari – 

profesori – stabilirea 

programului de 

activităţi şi echipa de 

elevi voluntari pentru 

anul şcolar 2015-2016  

- Disiminarea la 

nivelul şcolii a 

activităţilor SNAC  

Colegiul ,,Mihai 

Viteazul” 

Bumbeşti-Jiu 

 

- tipărirea şi distribuire 

de afişe promoţionale 

,,Vrei să fi voluntar 

SNAC” 

- informaţii despre 

calitatea de voluntar 

- confecţionarea unui 

panou pentru 

popularizarea 

activităţilor din 

programul  

SNAC 

Octombrie 

2015 

La clasele a IX-a, 

la orele de 

dirigenţie şi după 

ore – discuţii 

despre activităţile 

SNAC derulate la 

nivelul colegiului 

Completarea 

echipei de 

voluntari cu 

elevii claselor a 

IX-a 

Identificarea 

elevilor ţintă  

Prezentarea 

activităţilor 

reprezentative 

sub formă de 

fotografii ce vor 

fi expuse.  

Coordonator

ul SNAC şi 

profesori 

voluntari  

2. 

,, 

Săptămâna 

legumelor şi 

fructelor 

donate ” 

- sensibilizarea elevilor 

şi profesorilor   privind 

situaţia dificilă în care 

se află unii copii 

datorită lipsurilor 

materiale 

- consolidarea 

 

- Colegiul 

,,Mihai 

Viteazul” 

Bumbeşti-Jiu 

Părinţii elevilor 

voluntari  

- activitate de colectare 

de legume şi fructe pe 

care le vor împărţi la 10 

familii aflate în 

dificultate, identificate 

la nivelul oraşului 

Bumbeşti-Jiu 

Noiembrie 

2015 

- voluntarii vor 

aduce din 

gospodăriile 

proprii sau vor 

cumpăra legume 

(ceapă, cartofi) 

Şi fructe(mere, 

Prof. 

Munteanu 

Roxana şi 

profesori 

voluntari 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Obiective specifice Parteneri Activităţi concrete Timp / 

durată 

Strategii de 

realizare 

Responsabil

i 

abilităţilor copiilor 

voluntari de  a trăi 

împreună cu ceilalţi 

într-o societate 

solidară. 

- implicare, 

angajament, 

responsabilitate 

  pere), fiecare 

după posibilităţi.  

- Împreună 

cu coordonatorul 

SNAC vor împărţi 

produsele 

colectate la cele 

10 familii în 

funcţie de 

numărul de copii.  

3. 

„De Crăciun 

să fiu mai 

bun! ” 

- Atragerea 

efectivă şi afectivă a 

elevilor în organizarea 

unor activităţi cu 

caracter extraşcolar, 

contribuind la 

creşterea calitativă a 

acestora, cooperare şi 

ajutorare în spirit 

filantropic.  

 

- Colegiul 

,,Mihai 

Viteazul” 

Bumbeşti-Jiu 

- Centrul de 

copii ,,Iasomia” 

Tg-Jiu 

Colectarea de hăinuţe, 

jucării, cărţi şi dulciuri 

de voluntari de la 

voluntari şi din donaţii 

Decembrie 

2015 

Stabilirea 

numărului de 

beneficiari  

Stabilirea 

contribuţiei 

materiale a 

fiecărui 

participant la 

activitate  

Natura 

donaţiilor  

Prof.  

Marina 

Minodora 

Prof. Popa 

Luminiţa   

Prof. 

Munteanu 

Roxana 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Obiective specifice Parteneri Activităţi concrete Timp / 

durată 

Strategii de 

realizare 

Responsabil

i 

4.  
,, Iarna  pe 

uliţă” 

- dezvoltarea 

priceperilor şi 

deprinderilor naturii; 

- dezvoltarea 

aptitudinilor de 

comunicare şi 

relaţionare ; 

- bucuria jocurilor în 

zăpadă ;  

- Dezvoltarea 

încrederii în forţele 

proprii  ; 

 

 

- Elevii voluntari  

- Elevii din 

grupul ţintă  

- pe deal în Bumbeşti-

Jiu elevii din grupul 

ţintă şi voluntarii ; 

- întreceri de săniuşi cu 

premii în dulciuri ; 

- bătaie cu bulgări de 

zăpadă ; 

- cel mai frumos ,,om de 

zăpadă” ; 

Ianuarie  

2016 

Pe dealul de 

deasupra gării din  

Bumbeşti-Jiu toţi 

voluntarii însoţiţi 

de profesori şi 

copii din grupul 

ţintă având la ei 

săniuşe, saci de 

plastic şi cele 

necesare pentru 

oamenii de 

zăpadă , vor 

organiza jocuri şi 

concursuri. 

 Câştigătorii 

vor fi premiaţi cu 

dulciuri.  

Prof. Tiţa 

Ionuţ  

Prof . 

Munteanu 

Roxana.  

Prof. Luben 

Aurelia 

 

 

     

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI S.N.A.C 

AN ŞCOLAR 2014-2015 

SEMESTRUL II 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii  

Obiective 

specifice  

Parteneri Activităţi concrete Timp / 

durată 

Strategii de 

realizare  

Rezultate 

aşteptate 

1. 
,,Dar de ziua 

mamei” 

- implicarea 

într-o activitate 

omagială ; 

- înţelegerea zilei 

de 8 martie , ca 

fiind o zi a 

Recunoştinţei ; 

- dezvoltarea 

 

 

- Elevii 

voluntari  

- Elevii din 

grupul ţintă 

- Confecţionarea 

cercei, inele şi 

pandantive  din 

materiale modelabile 

; 

- O parte din 

obiectele 

confecţionate vor fi 

Februarie-

Martie 

2016 

- În cabinetul 

de activităţi 

extraşcolare  

- Stabilirea 

numărului de 

obiecte 

confecţionate; 

- Stabilirea 

Prof. Ghiga  

Amalia 

 

Prof.  

Marina 

Minodora 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii  

Obiective 

specifice  

Parteneri Activităţi concrete Timp / 

durată 

Strategii de 

realizare  

Rezultate 

aşteptate 

creativităţii şi  

 

simţului artistic. 

donate elevelor din 

grupul ţintă , 

participante la 

activitate, iar o altă 

parte vor fi vândute . 

Fondurile obţinute 

fiind folosite la 

cumpărarea de 

buchete de flori 

pentru mamele 

elevelor din grupul 

ţintă.  

 

contribuţiei 

fiecărei eleve 

voluntare în 

funcţie de 

numărul de 

obiecte 

realizate.  

 

2. 
,,Curcubeu în 

farfurie  ” 

- Socializare

a grupului ţintă cu 

voluntarele  

- Formarea 

deprinderilor de 

păstrare a igienei 

în bucătărie  

- Dobândirea 

deprinderilor şi 

priceperilor de a 

găti. 

- Dezvoltare

a creativităţii şi 

imaginaţiei pentru 

pregătirea şi 

prezentarea 

reparatelor  

Colegiul 

,,Mihai 

Viteazul” 

Bumbeşti-

Jiu 

 

 

Părinţii 

elevilor 

voluntari  

Voluntarii 

clasei X-C 

 

Grupul ţintă 

(din cadrul 

colegiului) 

- Dobândirea 

de cunoştinţe pentru 

o alimentaţie 

sănătoasă ; 

- Prepararea 

unui aperitiv  

Aprilie 

2016 

Voluntarele vor 

vin de acasă cu 

legumele  şi cu 

celelalte 

ingrediente 

Vor aduce 

vesela necesară 

pentru fiecare 

elevă din grupă 

ţintă. 

Elevele vor fi 

instruite privind 

respectarea 

normelor de 

igienă în 

bucătărie şi li se 

vor prezenta 

tehnicile de 

luptă. 

 

 

Prof. 

Golumbeanu 

Luminiţa 

 

 

 

 

Prof. Munteanu 

Roxana 

 

Prof. Popa 

Luminiţa   
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii  

Obiective 

specifice  

Parteneri Activităţi concrete Timp / 

durată 

Strategii de 

realizare  

Rezultate 

aşteptate 

La sfârşit vor 

aranja masa 

pentru 

degustarea 

preparatelor, va 

fi nominalizată 

cea mai 

îndemânatică 

fată din grupul 

ţintă 

4. 

„Din suflet, 

pentru că ne 

pasă ” 

- Dezvoltarea 

spiritului de 

compasiune şi 

ajutorare a celor ce 

au nevoie urgentă 

de transfuzii de 

sânge 

- Solidaritate cu 

cei aflaţi în 

suferinţă ; 

- Conştientizarea 

voluntarilor de a 

preţui ceea ce 

înseamnă să fi 

sănătos 

Colegiul 

,,Mihai 

Viteazul” 

Bumbeşti-

Jiu 

 

Centrul de 

transfuzii 

Judeţean  

- Voluntari majori 

din cadrul 

colegiului vor 

participa la o 

campanie de donare 

de sânge pentru cei 

ce au nevoie de 

transfuzii cu 

precădere copii. 

Mai 2016 

Un număr de 

10-15 elevi 

alături de 

profesori 

voluntari se vor 

deplasa la 

Centrul de 

Transfuzii 

Judeţean Gorj 

pentru donare de 

sânge 

 

 

Prof. Lupulescu 

Dănuţ   

 

 

Prof. 

Golumbeanu 

Luminiţa 

 

5. 

„1 IUNIE –

sărbătoarea 

copilăriei” 

- stimularea 

încrederii în forţele 

proprii. 

- preţuirea 

dragostei şi 

atenţiei de care se 

bucură din partea 

 

- Şcoala 

Incluzivă 

- Peştera 

Muierii   

- Excursie  la 

Peştera Muierii  cu 

un grup de 20 elevi 

din grupul ţintă de la 

Şcoala Specială 

împreună cu 

voluntarii 

Iunie 2016 

Vom stabili cu 

instituţiile implicate 

componenţa celor 2 

grupuri ţinţă 

 

Prof. Cîrlea 

Elena  

Prof. Marina  

 

Coordonatorul 

SNAC şi 

profesori 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii  

Obiective 

specifice  

Parteneri Activităţi concrete Timp / 

durată 

Strategii de 

realizare  

Rezultate 

aşteptate 

celorlalţi 

Comunicare şi 

integrare în 

comunitate 

voluntari 

 

Participarea personalului din şcoală la diferite proiecte de dezvoltare comunitară şi la alte proiecte locale, naţionale in anul scolar 2015-2016: 

 

 S.N.A.C-proiect educational , coordonator prof. Munteanu Roxana, participanti elevii colegiului si cadre didactice; 

 „Expresie si miscare”-proiect de dezvoltare personala a copiilor si tinerilor prin arta teatrala si dans, coordonator prof. Marina Minodora, 

director prof. Luben Aurelia, prof. Munteanu Roxana; 

 „Pas cu pas in construirea carierei”-proiect educational privind consilierea in cariera si stagii de pregatire practica, coordonator prof. Cirlea 

Elena; 

 „Cu pasi mici alaturi de voi, vreau sa fim colegi”-proiect educational de sprijin si educatie remediala pentru elevii clasei a IX-a scoala 

profesionala, coordonator prof. Cirlea Elena si prof. Dumitrache Mirela; 

 „Solidaritate pentru zambetul copiilor”-proiect educational, coordonator prof. Marina Minodora; 

 „Patrula de reciclare”-program national pentru educatie ecologica si comportament etic, coordonator prof. Golumbeanu Luminita; 

 „Men sana in corpore sana” –proiect CAERI educatie pentru sanatate, coordonator prof. Golumbeanu Luminita, Luben Aurelia, Piscanu 

Claudiu, Piscanu Camelia 

 „Ingineria salvează economia„ - proiect CAERI coordonator prof. Luben Aurelia, Cirlea Elena , Dumitrache Mirela, Lupulescu Dorel 

 

ANEXA 8 

CALENDARUL ACTIVITATILOR EDUCATIVE AN SCOLAR 2016-2017 

 

 

Nr 

crt 

Titlu activitate Coordonator Parteneri Grup tinta Indicatori de 

realizare 

Perioada de 

desfasurare 

1 „Suna clopotelul, incepe un 

nou an scolar”-  festivitatea 

de deschidere a anului scolar 

2016-2017  

Director  

Diriginti  

Consiliul local 

Politia locala  

Jandarmeria  

ISJ 

Elevii 

Colegiului 

“Mihai 

Viteazul” 

Bumbesti- Jiu 

 12. 09. 2016 

2 Ziua Internaţională a 

Educaţiei 

Director 

Profesori  

Medic scolar 

Politia locala 

IX- XII Dezbateri 

Eseuri 

05.10.2016 
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Jandarmeria  

Muzeul 

Arheologiei 

populare 

Curtisoara 

Manastirea Visina 

Concursuri 

Excursii tematice  

3 Activitate de educatie pentru 

sanatate 

Prof. 

Golumbeanu 

Luminita 

Crucea Rosie 

Antidrog 

DSP Gorj 

IX- XII Fotografii  

Procese verbale 

Desene 

Pliante  

2016- 2017 

4 “ E- twinning” Prof. Deaconescu 

Irina 

 

 X A, 

X B 

XI A 

XI B 

Fotografii activitati 

Sesiune de referate 

Mineseuri   

Pliante  

Septembrie 

2016- iunie 

2017 

5 Ziua Holocaustului 

  

Prof. Lupulescu 

Danut 

Consiliul Scolar 

al elevilor 

 Dezbatere  

Eseuri  

Material 

informationale  

Concurs  

09. 10. 2016 

6 Excursie tematica  Prof. Piscanu 

Camelia 

Prof. Grusuzache 

Liliana 

Agentia “Gorj 

turism” 

25 de elevi ai 

colegiului 

Fotografii  

Portofolii  

Desene  

Expozitie  

14- 16 

octombrie 2016 

7 Saptamana prevenirii 

traficului de persoane 

Diriginti  Consilier 

psihopedagog 

CJRAE 

IX- XII Fotografii  

Procese verbale 

Desene 

Pliante  

Concursuri  

Octombrie 

2016 

8 “Saptamana legumelor si 

fructelor”- activitate SNAC 

Comisia SNAC Scoala Incluziva 

Tg-Jiu 

 

IX- XII  octombrie 2016 

9 “Expresie si miscare” 

Proiect de arta teatrala si dans 

popular, modern 

Director 

Prof. Cârnu  

Minodora 

Prof. Munteanu 

Roxana 

 IX- XII Diplome  

Fotografii 

Fise de prezenta 

Programe artistice  

 Noiembrie 

2016- iunie 

2017 

10 ”Bijuteriile Fimo- intre 

manufactura si creatie 

artistica” 

Prof. Ghiga 

Amalia 

 30 elevi 

implicati 

 Ianuarie- martie  

2017 
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11 Ziua Mondială de prevenire a 

abuzului asupra copiilor 

 

Diriginti   IX- XII Fotografii  

Procese verbale 

Desene 

Pliante  

Concursuri 

19.11.2016 

12 “Si noi avem drepturi!”- Ziua 

drepturilor copilului 

Diriginti   IX- XII Dezbatere 

Sesiune de referate 

Eseuri    

Expoziţie cu desene 

20.11.2016 

13 Patrula de reciclare- editia 

2016- 2017 

Prof. 

Golumbeanu 

Luminita 

Asociatia RoRec 

MEN 

ISJ Gorj 

25 elevi  Noiembrie 

2016- mai 2017 

14 Zilele Colegiului “Mihai 

Viteazul”: concursuri, 

expozitii, dezbateri, programe 

de creatie artistica etc.  

Director  

Coord. Programe 

si proiecte 

educative 

Diriginti  

 IX- XII Fotografii activitati 

Sesiune de referate 

Mineseuri   

Desene 

Pliante  

Concursuri 

Noiembrie 

2016 

15 Saptamana tolerantei Prof. Tataru 

Livia 

Prof. Birceanu 

Nicoleta 

 IX- XII  Noiembrie 

2016 

16 Cupa la volei 

 

prof. Munteanu 

Roxana 

 IX- XII  Noiembrie 

2017 

17 “1 Decembrie 1918-repere 

peste timp” 

Proiect educative dedicate 

Zilei Nationale a Romaniei 

Coord. Programe 

si proiecte 

educative 

Prof. istorie 

Diriginti  

Muzeul judetean 

“Alexandru 

Stefulescu”  

Consiliul local  

 

Consiliul 

Scolar al 

elevilor 

Fotografii  

Concurs  

Program artistic  

Depunere de 

coroane  

Decembrie 

2016 

18 Program artistic dedicat 

Sarbatorilor de iarna 

  IX- XII  Decembrie 

2016 

19 “Mihai Eminescu- poetul 

nepereche” 

Concurs de eseuri 

Concurs de desene inspirate 

din poezia eminesciana 

Recital poezie 

Auditii muzicale 

Profesorii de 

limba romana  

  Fotografii activitati 

Sesiune de referate 

Mineseuri   

Desene 

Pliante  

Concursuri 

Ianuarie 2017 

20 24 ianuarie 1859- Ziua Unirii Prof. Lupulescu  IX- XII  Ianuarie 2017 
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Principatelor romane Danut 

21 Ziua Politiei Romane Prof. Lupulescu 

Danut 

Tataru Livia 

 IX- XII  25.03.2017 

22 La Francophonie en 

Roumanie 

Prof. Cârnu 

Minodora 

 Elevii 

colegiului 

Dezbateri 

Eseuri 

Material informative  

Pliante  

Martie 2017 

23 Ziua Internationala a 

Pamantului- ecologizare 

Dirigintii Primaria  

Bumbesti-Jiu 

Elevii 

colegiului  

Pliante 

Dezbateri 

Fotografii  

 Aprilie 2017 

24 Zilele orasului Bumbesti- Jiu 

Program artistic 

 Primaria  

Bumbesti-Jiu 

Casa de cultura  

“Gheorghe 

Tatarascu” 

IX- XII  Aprilie 2017 

25 Ziua Europei  Prof. Lupulescu 

Danut 

 IX- XII  09.05.2017 

26 Campionatul de fotbal Prof. Tita Ionut  IX- XII  Aprilie 2017 

27 “ Sa stii mai multe, sa fii mai 

bun” 

  

Dirigintii   Elevii 

colegiului  

Concursuri 

Vizionari de filme 

Vizionari de piese 

de teatru 

Concursuri 

Excursii tematice 

Expozitii 

Pliante 

Eseuri 

Dezbateri 

Mai  2017 

28 Excursie tematica Prof. Piscanu 

Camelia 

Prof. Grusuzache 

Liliana 

Agentia “Gorj 

turism” 

25 de elevi ai 

colegiului 

Fotografii  

Portofolii  

Desene  

Expozitie  

Mai 2017 

29 “A sosit vacanta!” 

Festivitatea de inchidere a 

anului scolar  

Director 

Diriginti  

 IX- XII  Iunie 2017 

 

 

 



155 

 

 

 

 

PROGRAMUL DE ACTIVITATI   

PENTRU PROGRAMUL „ SCOALA ALTFEL”, 15- 19 MAI 2017 

 

Nr. 

crt.  

Ziua Interval 

orar 

Titlul activitatii Coordonator si  

 echipa de proiect 

Loc de 

desfasurare 

Parteneri  Clasa/ nr 

elevi 

 Luni 

15.05.2017 

 

08.00- 1400 „Sănătate prin sport”-  

activităţi sportive 

- Volei 

- Fotbal 

Prof. Munteanu Roxana 

Prof. Tiţa Ionuţ 

Prof. Cârnu Minodora 

Prof. Golumbeanu 

Luminita 

Prof. Deaconescu Irina 

Prof. Cirlea Elena 

Prof. Dumitrache 

Mirela 

Prof. Dumitru Valeria 

Prof. Patrascoiu Dorian 

Sala de sport 

Baza sportivă 

 IX A 

IX B 

X A 

X B 

X C 

XI A 

 XI B 

XI C 

XII A 

  08.00- 1400 Prezentarea 

geografică a traseului 

excursiei  

Prof. Grusuzache 

Liliana 

Prof. Tătaru Livia 

Sala de clasă   XI A- 8  

Xi b- 9 

  

 

 

08.00- 1400 Prezentarea istorică şi 

filologică a 

obiectivelor turistice 

vizate în excursie 

Prof. Piscanu Camelia 

Prof. Tran Mihaela 

Prof. Ciuca Lavinia 

Sala de clasă   XI B- 21 

 

   « Istoria prin 

cinematografie » 

Prof. Lupulescu Dănuţ 

 

Sala de clasa  IX A- 13 

  08.00- 1400 EDU MOODLEe- 

Scoala altfel 

-concursuri online/ 

offline 

Prof. Golumbeanu 

Luminita 

Laborator 

informatica 

Moodle 

Romania 

Asociatia 

Pro Arta 

Dezvoltar

e si 

Cunoaster

e 

XII C 

19 elevi 

 

 Marti 

15.05.2016 

08.00- 1400 „Minunile ce ne 

înconjoară”- concurs 

de fotografii inedite 

Prof. Dumitrache 

Mirela 

Prof. Cirlea Elena 

Parcul Naţional 

„Defileul Jiului” 

Centrul 

de 

informare 

IX B 

X C 

XI C 
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realizate pe traseul 

drumeţiei 

Prof. Dumitru Valeria al 

Parcului 

Naţional 

„Defileul 

Jiului” 

  

 

 

08.00- 1400 „Cinema- educaţie şi 

loisir” 

Prof. Costea G 

Prof. Cârnu M. 

Prof. Deaconescu I. (XI 

B-13) 

Prof. Ghiga Amalia 

Prof. Golumbeanu L. 

Prof. Tita I 

Prof. Lotreanu N (XI A- 

19) 

  X A 

X B 

XI A-21 

XI B- 13 

XII A 

XII C 

  08.00- 1400 « Opere literare in 

viziunea cineaştilor » 

Prof. Munteanu Roxana Laborator de 

informatică 

 XII B 

  

 

 

 « Comorile Bucovinei 

si Transilvaniei » - 

excursie tematica  

Prof. Grusuzache 

Liliana 

Prof. Lupulescu Danut 

Prof. Piscanu Camelia 

  IX A-14 

X A- 5 

X B- 9 

XI A- 8 

XI B-9 

 Miercuri 

17.05. 

2017 

08.00- 1400 « Comorile Bucovinei 

si Transilvaniei » - 

excursie tematica 

Prof. Grusuzache 

Liliana 

Prof. Lupulescu Danut 

Prof. Piscanu Camelia 

  IX A-14 

X A- 5 

X B- 9 

XI A- 8 

XI B-9 

  

 

 

08.00- 1400 „Jurnalist pentru o 

zi”- activitate la o 

televiziune locală 

Prof. Cârnu Minodora 

Prof. Guta Carmen ( XI 

B-13) 

Prof. Tataru Livia (XI 

A-18) 

 

Tv Antena 1 Tg-

Jiu 

 X B 

XI A- 18 

XI B- 13 

XII C 

  08.00- 1400 « Istorie prin 

cinematografie » 

Prof. Munteanu Roxana Laborator 

informatică 

 XII B 

XI A-1 

  

 

 

08.00- 1400 « Gastronomia- 

tradiţie, sănătate, 

artă » 

Concurs : Cea mai 

frumoasă farfurie 

Prof. Dumitrache 

Mirela 

Prof. Cirlea Elena 

Prof. Lupulescu Dorel 

Prof. Tran Mihaela 

Sala de clasă  X C 

XI A- 4 

XI C 

IX B 



157 

 

Prof. Ciuca Lavinia (XI 

A) 

Prof. Dumitru Valeria 

  

 

 

 Drumetie- Valea 

Jiului 

Prof. Costea Gabriela 

Prof. Ghiga Amalia 

Prof. Lotreanu N.      

Prof. Golumbeanu 

Luminita 

  X A 

XII A 

 

XII C 

  

 

 « Natura si 

frumusetile sale »- 

vizita tematica in 

Parcul Naţional 

„Defileul Jiului” 

Prof. Popa Luminita    IX A 

 Joi 

18.05.2017 

08.00- 1400 « Comorile Bucovinei 

si Transilvaniei » - 

excursie tematica 

Prof. Grusuzache 

Liliana 

Prof. Lupulescu Danut 

Prof. Piscanu Camelia 

  IX A-14 

X A- 5 

X B- 9 

XI A- 8 

XI B-9 

  

 

 

08.00- 1400 «  Constientizarea 

impactului antropic 

prin vizita in Parcul 

National Defileul 

Jiului » 

Prof. Costea Gabriela 

Prof. Cârnu Minodora 

Prof. Ghiga Amalia 

Prof. Golumbeanu 

Luminita  

Prof. Tita I. 

Prof. Deaconescu I (XI 

B- ) 

PROF. Popa Luminita ( 

XI A) 

Parcul Naţional 

„Defileul Jiului” 

 X A 

X B 

XI 19 

XI B- 13 

XII A 

XII C 

  08.00- 1400 « Geografia patriei- 

concurs pe clase » 

Prof. Munteanu Roxana Sala de clasa  XII B 

  

 

 

08.00- 1400 « Eu si ceilalţi » 

Chestionare, teste, 

dezbateri despre 

personalitate, 

aptitudini 

profesionale, 

relaţionare etc. 

Prof. Dumitrache 

Mirela 

Prof. Cirlea Elena 

Prof. Lupulescu Dorel 

(XI A) 

Prof. Dumitru V 

Sala de clasă  X C 

XI C 

IX B 

XI A-4  

   Integrarea sociala a 

tinerilor cu nevoi 

Prof. Tataru L 

Prof. Birceanu N 

  IX A 
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speciale din Sc 

Generala nr 1 

Bumbesti-Jiu 

 Vineri 

19.05. 

2017 

08.00- 1400 « Comorile Bucovinei 

si Transilvaniei » - 

excursie tematica 

Prof. Grusuzache 

Liliana 

Prof. Lupulescu Danut 

Prof. Piscanu Camelia 

  IX A-14 

X A- 5 

X B- 9 

XI A- 8 

XI B-9 

  

 

08.00- 1400 « Educaţie pentru 

înfrumuseţarea 

ambientului »  

Prof. Munteanu Roxana Saal de clasă  XII B 

  08.00- 1400 „Vizită la 

Penitenciarul Tg-Jiu” 

Prof. Golumbeanu 

Luminita 

Prof. Carnu Minodora 

Prof. Costea Gabriela 

Prof. Ghiga Amalia 

Prof. Lotreanu Nicolae 

Prof. Tataru Livia ( IX 

A ) 

Prof. Tita Ionut 

Prof. Arjoca Daniela  

(XI A) 

Prof. Deaconescu Irina 

(XI B) 

Penitenciarul Tg-

Jiu 

Penitenci

arul Tg-

Jiu 

IX A 

X A 

X B 

XI A- 22 

XI B- 13 

XII A 

XII C 

  

 

08.00- 1400 « Design ambiental- 

pictura murală » 

Prof. Pirlea Nicoleta   IX A-20 

  08.00- 1400 « Vreau să ştiu 

despre…… : natură, 

istoria automobilului, 

tehnologii » 

Prof. Dumitrache 

Mirela 

Prof. Cirlea Elena 

Prof. Lupulescu Dorel 

(XI A) 

Prof. Dumitru V 

Sala de clasă  X C 

XI C 

IX B 

XI A- 2 

« Comorile Bucovinei si Transilvaniei » - excursie tematica cu traseul :  

Bumbesti- Jiu /Ramnicu Valcea// Curtea de Arges/ Rucar Bran/ Brasov/ Pas Oituz/ Bacau/ Piatra Neamt/ Agapia/ Varatec/ Humulesti/ Neamt/ Vatra 

Dornei/ Suceava/ Putna/ Voronet/ Sucevita/ Moldovita/Campulung Moldovenesc/ Pasul Tihuta/ Bistrita/ Tg Mures/ Cluj Napoca/ Turda/ Cheile 

Turzii/ Sibiu/ Simeria/ Bumbesti- Jiu 
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ALTE ACTIVITATI CULTURALE SI ACTIVITATI CU CARACTER EDUCATIV 

ZILELE COLEGIULUI “MIHAI VITEAZUL” BUMBESTI-JIU , NOIEMBRIE  2016 

 

Nr. 

crt 

Denumire activitate  Elevi 

participanti 

Data 

desfasurarii 

Locul desfasurarii Coordonator  

si echipa de 

proiect 

1 Dramatizare: Procesul lui Ional  

Glanetasului  

Elevii clasei X B Miercuri  

23.11.2016 

Sala de clasa Piscanu Camelia 

2 Concurs de karaoke IX-XII Miercuri  

23.11.2016  13-

15 

Amfiteatru Cârnu Minodora 

3 Educatia si familia IX-XII Miercuri       Joi              

Vineri 

Sala 

parter 

Golumbeanu 

Luminita 

4 Campionatul de volei- finala 

„Magister versus discipoli” 

IX-XII Miercuri  

 

Sala de sport Munteanu Roxana 

5. Concurs de cultura generala IX-XII Joi 

24.11.2016 

Amfiteatru Cârnu Minodora 

Lupulescu Danut       

Goaga Liliana 

6. Profesor pentru 1 ora Niculescu 

Nikolas XB 

Vineri 25.11.2016 Sala de clasa Lupulescu danut 

X A Joi   24.11.2016 Sala de clasa Luben Aurelia 

XI A Joi   24.11.2016 Sala de clasa Luben Aurelia 

Papa Andreea XI 

B 

Joi   24.11.2016 Sala de clasa Cârnu Minodora 

Coiculescu 

Giorgiana       XI 

B 

Joi   24.11.2016 Sala de clasa Cârnu Minodora 
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Merfu Albert Joi   24.11.2016 Sala de clasa Ciuca Lavinia 

7. Campionatul de fotbal pe       scoala IX-XII Vineri 25.11.2016 Baza sportiva Tita Ionut 

8. Ce spun liceenii? IX-XII Miercuri  

23.11.2016  13-

15 

Amfiteatru Cârnu Minodora 

9. Campionat de gaming IX-XII Joi   24.11.2016 Cabinet de 

discipline tehnice 

Vintilescu Razvan  

Saracin Laurentiu  

10. Stand-up comedy Cucu Laurentiu si 

Marinoiu Radu 

(XIB)   

Patarscoiu Daniel 

(XIIB) invitat: 

Razvan Rosat 

Vineri 25.11.2016 Amfiteatru Cârnu Minodora 

11. Modele de reusita in viata (intalnire 

cu antreprenori din zona)  

IX-XI Joi   24.11.2016 

Orele 13-14 

Sala parter Cîrlea Elena 

Dumitrache Mirela 

Dumitru Valeria 
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PROGRAM DE ACTIVITĂŢI S.N.A.C. 

AN ŞCOLAR 2016-2017 

SEMESTRUL I 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Obiective 

specifice 

Parteneri Activităţi 

concrete 

Timp / 

durată 

Strategii 

de 

realizare 

Rezultate 

asteptate 

Responsabi

li 

 

 

 

1. 

MANAGEME

NTUL 

PROGRAMUL

UI 

 

 

 

 

 

 

- 

cunoaşterea 

de către 

elevii 

voluntari a 

obiectivelor 

generale şi 

specifice ale 

SNAC și 

conștientiza

rea 

importanței  

implicării 

lor 

 

COLEGIUL 

"MIHAI 

VITEAZUL" 

BUMBESTI-

JIU 

 

 

 

 

1. 

Constituirea 

şi instruirea 

grupului de 

voluntari 

2 . Stabilirea 

programului 

anual de 

activități  

 

 

 

 

 

Septembr

ie 

2016 

 

 

 

 

 

- 

conversa

ţie 

- 

expunere 

- discuţii 

 

 

 

 

 

Inscrierea unui 

grup de cel putin 

50 de voluntari, 

elevi si cel putin 

5 profesori 

coordonatori 

activitati de 

voluntariat 

 

 

 

Coordonato

rul SNAC şi 

profesori 

voluntari 

 

IDENTIFICA

REA 

GRUPULUI 

ȚINTĂ ȘI A 

PARTENERIL

OR 

 

 

 

- încheierea 

acordurilor 

de 

parteneriat 

- 

cunoaşterea 

grupului 

ţintă  

 

 

 

 

-- 

1. COLEGIUL 

,, MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBESTI-

JIU 

2. PRIMĂRIA 

BUMBEȘTI-

JIU- 

COMPARTIM

ENTUL 

ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ, 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

Prezentarea 

beneficiarilor 

2  Stabilirea 

planului 

comun de 

activitate, în 

baza 

acordurilor 

 

 

 

 

OCTOM

BRIE 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

- vizite 

reciproce 

în şcolile 

implicate 

- 

expunere

, 

- discuţii 

- 

 Identificarea 

unui grup de cel 

putin 10 elevi 

aflati in conditii 

finaciare precare 

si a cel putin 5 

familii 

defavorizate din 

localitate care au 

nevoie de ajutor 

 

 

Coordonato

rul SNAC şi 

profesori 

voluntari 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Obiective 

specifice 

Parteneri Activităţi 

concrete 

Timp / 

durată 

Strategii 

de 

realizare 

Rezultate 

asteptate 

Responsabi

li 

identificarea 

resurselor şi 

a logisticii 

necesare 

desfăşurării 

acţiunilor 

 

 

3. 

ASOCIAȚIA 

,, COPIII 

NOȘTRI DE 

PRETUTIND

ENI,, 

TG-JIU 

 

de parteneriat 

încheiate 

 

 

cunoaşte

rea unor 

familii 

defavoriz

ate din 

localitate 

prin 

intermed

iul 

asistenţil

or sociali 

din 

Primărie 

 

3. 

 

,, Săptămâna 

legumelor şi 

fructelor donate 
” 

 

- 

sensibilizare

a elevilor şi 

profesorilor   

privind 

situaţia 

dificilă în 

care se află 

unii copii 

datorită 

lipsurilor 

materiale 

- 

consolidarea 

abilităţilor 

copiilor 

voluntari de  

a trăi 

împreună cu 

ceilalţi într-

o societate 

solidară. 

 

- Colegiul 

,,Mihai 

Viteazul” 

Bumbeşti-Jiu 

Părinţii elevilor 

voluntari  

 2. 

PRIMĂRIA 

BUMBEȘTI-

JIU- 

COMPARTIM

ENTUL 

ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ, 

 

-prezentarea 

campaniei in 

scoala de 

catre  elevii 

voluntari  - 

identificarea 

familiilor 

aflate in 

dificultate     

- colectarea 

la nivelul 

colegiului a 

tuturor 

donatiilo, 

constand in 

legume şi 

fructe si 

dirijarea lor 

catre familiile  

aflate în 

dificultate,  

 

Noiembrie 

2016 

 

- 

expunere 

- discuţii 

- 

organizar

ea 

voluntari

lor pe 

clase, în 

vederea 

realizării 

donaţiilo

r 

 

   

-strangerea unor 

provizii 

constand in 

legume si fructe 

care sa acopere 

nevoile de 

hrana, pentru o 

saptamana cel 

putin, a celor 5 

familii nevoiase 

din localitatae 

 

Coordonato

rul SNAC şi 

profesori 

voluntari 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Obiective 

specifice 

Parteneri Activităţi 

concrete 

Timp / 

durată 

Strategii 

de 

realizare 

Rezultate 

asteptate 

Responsabi

li 

- implicare, 

angajament, 

responsabili

tate 

4. 

,, VREI SĂ FII 

MOȘ 

CRĂCIUNUL 

MEU ?,, 

- - 

sensibilizar

ea elevilor, 

profesorilor 

colegiului 

şi 

comunităţii 

locale  cu 

privire la 

situaţia 

persoanelor 

aflate în 

dificultate  

ASOCIATIA 

,,COPIII 

NOSTRI DE 

PRETUTIND

ENI,, 

    TG-JIU 

Colectarea de 

jucării şi 

dulciuri şi 

donarea 

acestora la 

familiile din 

grupul tinta și 

copiilor din 

centrul 

partener 

Decembrie 

2016 

- vizită la 

centrul 

de copii 

si la 

câteva 

din 

familiile 

din 

grupul 

țintă 

- 

donarea 

unor 

cadouri 

și a unor 

dulciuri  

colectarea a cel 

putin 14 pachete 

- cadouri pentru 

copiii din 

centrul partener  
Prof.  

Cârnu 

Minodora 

Prof. 

Piscanu 

Camelia si 

elevii 

voluntari 

5.  

,,SĂ 

DESCIFRĂM 

TAINELE 

COMPUTERU

LUI,, 

- 

consolidarea 

abilităţilor 

digitale ale 

elevilor din 

grupul ţintă 

aflaţi în 

unitatea 

noastră  

COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBESTI-

JIU 

 

- Sesiune de 

documentare 

TIC pentru 

elevii din 

grupul ţintă 

al şcolii 

-Sesiuni de 

pregătire în 

vederea 

participării la 

concursurile 

nationale 

„Scrisoare 

prietenului 

Ianuarie  

2017 

- 

expunere

-

exerciţiu 

explicaţii

, 

-elevii 

din 

grupul 

ţintă au 

fost 

instruiţi 

de 

voluntari 

-cel putin 15 

elevi din grupul 

ţintă vor fi  

prezenţi la 

sesiunile de 

formare şi au 

deprins 

abilităţile 

digitale necesare 

în formarea şi 

dezvoltarea 

personală 

- cel putin 5 

elevi voluntari 

participanti la 

Prof. Cîrlea 

Elena 

Prof . 

Dumitrache 

Mirela 

Prof. 

Dumitru 

Valeria  

Prof. 

Piscanu 

Camelia si 

elevii 

voluntari 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Obiective 

specifice 

Parteneri Activităţi 

concrete 

Timp / 

durată 

Strategii 

de 

realizare 

Rezultate 

asteptate 

Responsabi

li 

mue” si 

„Dincolo de 

cuvinte 

rostite” 

etapele pe 

scoala si 

judeteana 

în 

domeniul 

computer

ului, a 

modului 

în care se 

pot 

documen

ta pe 

calculato

r şi cum 

se 

operează 

cu acest 

mijloc 

educaţio

nal    

-elevii 

voluntari 

sunt 

instruiti 

asupra 

concursu

rilor 

nationale 

 

aceste 

concursuri 
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PROGRAM DE ACTIVITĂŢI S.N.A.C. 

AN ŞCOLAR 2016-2017 

SEMESTRUL II 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Obiective 

specifice 

Parteneri Activităţi 

concrete 

Timp / 

durată 

Strategii de 

realizare 

Rezultate 

asteptate 

Responsabili 

 

 

 

1. 

SĂ 

ÎNVĂȚĂM 

SĂ TRĂIM 

ÎN 

ARMONIE 

CU 

NATURA 

 

-formarea 

deprinderilor 

de alimentatie 

sanatoasa a 

elevilor din 

grupul tinta 

COLEGIUL 

"MIHAI 

VITEAZUL

" 

BUMBESTI

-JIU 

 

 

 

 

-activitate 

de educare 

a unui 

regim 

sanatos de 

viata 

prentru 

elevii din 

grupul 

tinta 

 

 

 

 

 

Februari

e 

2017 

 

 

 

 

 

- se vor 

educa elevii 

grupului 

tinta prin 

discutii, 

dezbateri pe 

marginea 

unor 

materiale 

power point 

 

 

 

 

 

-cel putin 15 

elevi din 

grupul tinta 

vor participa 

la aceste 

sesiuni de 

instruire si 

dezbatere 

 

 

Prof. Luminita 

Golumbeanu 

Prof. 

Dumitrache 

Mirela si 

elevii 

voluntari 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Obiective 

specifice 

Parteneri Activităţi 

concrete 

Timp / 

durată 

Strategii de 

realizare 

Rezultate 

asteptate 

Responsabili 

 

“Ziua 

Mondiala a 

Femeii/Ziua 

Mamei “ –Sa 

daruim un 

zambet 

mamei” 

 

 

 

-Formarea şi 

dezvoltarea 

deprinderilor 

manuale,  

-socializare                   

- realizarea de 

martisoare in 

echipe mixte: 

elevi voluntari 

si elevi din 

grupul tinta 

 

 

 COLEGIUL 

,, MIHAI 

VITEAZUL,

, 

BUMBESTI

-JIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

confection

are de 

martisoare 

pentru 

mamele 

copiilor 

din grupul 

tinta   -

realizarea 

unei 

expozitii 

cu vanzare 

 

 

 

 

martie 

2017 

 

Confectionar

ea unor  

martisoare si 

felicitari si 

crarea unei  

expozitii cu 

vanzare, 

banii 

obtinuti fiind 

valorificati 

in ajutoare 

pentru 

familiile 

defavorizate 

 

 

 

 

 

 

Colectarea 

unei sume 

considerabile 

care sa se 

cheltuiasca 

pentru 

produse 

alimentare 

donate 

familiilor 

ajutate                

- Crearea a cel 

putin unui 

martisor 

pentru 

mamele 

elevilor din 

grupul tinta 

 

Prof. 

Munteanu 

Roxana    

Prof. Ghiga 

Amalia si 

elevii 

voluntari 

 

3. 

 

,, Ziua 

Internaţional

ă a Familiei – 

“Duminica în 

familia 

creştină” 

 

- Educarea 

simţului civic, 

creştin;  

- 

 

COLEGIUL 

,, MIHAI 

VITEAZUL,

, 

BUMBESTI

-JIU 

-Activitate 

de donare 

de 

alimente 

familiilor 

nevoiase 

din 

localitate 

inregistrat

e ca grup 

tinta 

APRILIE 

2017 

 

 

Distribuire 

de pachete 

cu alimente, 

haine, 

rechizite şi 

jucării. 

 

   

Cel putin 5 

familii vor  

primi ajutoare 

in haine ș 

alimente 

 

Prof. Danut  

Lupulescu    

Prof. Liliana 

Goaga si 

elevii 

voluntari  

4. 
ACTIVITĂȚ

I SPORTIVE 

- educarea 

mobilității și a 

spiritului de 

competiție  și 

fair-play în 

echipă 

COLEGIUL 

,, MIHAI 

VITEAZUL,

, 

-Activitate 

de 

intreceri 

sportive in 

echipe 

mixte 

MAI 

2017 

- se 

alcatuiesc 

echipe mixte 

si se vor 

stabili 

activitatile 

-se vor 

constiuti cel 

putin 4 echipe 

mixte care vor 

participa la 

aceste 

Prof.  

Munteanu 

Roxana 

Prof. Liliana 

Goaga 
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Nr. 

crt. 

Denumirea 

activităţii 

Obiective 

specifice 

Parteneri Activităţi 

concrete 

Timp / 

durată 

Strategii de 

realizare 

Rezultate 

asteptate 

Responsabili 

BUMBESTI-

JIU 

alcătuite 

din copiii 

din grupul 

țintă si 

voluntari 

sportive la 

care acestea  

se vor 

intrece in 

competitii 

organizate 

timp de o 

saptamana   

competitii 

sportive  

5.  

1 IUNIE - 

ZIUA 

TUTUROR 

COPIILOR 

- educarea 

altruismului, a 

spiritului 

empatic,  

- dezvoltarea 

asertivității, a 

compasiunii și 

colaborării. 

ASOCIATI

A 

,,COPIII 

NOSTRI DE 

PRETUTIN

DENI,, 

    TG-JIU  

- 

Activitate 

de 

socializare 

prin joc in 

mijlocul 

naturii 

rostite” 

etapele pe 

scoala si 

judeteana 

IUNIE  

2017 

-voluntarii 

vor organiza 

un picnic 

ptr. copiii 

din central 

de copii    

 

-cei 14 copii 

din centrul 

partener vor 

avea parte de 

o iesire in 

natura alaturi 

de elevii 

voluntari, la 

un picnic 

organizat  de 

voluntari 

Prof.  

Cârnu 

Minodora 

Prof. Piscanu 

Camelia si 

elevii 

voluntari 

             

 

 

ANEXA 8 

 

ACTIVITATI CULTURALE SI ACTIVITATI CU CARACTER EDUCATIV 

desfasurate in cadrul  

Zilelor Colegiului “Mihai Viteazul” Bumbesti- Jiu 

2017-2018 

Nr 

crt 

Denumire activitate  Elevi 

participanti 

Data desfasurarii Locul desfasurarii Coordonator  

si echipa de proiect 

1 Concurs de cultura generala IX-XII Luni 

27.11.2017 

Amfiteatru Piscanu Camelia, 

Grusuzache Liliana 

2 „Copil cu Copii” IX- XII  Luni 

27.11.2017 

Amfiteatru  Dumitrache Mirela 

3 Campionat gaming(CS:GO) IX- XII Marti Laborator Saracin Laurentiu 
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28.11.2017 informatica 

4 Cup song  IX- XII Marti 

28.11.2017 

Amfiteatru Deaconescu Irina 

5 Karaoke IX- XII Marti 

28.11.2017 

Amfiteatru  Lupulescu Danut 

 

6 Campionat de fotbal IX-XII Marti 

28.11.2017 

Baza sportiva Tita Ionut 

7 Campionat gaming(LOL) IX-XII Miercuri 

29.11.2017 

Laborator 

informatica 

Saracin Laurentiu 

8 Meci demonstrativ volei IX-XII Miercuri 

29.11.2017 

Sala sportiva Munteanu Roxana 

9 Specatacol dedicat Zilei 

Nationale 

IX-XII Miercuri  

29.11.2017 

Casa de cultura  

„G-ghe 

Tatarescu” 

Lupulescu Danut, 

Buica Magdalena, 

Ghica Amalia 

 

 

RAPORT  DE ACTIVITATE 

ÎN CADRUL STRATEGIEI NAŢIONALE DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018 

DOMENIUL 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACTIVITĂŢI 

CONCRETE 

TIMP/DUR

ATĂ 

STRATEGII DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Domeniul 

Organizatoric 

 

MANAGEMEN

TUL 

PROGRAMUL

UI 

 

-cunoaşterea de 

către elevii voluntari 

a obiectivelor 

generale şi specifice 

ale SNAC și 

conștientizarea 

importanței  

implicării lor. 

COLEGIUL 

 "MIHAI 

VITEAZUL" 

BUMBEȘTI-JIU 

 

1. Constituirea şi 

instruirea grupului de 

voluntari 

2 . Stabilirea 

programului anual de 

activități 

SEPTEMBR

IE 

2017 

 

- conversaţie 

- expunere 

- discuţii 

 

Implicarea a 115 

elevi voluntari și a 

13 profesori 

voluntari în 

activitățile susținute 

 

Domeniul 

Social-

relaţional 

- încheierea 

acordurilor de 

parteneriat 

- cunoaşterea 

grupului ţintă  

-- identificarea 

1. COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

1. Prezentarea 

beneficiarilor 

2  Stabilirea planului 

comun de activitate, în 

baza acordurilor de 

parteneriat încheiate 

OCTOMBRI

E 

2017 

 

vizite reciproce în 

şcolile implicate 

- cunoaşterea unor 

familii 

defavorizate din 

23 elevi din unitate,  

aflaţi in conditii 

financiare precare si  

  10 familii 

defavorizate  din 
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DOMENIUL 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACTIVITĂŢI 

CONCRETE 

TIMP/DUR

ATĂ 

STRATEGII DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

IDENTIFICAR

EA 

GRUPULUI 

ȚINTĂ ȘI A 

PARTENERIL

OR 

resurselor şi a 

logisticii necesare 

desfăşurării 

acţiunilor 

 

BUMBESTI-JIU 

2. PRIMĂRIA 

BUMBEȘTI-JIU- 

COMPARTIMEN

TUL 

ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ, 

3. ASOCIAȚIA 

,,COPIII NOȘTRI 

DE 

PRETUTINDENI

,, 

TG-JIU 

 

localitate prin 

intermediul 

asistenţilor sociali 

din Primărie 

-exunere, discuții 

localitate care au 

beneficiat  de 

ajutorul oferit de 

voluntari în 

diversele activități 

-12 copii aflați în 

centrul partener  

 

 

Domeniul 

Social – 

caritabil 

 

,,SĂPTĂMÂNA 

LEGUMELOR 

ȘI A 

FRUCTELOR 

DONATE,, 

- sensibilizarea 

elevilor şi 

profesorilor 

colegiului cu privire 

la situaţia dificilă în 

care se află unii 

copii și bătrâni 

singuri, afectaţi  de 

lipsuri materiale  

- dezvoltarea 

atitudinii pozitive 

față de semeni      

 

 

1. COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBESTI-JIU 

2. Părinţii elevilor 

voluntari 

3. PRIMĂRIA 

BUMBEŞTI- JIU 

- 

COMPARTIMEN

TUL DE 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

1. Prezentarea 

campaniei în şcoală de 

către elevii voluntari  

2.Identificarea familiilor 

aflate în dificultate 

3. Colectarea  la nivelul 

colegiului a tuturor 

donaţiilor, constând în 

fructe şi legume şi 

dirijarea lor către 

familiile aflate în 

dificultate 

NOIEMBRI

E 

2017 

- expunere 

- discuţii 

- organizarea 

voluntarilor pe 

clase, în vederea 

realizării 

donaţiilor 

 

-  10 pachete 

conținând în total 

330 kg.  legume 

donate, 50 kg. 

fructe, 30kg./l alte 

alimente de bază 

(făină, zahăr, orez, 

mălai, sare, ulei, 

oțet, pateuri, 

conserve, pâine) pt. 

familiile cu nevoi 

materiale din 

localitate  

- 104  elevi 

voluntari,  

-8 profesori 

implicați 

Domeniul - dezvoltarea 

spiritului de 

ASOCIATIA 1. Colectarea de haine, 

jucării şi dulciuri şi 
DECEMBRI

- vizită la centrul 

de copii si la 

colectarea a 12 

pachete - cadouri pt 
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DOMENIUL 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACTIVITĂŢI 

CONCRETE 

TIMP/DUR

ATĂ 

STRATEGII DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Social – 

caritabil/ 

Cultural-

artistic 

,, VREI SĂ FII 

MOȘ 

CRĂCIUNUL 

MEU ?,, 

solidaritate, de 

implicare și 

conștientizare a 

realelor probleme 

sociale ale copiilor 

aflați în centru 

,,COPIII NOSTRI 

DE 

PRETUTINDENI

,, 

TG-JIU 

donarea acestora la 

familiile din grupul tinta 

și copiilor din centrul 

partener  

 

E 

2017 

câteva din 

familiile din 

grupul țintă 

- donarea unor 

cadouri și a unor 

dulciuri 

copiii din centrul 

partener și a 6 

pachete- cadouri pt 

familiile din 

localitate  

Domeniul 

Cultural-

artistic 

CONCURSURI

LE SNAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dezvoltarea 

abilităților practice 

și creative 

- implicarea elevilor 

cu cerințe speciale 

în activități artistice 

și practice 

(confecționarea 

mascotelor SNAC) 

- dezvoltarea 

spiritului de echipă, 

de cooperare și 

încredere în ceilalți 

 

 

 

 

COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBEȘTI-JIU 

 

ASOCIAȚIA 

,,COPIII NOSTRI 

DE 

PRETUTINDENI

,, 

TG-JIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sesiuni de pregătire 

în vederea participării la 

Concursurile naţionale 

,,Scrisoare pentru 

prietenul meu”,  

,,Dincolo de cuvintele 

rostite” și "Mascota 

SNAC" 

(etapele pe şcoală şi 

judeţeană) 

2. Jurizarea 

concursurilor la nivel 

local 

 

 

 

 

IANUARIE 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

-explicații, lucru 

în echipă, 

exercițiu,  

- implicarea a 20 de 

elevi și  

- calificarea pentru  

faza județeană cu o 

echipă mixtă la 

Concursul "Mascota 

SNAC" 

- 10 lucrări artistice  

ale elevilor din 

grupul țintă la 

concursul ,  

,,Dincolo de 

cuvintele rostite” 

2 lucrări literare la 

concursul 

,,Scrisoare pentru 

prietenul meu”. 

Domeniul 

PROIECTE 

EDUCAŢIONA

LE 

- formarea 

deprinderilor de 

alimentație 

sănătoasă şi 

deprinderea unor 

COLEGIUL 

 

 ,MIHAI 

- activitate de educare a 

unui regim sănătos de 

viață pentru elevii din 

grupul țintă 

 

 

FEBRUARI

- se vor educa 

elevii grupului 

țintă prin discutii, 

dezbateri pe 

marginea unor 

- 23 de elevi din 

grupul tinta au 

participat la aceste 

sesiuni de instruire 



171 

 

DOMENIUL 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACTIVITĂŢI 

CONCRETE 

TIMP/DUR

ATĂ 

STRATEGII DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

“SĂ ÎNVĂŢĂM 

SĂ TRĂIM 

SĂNĂTOS ÎN 

ARMONIE CU 

NATURA” 

 

 

 

 

 

Domeniul 

PROIECTE 

EDUCAŢIONA

LE 

 

“1-8 MARTIE/ 

ZIUA 

MONDIALĂ A 

FEMEII/ 

ZIUA MAMEI” 

obiceiuri de igienă a 

elevilor din grupul 

țintă 

 

-Formarea 

deprinderilor şi 

abilităţilor manuale 

-dezvoltarea 

creativităţii şi a 

spiritului 

antreprenorial al 

elevilor din grupul 

ţintă şi al 

voluntarilor 

VITEAZUL,, 

BUMBEȘTI-JIU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBEȘTI-JIU 

 

 

 

 

 

 

 

- activitate de 

creativitate și 

îndemânarea în 

confecționarea de 

bijuterii hande made din 

plastilină Fimo 

 

E 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARTIE 

2017 

materiale power -

point 

 

 

 

 

 

-activităţi de 

formare a 

deprinderilor de 

modelare a 

plastilinei Fimo în 

vederea obţinerii 

de bijuterii şi 

ornamente Fimo, 

pentru a le dărui 

de 8 martie 

mamelor. 

si dezbatere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

- s-au obținut un 

număr de 100 de 

bijuterii hande 

made  

- au fost implicați 

un nr de 25 de elevi 

și 2 cadre didactice 

voluntare. 

Domeniul 

Social – 

caritabil 

-Educarea şi 

dezvoltarea simţului 

civic, a empatiei şi a 

valorilor creştine 

-ajutorarea 

COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

- activitate de ajutorare 

la treburile casnice a 

bătrânilor singuri din 

localitate înregistraţi ca 

grup ţintă 

APRILIE 

2018 

- au fost 

achiziționate 

alimente din banii 

donați de elevii și 

profesorii 

implicați în 

- 5 voluntari și 2 

profesori implicați 

- o familie de 

bătrâni cu doi 

nepoți aflați în 
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DOMENIUL 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACTIVITĂŢI 

CONCRETE 

TIMP/DUR

ATĂ 

STRATEGII DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

 

,, Ziua 

Internaţională a 

Familiei – 

“Curăţenie în 

suflet şi în casă 

înainte de 

Sfintele 

Sărbători de 

Paşte” 

bătrănilor lipsiţi de 

familii din 

comunitate 

BUMBEȘTI-JIU 

 

PRIMĂRIA 

BUMBEȘTI- JIU- 

COMPARTIMEN

TUL DE 

ASISTENȚĂ 

SOCIALA 

activitate 

- au fost donate 

obiecte de 

îmbrăcăminte 

- voluntarii s-au 

deplasat la o 

familie de bătrâni 

aflată în grupul 

țintă, au ajutat la 

treburile 

gospodărești și au 

donat nepoților 

aflați în grijă 

hainele colectate.  

îngrijire 

- 2 pachete de haine 

și alimente donate 

Domeniul 

Social – 

caritabil 

 

“Duminica în 

familie 

- Să gătim 

pentru bătrânii 

comunităţii” 

-Educarea şi 

dezvoltarea simţului 

civic, a empatiei şi a 

valorilor creştine 

-ajutorarea 

bătrănilor lipsiţi de 

familii din 

comunitate 

-sensibilizarea 

elevilor voluntari 

vizavi de 

problemele reale ale 

semenilor 

COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBEȘTI-JIU 

PRIMĂRIA 

BUMBEȘTI- JIU- 

COMPARTIMEN

TUL DE 

ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ 

- activitate de donare 

alimente, pregătire 

mâncare pentru un 

bătrân cu handicap 

major  

 

MAI 

2018 

- vizită acasă la 

bătrânul din 

grupul țintă,  

- donarea de 

alimente, 

- voluntarii au dus 

mâncare 

proaspătă 

bătrânului 

-16 elevi voluntari 

și 3 profesori 

implicați 

- asigurarea de 

alimente pentru cel 

puțin 2 săptămâni și 

a unei mese calde 

timp de 3 zile. 

1 IUNIE - 

ZIUA 

TUTUROR 

COPIILOR 

- educarea 

altruismului, a 

spiritului empatic,  

- dezvoltarea 

asertivității, a 

ASOCIAȚIA 

,,COPIII NOSTRI 

DE 

PRETUTINDENI

- vizita voluntarilor la 

centrul partener 

- colectarea de jocuri și 

jucării pentru donații 

IUNIE 

2017 

Jocuri interactive 

voluntari-copii 

grup ţintă 

 

12 copii din grupul 

ţintă participanţi 

15 elevi voluntari și 

2 profesori 
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DOMENIUL 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACTIVITĂŢI 

CONCRETE 

TIMP/DUR

ATĂ 

STRATEGII DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

compasiunii și 

colaborării. 

 

,, 

TG-JIU 

- petrecerea împreună cu 

copiii de la centru a 4 

ore într-o atmosferă 

emoționantă, prin 

socializare, jocuri 

interactive, distracție 

 

ANEXA 9 

              

ACTIVITATEA EDUCATIVĂ AN SCOLAR 2018-2019 

 

 

 Prevenirea abandonului școlar . Este profesia mea! 

-program extracurricular sub egida JARomania, profesor coordonator Dumitrache Mirela 

 Ziua Educaţiei- 5 octombrie 2018. Activităţile desfăşurate au avut drept scop promovarea valenţelor educaţiei, a necesităţii unui proces 

instructiv-educativ centrat pe elev şi a conştientizării importanţei informaţiilor primite de adolescent în şcoală pentru formarea sa 

profesională.  

 Comemorarea şi aniversarea evenimentelor reprezentative ale istoriei românilor şi istoriei universale. Reprezentative pentru acest domeniu 

au fost activităţile: 

1. Ziua Holocaustului- activitate coordonată de profesor Lupulescu Dănuţ, echipa de proiect: profesorii ariei curriculare „Om şi 

societate”.A fost evidenţiată drama evreilor şi ţiganilor din al Doilea Război Mondial, supuşi sistematic unui proces de 

exterminare de către regimul nazist. 

2. Marea Unire şi împlinirea idealului naţional. În acest sens s-au desfăşurat acţiuni de informare şi conştientizare a importanţei 

actului de la 1 decembrie 1918 pentru istoria poporului român, dezbateri, prezentări power-point. În data de 29 noiembrie 

2018, în colaborare cu Şcoala Generală Nr. 1 Bumbeşti-Jiu s-a desfăşurat programul cultural-artistic dedicat Zilei Naţionale a 

României. Coordonat de profesorul Lupulescu Dănuţ, spectacolul a cuprins prelegeri, cântece patriotice şi recitaluri de poezie. 

Invitați speciali au fost membrii Cultului Eroilor „Regina Maria”, filial Gorj. 

3. În data de 1 decembrie 2018, elevii colegiului nostru însoţiţi de profesorii Lupulescu Dănuț, Ciucă Livia, Tița Ionuț, Stoian 

Andrei și Tătaru Livia au participat la festivitățile prilejuite cu ocazia Centenarului Marii Uniri, la Alba-Iulia. 

4. Pe data de 24 ianuarie 2019, cu ocazia Unirii Principatelor, profesorul Lupulescu Dănuţ şi elevi din clasele IX-XI-a, au 

participat la manifestările organizate de Primăria Oraşului Bumbeşti-Jiu cu această ocazie. 

 „Zilele Colegiului” s-au desfăşurat în perioada 26-29 noiembrie 2018. Activităţile desfăşurate au fost: 

1. Concurs de cultură generală-coordonator prof. Lupulescu Dănuț. Au participat majoritatea profesorilor colegiului. Echipele de 

elevi au primit diplome în funcţie de clasarea lor la această competiţie. 
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2. Campionat de volei şi fotbal- coordonatori prof. Munteanu Roxana şi Tiţa Ionuţ. 

3. Valențele muzicii-concurs Karaoke-coordonator prof. Lupulescu Dănuț. 

4. Deschiderea Proiectului “Constantin Brâncuși”- coordonator prof. Piscanu Camelia. 

5. Activităţi de dezvoltare profesională desfăşurate de catedra de discipline tehnice, finalizate prin vizite tematice la operatori 

economici.Coordonatori, profesorii : Cîrlea Elena, Dumitrache Mirela și Lupulescu Dorel. 

6. Concurs de gaming- competiție de jocuri pe calculator, coordonată de domnul informatician Sărăcin Laurențiu.  

7. România centenară-proiect educativ dedicat Centenarului Marii Uniri, coordonat de prof. Lupulescu Dănuț. 

  „ De Crăciun fi mai bun”- spectacol artistic de colinde și moment tematice dedicate Sărbătorilor de iarnă, coordonat de profesorii Lupulescu 

Dănuț, Munteanu Roxana și Deaconescu Irina 

 Excursie tematică “Sporturile de iarnă și rolul lor în dezvoltarea personală, Staţiunea Rusu, 4-7 februarie 2019, coordonator prof. 

LupulescuDănuț, profesori însoțitori Tătaru Livia, Ciucă Lavinia și Tița Ionuț. 

 Activități de educație juridică- coordonator profesor Tătaru Livia.Activitatea s-a desfășurat în parteneriat cu Parchetul de pe lângă 

Judecătoria Gorj și a constat în acțiuni de prevenire a faptelor antisocial, prezentate de domnul procurer Grecu Laurențiu. 

 Campania 19 zile de prevenire a drepturilor și violenței asupra copiilor și tinerilor- coordonator prof. Golumbeanu Luminița. 

 Ziua  Astronomiei- activitate coordonată de domnul pedagog școlar Jinca Marcel. 

 

 

Principalele activităţi desfăşurate în semestrul al II-lea  al anului şcolar 2018-2019, au fost: 

 25 MARTIE-ZIUA POLIŢIEI ROMÂNE-coordonatori prof. Lupulescu Dănuţ 

Tătaru Livia . Activitatea s-a realizat în parteneriat cu Poliția Orașului Bumbești-Jiu. A fost prezentat un scurt istoric al instituției Poliției române, 

precum și informații privind cariera de polițist. 

 Cu pași mici, alături de voi! -program de educație remedială, de sprijin si mentorat, privind orientarea profesională. Coordonator: 

Dumitrache Mirela. 

 Mini compania-program  extracurricular JARomania de educație antreprenorială, coordonator-prof. Dumitrache Mirela. 

 9 MAI ŞI TRIPLA SA SEMNIFICAŢIE ISTORICĂ- activități dedicate aniversării a 142 de ani de la proclamarea independenței de stat 

a României, Ziua Europei și Zilei Victoriei asupra nazismului. Coordonator: prof. Lupulescu Dănuț.,,  

 Valentine’s-Day’’-prezentări  power point. Coordonator: prof. Deaconescu Irina 

 Programul  regional ,,Educația pentru sănătate’’- coordonatori: Golumbeanu  Luminița, Cîrlea Elena, Piscanu Camelia, Piscanu Claudiu. 

 Programul național ,,Patrula de reciclare’’- coordonator:prof. Golumbeanu Luminița. 

 Finanțe personale și servicii financiare- coordonator: dir. Cîrlea Elena. 

 Economie aplicată- Educație economic, financiară, antreprenorială- coordonator: dir. Cîrlea Elena. 

 

ANALIZA SWOT PRIVIND ACTIVITATEA EDUCATIVA DIN COLEGIUL “MIHAI VITEAZUL” BUMBESTI-JIU 

 

PUNCTE TARI 
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 Majoritatea profesorilor diriginti s-au implicat în derularea activităților școlare și extrașcolare. 

 Multitudinea și diversitatea activităților extrașcolare  în vederea afirmării personalității școlii în plan comunitar. 

 Relațiile interpersonale (diriginte-elev,profesor-părinți,profesori-profesori,profesori-elevi) existente favorizează creearea unui climat 

educațional deschis, stimulativ. 

 

PUNCTE SLABE 

 Nu toți profesorii inițiază și desfășoară activități educative extrașcolare. 

 Puţine activităţi desfăşurate în şcoală implică coparticiparea părinţilor. 

 Uneori activitățile desfășurate nu sunt medializate sau cunoscute de toate cadrele didactice. 

 Nu toate activităile desfășurate sunt aduse la cunoștința coordonatorului de proiecte și programe școlare și extracuriculare. 

 

OPORTUNITATI 

 Sponzorizări și colaborări  cu comunitaea, autoritatile, ONGuri, etc. 

 Angrenarea școlii într-un proiect școlar Erasmus +; 

 colaborări cu noi parteneri ; 

 implicarea parintilor în proiectarea, organizarea și desfășurarea unor activități extrașcolare și extracurriculare; 

      -  numărul de întâlniri şi activităţi comune ale cadrelor didactice în afara orelor de curs favorizează împărtăşirea experienţei, creşterea 

coeziunii grupului, o comunicare mai bună; 

 

AMENINTARI 

 

 enorma cantitate de documente ce trebuie întocmită de către toți membrii comisiei; 

     - scăderea motivaţiei şi interesului pentru activităţile didactice (colaborare cu părinţii,   perfecţionarea, activităţile extracurriculare, 

confecţionarea materialelor didactice, pregătirea cu profesionalism a lecţiilor etc.) 

     -     oferta de activități educative extrașcolare poate constitui un element în optiunile absolventilor de clasa a VIII-a de a allege să fie elev 

al Colegiului ‘Mihai Viteazul’Bumbești-Jiu. 

 

       In cadrul programului național „Școala altfel”, la nivelul Colegiului „Mihai Viteazul” s-a stabilit un program de activități corelate cu 

interesele și preocupările elevilor și părinților. Astfel: 

 Luni, 13.05.2019:” Ziua sportului ”SĂNATATE PRIN MIȘCARE”, ”Eu pot”-Proiect de conștientizare asupra rolului civic al tinerilor 

(proiectul change arhitects). 
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 Marti, 14.05.2019 : „Gospodar la mine-n clasă”, „Educație azi pentru mâine”,” Eu pot, proiect ”change arhitects”,” Satul românesc de 

altădată”. 

 Miercuri, 15.05.2019 : “Biodiversitate PNDJ-informare constientizare si relaxare”,” Adolescență fară delicvență”,”Eu pot,” (proiect 

change arhitects).   

 Joi, 16.05.2019 : « Sanitarii  pricepuți”, “Gospodar la mine în clasă”, “O șansă pentru viață”, “Minunile de lângă noi”,” Eu pot”, 

proiect ”change arhitects 

 Vineri, 17.05.2019 : « Hai-Hui în natură”, “Pe cărari de munte”,” Vizionare de film”, “Gospodar la mine în clasă”,” Bumbești-Jiu 

istoric si geografic”, “Concurs jocuri logice”,” Nevoia de dezvoltare permanentă".  

 Ce interese/ preocupări ați identificat in rândul elevilor? 

In cadrul activităților desfășurate, s-au identificat interese ale elevilor pentru: 

 Dezvoltarea aptitudinilor specifice jocului de volei si fotbal 

 Stimularea interesului pentru abordarea unui stil de viața sănătos, prin sport 

 Descoperirea obiectivelor naturale, istorice si literare propuse in itinerariile excursiilor tematice 

 Dezvoltarea unui simt estetic dar si a unui simt practic 

 Educarea elevilor in vederea alegerii unor produse, ținându-se cont de indicații si specificații ale produsului 

 Împrospătarea firului narativ al operelor studiate pentru susținerea examenului de bacalaureat la limba romana 

 Imbunatatirea stilului de invatare auditiv si vizual pentru o mai buna capacitate de memorare 

 Dezvoltarea pasiunii pentru fotografie 

 Informarea cu privire la așezarea geografica a orașului Bumbești-Jiu 

 Motivarea elevilor cu cerințe speciale pentru participarea la activitățile propuse prin integrarea acestora 

 Educarea unui spirit critic, de autoevaluare  dar si capacitatea de a alege elemente de interes specifice vârstei adolescentei pentru 

ocuparea timpului liber 

 Educarea prin cinematografie a unui spirit cultural-artistic vast, dezvoltarea capacitații de a face o critica literara/ de film…etc. 

 Dezvoltarea capacitații de a povesti, redând amănunte ale unei cârti citite, film vizionat etc 

 Lărgirea orizontului de cunoștințe istorice si geografice privitoare la regiunea noastră 

 Conștientizarea biodiversității existente in Parcul National „Defileul Jiului”  

 Dezvoltarea capacitații de  cunoaștere si autocunoaștere, armonizarea relațiilor de grup 

 Cunoașterea riscului de a deveni persoane in afara legii 
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 Dezvoltarea unei atitudine favorabile donarii de sange. 

 

„Sănătatea prin miscare” 

 Concurs de volei si fotbal desfășurat intre clasele Colegiului nostru 

 S-a urmărit dezvoltarea aptitudinilor specifice jocului, cunoașterea regulamentului si dobândirea deprinderilor de lucru in echipa 

 Activitatea s-a desfășurat pe etape, cei care nu au jucat, asigurând galeria colegilor lor 

 

” Satul românesc de altădată”- excursie tematica avand ca itinerariu obiectivele istorice situate pe raza teritorial-administrativă a localității 

Bumbești-Jiu, județul Gorj 

  

 Au fost urmarite descoperirea obiectivelor naturale, istorice si literare mentionate in traseul excursiei 

 In prealabil, au fost organizate prezentari ale traseului, prezentari isotrice si filologice ale obiectivelor vizate pe parcursul stabilit. 

 Excursia tematica s-a desfasurat pe parcursul unei  zile, cu un nr de 31 de elevi 

 Evaluarea s-a facut prin aplicarea unor chestionare de impact dar si prin realizarea de materiale power-point, a unui Jurnal de impresii, 

fotografii, etc. 

 

“O șansă pentru viață”-activitate de donare de sange 

 S-a urmarit stimularea interesului elevilor pentru implicarea in actiuni de voluntariat prin care sa ajute oamenii aflati in momente critice ale 

vietii lor 

 Un grup de 14 elevi si 3 cadre didactice au donat sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Targu-Jiu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



178 

 

ALTE ACTIVITATI CULTURALE SI ACTIVITATI CU CARACTER EDUCATIV 

desfasurate în cadrul  

Zilelor Colegiului “Mihai Viteazul” Bumbești- Jiu 

2018-2019 

 

Nr 

crt 

Denumire activitate  Elevi participanti 

Clasa 

Data desfasurarii Locul desfasurarii Coordonator  

si echipa de 

proiect 

1 Deschiderea Proiectului 

“Constantin Brâncuși” 

IX A, XI A 26 noiembrie 2018 amfiteatru Piscanu Camelia 

2 Sănătate prin mișcare-

campionat de volei 

IXA, IX B, X A, XI 

A, XI B, XII A, XII 

B 

26-29 noiembrie 

2018 

Sala de sport Munteanu 

Roxana 

3 Campionat de fotbal IX-XII 26-29 noiembrie 

2018 

Terenul de sport Tița Ionuț 

4 Valențele muzicii-concurs 

Karaoke 

IX-XII 26 noiembrie 2018 Amfiteatru Costea Gabriela 

5 Concurs de cultură 

generală 

IX-XII 27 noiembrie 2018 Amfiteatru Lupulescu Dănuț 

6 Vizită tematică IX B, X B 27 noiembrie 2018 CNC TECH Cîrlea Elena, 

Dumitrache 

Mirela, 

Lupulescu Dorel 

7 Concurs de gaming IX-XII 28 noiembrie 2018 Laboratoarele de 

informatică 

Sărăcin 

Laurențiu 

8 România centenară-

proiect educativ dedicat 

Centenarului Marii uniri 

IX-XII 28 noiembrie 2018, 

ora 17,00 

Casa de cultură 

“Gheorghe 

Tătărescu 

Bumbești-Jiu” 

Lupulescu Dănuț 
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RAPORT  DE ACTIVITATE 

ÎN CADRUL STRATEGIEI NAŢIONALE DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

DOMENIUL 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACTIVITĂŢI 

CONCRETE 

TIMP/ 

DURATĂ 

STRATEGII 

DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Domeniul 

Organizatoric 

 

MANAGEMENTU

L 

PROGRAMULUI 

 

-cunoaşterea de către 

elevii voluntari a 

obiectivelor generale 

şi specifice ale 

SNAC și 

conștientizarea 

importanței  

implicării lor. 

COLEGIUL 

 "MIHAI 

VITEAZUL" 

BUMBEȘTI-JIU 

 

1. Constituirea şi 

instruirea grupului de 

voluntari 

2 . Stabilirea 

programului anual de 

activități 

SEPTEMBR

IE 

2018 

 

- conversaţie 

- expunere 

- discuţii 

 

Implicarea a 96 

elevi voluntari și 

a 15 profesori 

voluntari în 

activitățile 

susținute 
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DOMENIUL 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACTIVITĂŢI 

CONCRETE 

TIMP/ 

DURATĂ 

STRATEGII 

DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Domeniul 

Social-relaţional 

 

IDENTIFICAREA 

GRUPULUI 

ȚINTĂ ȘI A 

PARTENERILOR 

- încheierea 

acordurilor de 

parteneriat 

- cunoaşterea 

grupului ţintă  

-- identificarea 

resurselor şi a 

logisticii necesare 

desfăşurării 

acţiunilor 

 

1. COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBESTI-JIU 

 

2. PRIMĂRIA 

BUMBEȘTI-JIU- 

COMPARTIMENT

UL ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ, 

 

3. ASOCIAȚIA 

,,COPIII NOȘTRI 

DE 

PRETUTINDENI,, 

TG-JIU 

 

1. Prezentarea 

beneficiarilor 

2  Stabilirea planului 

comun de activitate, în 

baza acordurilor de 

parteneriat încheiate 

 

OCTOMBR

IE 

2018 

 

-vizite reciproce 

în şcolile 

implicate 

- cunoaşterea 

unor familii 

defavorizate din 

localitate prin 

intermediul 

asistenţilor 

sociali din 

Primărie 

-exunere, 

discuții 

25 elevi din 

unitate,  aflaţi in 

conditii 

financiare 

precare si  

  5 familii 

defavorizate  din 

localitate care au 

beneficiat  de 

ajutorul oferit de 

voluntari în 

diversele 

activități 

-12 copii aflați în 

centrul partener 

Domeniul 

Social – caritabil 

 

,,SĂPTĂMÂNA 

LEGUMELOR ȘI 

A FRUCTELOR 

DONATE,, 

sensibilizarea 

elevilor şi 

profesorilor 

colegiului cu privire 

la situaţia dificilă în 

care se află unii 

copii și bătrâni 

singuri, afectaţi  de 

lipsuri materiale  

- dezvoltarea 

atitudinii pozitive 

1. COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBESTI-JIU 

 

2. Părinţii elevilor 

1. Prezentarea 

campaniei în şcoală de 

către elevii voluntari  

2.Identificarea 

familiilor aflate în 

dificultate 

3. Colectarea  la nivelul 

colegiului a tuturor 

donaţiilor, constând în 

fructe şi legume şi 

dirijarea lor către 

NOIEMBRI

E 

2018 

- expunere 

- discuţii 

- organizarea 

voluntarilor pe 

clase, în vederea 

realizării 

donaţiilor 

 

-  5 pachete 

conținând în total 

300 kg.  legume 

donate, 45 kg. 

fructe, 30kg./l 

alte alimente de 

bază (făină, 

zahăr, orez, 

mălai, sare, ulei, 

oțet, pateuri, 

conserve, pâine) 
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DOMENIUL 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACTIVITĂŢI 

CONCRETE 

TIMP/ 

DURATĂ 

STRATEGII 

DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

față de semeni      

 

 

voluntari 

 

3. PRIMĂRIA 

BUMBEŞTI- JIU - 

COMPARTIMENT

UL DE 

ASISTENŢĂ 

SOCIALĂ 

familiile aflate în 

dificultate 

pt. familiile cu 

nevoi materiale 

din localitate  

- 89  elevi 

voluntari,  

-8 profesori 

implicați 

Domeniul 

Social – caritabil/ 

Cultural-artistic 

,, VREI SĂ FII 

MOȘ 

CRĂCIUNUL 

MEU ?,, 

- dezvoltarea 

spiritului de 

solidaritate, de 

implicare și 

conștientizare a 

realelor probleme 

sociale ale copiilor 

aflați în centru 

ASOCIATIA 

,,COPIII NOSTRI 

DE 

PRETUTINDENI,, 

TG-JIU 

1. Colectarea de haine, 

jucării şi dulciuri şi 

donarea acestora la 

familiile din grupul 

tinta și copiilor din 

centrul partener  

 

DECEMBRI

E 

2018 

- vizită la 

centrul de copii 

si la câteva din 

familiile din 

grupul țintă 

- donarea unor 

cadouri și a unor 

dulciuri 

colectarea a 12 

pachete - cadouri 

pt copiii din 

centrul partener   
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DOMENIUL 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACTIVITĂŢI 

CONCRETE 

TIMP/ 

DURATĂ 

STRATEGII 

DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Domeniul 

Cultural-artistic 

CONCURSURILE 

SNAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-dezvoltarea 

abilităților practice 

și creative 

- implicarea elevilor 

cu cerințe speciale în 

activități artistice și 

practice 

(confecționarea 

mascotelor SNAC) 

- dezvoltarea 

spiritului de echipă, 

de cooperare și 

încredere în ceilalți 

 

 

 

 

COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBEȘTI-JIU 

 

ASOCIAȚIA 

,,COPIII NOSTRI 

DE 

PRETUTINDENI,, 

TG-JIU 

 

 

 

 

 

1. Sesiuni de pregătire 

în vederea participării 

la Concursurile 

naţionale ,,Scrisoare 

pentru prietenul meu”,  

,,Dincolo de cuvintele 

rostite” și "Mascota 

SNAC" 

(etapele pe şcoală şi 

judeţeană) 

2. Jurizarea 

concursurilor la nivel 

local 

 

 

 

 

IANUARIE 

2019 

 

 

 

 

 

-explicații, lucru 

în echipă, 

exercițiu,  

 

 

 

 

 

 

 

- implicarea a 12 

elevi  

- 10 lucrări 

artistice  ale 

elevilor din 

grupul țintă la 

concursul ,  

,,Dincolo de 

cuvintele rostite” 

2 lucrări literare 

la concursul 

,,Scrisoare pentru 

prietenul meu”. 

Domeniul  

    PROIECTE 

EDUCAŢIONALE 

 

“FII FAIR PLAY 

- educarea spiritului 

de fair –play în 

întrecerile sportive, 

socializarea și 

integrarea copiilor 

proveniți din medii 

defavorabile  

COLEGIUL 

 ”MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBEȘTI-JIU 

- activitate de team 

building (jocuri 

sportive )pentru elevii 

din grupul țintă. 

 

 

 

 

FEBRUARI

E 

- se vor integra 

în grupul social 

elevii 

defavorizați prin 

intermediul 

jocurilor 

sportive , 

- vor socializa 

- 23 de elevi din 

grupul tinta au 

participat la 

aceste activități . 
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DOMENIUL 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACTIVITĂŢI 

CONCRETE 

TIMP/ 

DURATĂ 

STRATEGII 

DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

ÎN ORICE 

SITUAȚIE” 

 

 

 

 

2019 

 

cu elevii 

voluntari 

 

Domeniul 

PROIECTE 

EDUCAŢIONALE 

 

“Să dăruim un 

zâmbet 

” 

 

-educarea și 

dezvoltarea 

empatiei, a 

altruismului în 

sprijinul celor aflați 

în suferință 

 

 

COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBEȘTI-JIU 

 

 

 

- activitate de 

voluntariat constând în 

strângerea de fonduri 

pentru produse 

alimentare . 

MARTIE 

2019 

 

-activităţi de 

colectare 

fonduri, obiecte 

și produse 

alimentare și 

oferirea de 

sprijin moral 

unui coleg aflat 

în situații 

dramatice  

 

- s-a obținut 

suma de 340 ron 

din care s-au 

achiziționat 

alimente 

- au fost implicați 

un nr de 18 elevi 

și 2 cadre 

didactice 

voluntare. 

Domeniul  

    PROIECTE 

EDUCAŢIONALE 

 

“SĂ ÎNVĂŢĂM 

SĂ TRĂIM 

SĂNĂTOS ÎN 

ARMONIE CU 

NATURA” 

 

-Educarea şi 

dezvoltarea simţului 

civic și 

conștientizarea 

asupra necesității 

îngrijirii mediului 

natural.  

COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBEȘTI-JIU 

 

 

- activitate de plantare 

arbuști ornamentali și 

flori în parcul școlii 

- ecologizarea spațiului 

verde din împrejurimi 

APRILIE 

2019 

- au fost 

achiziționate 4 

magnolii 

(arbuști) și mai 

multe specii de 

flori din banii 

donați de elevii 

și profesorii 

implicați în 

activitate 

- au fost plantate 

în parcul școlii, 

s-a toaletat 

spațiul verde al 

unității școlare 

- 35 voluntari și 4 

profesori 

implicați 

-4 magnolii și 4 

ronduri de flori 

în parcul școlii  
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DOMENIUL 

ACTIVITĂŢII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACTIVITĂŢI 

CONCRETE 

TIMP/ 

DURATĂ 

STRATEGII 

DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

OBŢINUTE 

Domeniul 

Social – caritabil 

 

“Povestea ta e și a 

mea ” 

-Educarea şi 

dezvoltarea simţului 

civic, a empatiei şi a 

valorilor creştine 

-ajutorarea elevilor 

lipsiţi de familii din 

comunitate 

-sensibilizarea 

elevilor voluntari 

vizavi de problemele 

reale ale semenilor 

COLEGIUL 

,,MIHAI 

VITEAZUL,, 

BUMBEȘTI-JIU 

PRIMĂRIA 

BUMBESȘI- JIU- 

COMPARTIMENT

UL DE 

ASISTENȚĂ 

SOCIALĂ 

- activitate de consiliere 

și de socializare dintre 

elevii voluntari și un 

grup de elevi din grupul 

țintă 

 

MAI 

2019 

- întâlniri 

nonformale, 

discuții  

 

-10 elevi 

voluntari și 2 

profesori 

implicați 

- 6 elevi cu 

probleme reale 

de adaptare la 

colectivitate 

1 IUNIE - ZIUA 

TUTUROR 

COPIILOR 

- educarea 

altruismului, a 

spiritului empatic,  

- dezvoltarea 

asertivității, a 

compasiunii și 

colaborării. 

 

ASOCIAȚIA 

,,COPIII NOSTRI 

DE 

PRETUTINDENI,, 

TG-JIU 

- vizita voluntarilor la 

centrul partener 

- colectarea de jocuri și 

jucării pentru donații, 

dulciuri și hăinuțe. 

- petrecerea împreună 

cu copiii de la centru a 

4 ore într-o atmosferă 

emoționantă, prin 

socializare, jocuri 

interactive, distracție 

IUNIE 

2019 

Socializare, 

comunicare 

empatică, 

 Jocuri 

interactive 

voluntari-copii 

grup ţintă 

 

12 copii din 

grupul ţintă 

participanţi 

28 elevi voluntari 

și 3 profesori 
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