
                  

COLEGIUL NATIONAL 
“MIHAI EMINESCU” 

B U Z A U 
Str. Independentei, Nr. 22, CP 
120204, Tel. 040238720278 

Fax: 040238716452 
Web: http://www.eminescubuzau.ro,  e-mail: 

seminescus@yahoo.com 

        

Dezbătut şi aprobat în Consiliul Profesoral din data de ……………….. 

Validat în Consiliul de Administraţie din data de …………………….. 

RAPORT PRIVIND STAREA ȘI 

CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

AN ȘCOLAR 2016-2017 

 

 

”Să formezi o echipă este doar începutul, să rămâi împreună este progresul, să lucrezi 

împreună este succesul!” 

Henry Ford 

   Director adjunct, 

Profesor, Daniela Mihaela Albu 

 

Prezentul document reprezintă analiza procesului instructiv-educativ desfășurat pe parcursul 

anului școlar 2016-2017 la nivelul Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Buzău și a fost realizat pe 

baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice și de lucru precum și în baza datelor statistice 

furnizate de compartimentele: secretariat, contabilitate, administrativ, bibliotecă, a raportului privind 

starea învățământului, din semestrul I, al acestui an școlar realizat de doamna directoare Camelia 

Voicu. 

Activitatea Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Buzău poartă amprenta calității, 

performanței, responsabilității, promovării valorilor europene și a egalității șanselor la educație pentru 

toți elevii colegiului contribuind la realizarea misiunii stabilite: ”Colegiul Național Mihai Eminescu 

Buzău oferă șanse egale de dezvoltare personală fiecărui elev pentru dobândirea competețelor cheie, 

într-un mediu educațional dinamic și democratic, care să permită tinerilor accederea într-o formă 

superioară de învățământ și inserția socio-profesională”. 
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I. Context legislativ 
Activitatea Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Buzău în anul școlar 2016-2017 s-a 

desfășurat în acord cu obiectivele generale și specifice stabilite la începutul anului școlar prin planul 

managerial și operațional, documente ce conțin adaptarea direcțiilor Planului de Dezvoltare 

Instituțională al liceului, perioada 2016 - 2020, respectând legislația în vigoare: 

 Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, 

 Metodologii de aplicare a legii 1/2011, OUG. nr. 49/ 2014 privind instituirea unor măsuri în 

domeniul educaţiei, cercetării ştiinţifice şi pentru modificarea unor acte normative, OUG nr. 34, 

37, 40/2009, 

 Ordinul Ministrului  Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/31.08.2016 cu privire la 

Regulamentul- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, 

 Ordinul Ministrului  Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/10.08.2016 privind 

Statutul Elevului, 

 Ordinul  nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei -  cadru de organizare și funcționare 

a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, 

 Ordinul Ministrului  Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4577/20.07.2016 privind 

structura noului an școlar, 

 Ordinul Ministrului  Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5070/31.08.2016 privind 

organizarea şi desfăşurarea Examenului de Bacalaureat Naţional în conformitate cu  prevederile 

Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 4799/2010, cu modificările ulterioare, 

şi cu prevederile prezentului ordin, 

  Ordinul Ministrului  Educației Naționale și Cercetării Științifice nr 5.071/31.08.2016 privind 

organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 

2016-2017 în conformitate cu prevederile Metodologiei de organizare și desfășurare a evaluării 

naționale pentru elevii clasei a VIII-a aprobată prin Ordinul ministrului educației, cercetării, 

tineretului și sportului nr. 4801/2010 privind organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru 

elevii clasei a VIII-a, și cu prevederile prezentului ordin, 

 Legea 35/2006 privind creșterea siguranţei în unitățile de învățământ, 

 Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/12.07.2005 

privind asigurarea calităţii educaţiei,  

 Programul Naţional de Reformă 2017,  

 OMEN nr. 3160/1.02.2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi 

funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin 

OMEN nr. 4.619/2014, 

 O.M.E.C.T.S.  nr. 5547/ 2011 -  Regulamentul de organizare şi desfăşurare a inspecţiei şcolare şi 

Metodologia de aplicare a regulamentului inspecţiei şcolare O.M.E.C.T.S., 

 Ordinul M.E.C.I. nr. 5132/ 2009 privind activităţile specifice funcţiei de diriginte.etc., 

 Regulamentul Intern al Colegiului Național ”Mihai Eminescu” – an școlar 2016-2017, 

 Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național ”Mihai Eminescu”  Buzău, 

 Dispoziții ale Inspectoratului Școlar Județean Buzău, 

 Hotărâri ale Consiliului de Administrație ale Colegiului Național ”Mihai Eminescu”  Buzău. 

I. MANAGEMENT ȘCOLAR 

Conducerea unității de învățământ a desfășurat o activitate complexă ce vizează domenii și 

probleme multiple, de la activitatea didactică la resurse materiale, financiare, umane și de a asigurare a 

calității în educație. 

https://www.edu.ro/omen-nr-31602017-pentru-modificarea-si-completarea-omen-nr-46192014
https://www.edu.ro/omen-nr-31602017-pentru-modificarea-si-completarea-omen-nr-46192014
https://www.edu.ro/omen-nr-31602017-pentru-modificarea-si-completarea-omen-nr-46192014


Obiectivele specifice avute în vedere în anul școlar 2016 – 2017, au fost: 

 Crearea unui climat optim de lucru, în concordanţă cu normele legale igienico-sanitare, 

 Stimularea elevilor prin oferirea unui mediu de lucru “curat şi atractiv” , 

 Întreţinerea bazei materiale de către elevi, 

 Dezvoltarea bazei materiale prin dotarea cu videoproiectoare a tuturor sălilor de clasă, 

 Realizarea de parteneriate interinstituţionale, 

 Îndeplinirea tuturor descriptorilor de calitate corespunzători Standardelor de referinţă (nivel optimal 

de realizare a activităţii) aprobată prin H.G. 1534/2008, 

 Dezvoltarea competenţelor tehnice la toţi elevii, 

 Satisfacerea intereselor elevilor privind disciplina informatică în afara orelor de TIC / informatică 

conform planurilor cadru, 

 Realizarea de activităţi didactice de calitate, 

 Folosirea sistemelor media din şcoalăîn actul didactic, 

 Obiectivitatea orientării şcolare şi profesionale în acord cu capacitatea individului, 

 Includerea în proiectul planului de şcolarizare a specializărilor adecvate, 

 Formarea cadrelor didactice în scopul aplicării metodelor de predare –învăţare - evaluare activ-

participative, 

 Realizarea unui act didactic eficient şi atractiv pentru elev, calitate în educaţie, 

 Perfecţionarea cadrelor didactice pe probleme educative, 

 Implicare în procesul de autoevaluare la nivelul unităţii. 

 

A. Încadrare cu personal de conducere 

Conform O.M.E. nr. 5.080/2016 s-a organizat și desfășurat în perioada 13.09 – 09.12.2016,  

concursul pentru ocuparea funcției de director din unitatea de învățământ preuniversitar.  

Începând cu 09.01.2017 și-a început activitatea managerială pentru o perioadă de 4 ani, prin 

decizianr.2885/21.12.2016, a Inspectoratului Școlar Județean Buzău, profesor Camelia Voicu,în 

calitate de director.  

Prin decizia I.S.J. Buzău, din data de 1 09.2016 a fost detașată pe funcția de director adjunct 

dna. prof. Haralambie Monica Iuliana, iar din data de 09.01.2017, dna. prof. Albu Daniela Mihaela, 

director adjunct numit cu delegatie, prin decizia nr.3028/21.12.2016. 

 În urma participării la concursul pentru ocuparea funcției de director adjunct din unitatea de 

învățământ preuniversitar, conformOMEN nr. 3969/30.05.2017, dna. prof. Albu Daniela Mihaela, 

începând cu data de 1.09.2017, și-a început activitatea managerială pentru o perioadă de 4 ani, prin 

decizia nr.1209/21.08.2017, a Inspectoratului Școlar Județean Buzău.  

 Directorii își desfășoară activitatea în conformitate cu fișa postului în vigoare, a contractului de 

management educațional încheiat cu inspectorul şcolar general și a contractului de management 

administrativ-financiar încheiat cu Primarul Municipiului Buzău. 

B. Încadrare cu personal didactic 

1. Proiectare 
Elaborarea proiectului de dezvoltare a resurselor umane a fost conceput în funcţie de nevoile reale 

ale şcolii şi în funcţie de schema de încadrare aprobată de ISJ Buzău. 

2.  Organizare 
În scopul unei încadrări care să satisfacă nevoile reale ale şcolii au fost elaborate proceduri 

operaţionale de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante, precum şi criterii specifice de ocupare a 

acestora. 

Copiii şi elevii înscrişi în anul şcolar 2016/2017 au fost repartizaţi în clase, respectându-se 

prevederile legale privind numărul minim de elevi la clasă. 

Comisia de orientare şcolarăşi consiliere privind cariera, numită prin decizie internă, a avut ca 

responsabil pe psihopedagogul şcolii, d-na Bucea Veronica. Comisia a realizat activităţi de orientare 



şcolară la care au fost invitaţi părinţii, precum şi activităţi de autocunoaştere, de cosiliere privind 

traseul educaţional şi profesional.. 

3.Activităţi de formare şi dezvoltare profesională 
Personalul şcolii participă activ la consultarea şi luarea deciziilor prin reprezentanţii săi din 

Consiliul de administraţie şi prin responsabilii ariilor curriculare. De asemenea,în luarea deciziilor sunt 

consultaţi şi ceilalţi salariaţi ai şcolii, reprezentantul sindicatului, părinţii prin reprezentanţii din CA, 

precum şi elevii, prin Consiliul Elevilor. Toate problemele de instruire, educaţie, financiar-contabile şi 

administrative sunt discutate în Consiliul Profesoral şi consemnate în procesele verbale de şedinţă. 

Formare continuă - raportul activităţii comisiei pentru formare continuă, Prof. Dan Pătraşcu 

 În anul școlar 2016-2017, activitatea Comisiei pentru formare continuă din cadrul Colegiului 

Național „Mihai Eminescu”, a constat în: 

- centralizarea, la solicitarea ISJ Buzău, a situaţiei privind formarea continuă în cadrul CN „Mihai 

Eminescu” pentru perioada 2012-2016;  

-  informarea profesorilor care și-au exprimat intenția de a susțineexamenele în vederea obținerii 

gradelor didactice despre termenele de depunere a dosarelor sau a cererilor de preînscriere;  

- analiza documentelor/dosarelor candidaților înscriși și completarea acestora;  

- depunerea de către responsabilul comisiei pentru formare continuă  a dosarelor/cererilor candidaților 

la ISJ Buzău în termenul stabilit; 

- actualizarea listelor de candidați pentru obținerea gradelor didactice pentru seriile 2018, 2019, 2020; 

- asigurareaunei comunicări permanente cu toți candidații înscriși pentru obținerea gradelor didactice 

(răspuns la solicitări, furnizare de noi informații privind formarea continuă); 

- actualizarea informațiilor privind perfecționarea cadrelor didactice la nivelul Colegiului Național 

„Mihai Eminescu” Buzău, pentru anul școlar 2016-2017.  

 Situaţia formării continue la nivelul CN „Mihai Eminescu” prin grade didactice în anul școlar 

2016-2017, este următoarea:  

- Preînscrieri, gradul I (2017-2020): Barbu Iuliana Geta (limba franceză), Dragu Vasilica Violeta 

(limba engleză), Stan Georgiana (limba şi literatura română); 

- Înscriere pentru susţinerea gradului didactic I, sesiunea 2019: Dima Elisabeta (educaţie plastică); 

- Gradul didactic II (2018): Banu Marius (filosofie) – în derulare.  

- Gradul didactic I (2017): Costache Bolocan Mihaela (istorie) –  a  obținut nota 10.00 la examenul 

pentru obținerae gradului didactic I. 

- La inspecţiile curente/special susţinuteîn vederea obținerii gradelor didactice, toți candidaţii au 

obţinut calificativul foarte bine/nota 10.  

Cursuri de formare profesională ale cadrelor didactice în 2016 – 2017: 

1. Dobre Florentina - „Marketing FOS”, Institutul Francez Bucuresti -2016 

2. Nicolae Mihaela - Strategii didactice, Infoeducația, 2017, 20 credite; Management 

educațional,  Infoeducația, 2017, 20 credite; Comunicare instituțională,  Infoeducația, 2017, 15 

credite; Mentorat,  Infoeducația, 2017, 10 credite. 

3. Pușcă Bălan Mihaela - Mentorat - strategii și inovare, 2017, 20 credite 

4. Staicu Camelia - Inovare și schimbare în managementul instituțiilor de învățământ 

preuniversitar, 2017, Asociația Egomundi, 30 credite; Eficientizarea managementului 

instituțiilor de învățământ preuniversitar, 30 de credite, 

5. Stoica Cristiana - Valorizarea instituției de învățământ prin optimizarea și eficientizarea 

comunicării și relaționării, 2016, Dăscălimea română, 19 credite; 

6. Albu Daniela - cursul de formare de facilitatori, organizate de APDD Agenda 21, pentru 

implementarea în școală a activităților și lecțiilor programului internațional et Think, in 

noiembrie 2016, București,  

4. Situația încadrării personalului didactic – la începutul anului școlar 2016-2017 este: 

TOTAL CADRE 

DIDACTICE 

DIN CARE: 

TITULARI 
COMPLETARE 

NORMĂ DIDACTICĂ 
PENSIONARI 

81 68 8 5 



 

 
Normarea personalului a respectat dispozitiile legale, schema de încadrare a fost aprobată de 

ISJ, repartizarea orelor s-a făcut ţinând cont de continuitatea la clasă. Clasele de început de ciclu au 

fost repartizate respectându-se principiul rotaţiei. În scopul  unei încadrări care să satisfacă nevoile 

reale ale școlii, am elaborat criterii specifice de ocupare a acestora. 

 Au fost elaborate, semnate şi înregistrate fișele postului pentru toate posturile existente în 

organigrama.  

 Distribuția pe grade didactice a personalului didactic titular angajat în anul școlar 2016-

2017 

Cadre didactice 

titulare 

Număr cadre 

didactice 

Doctorat 7 

Gradul I 54 

Gradul II 4 

Definitivat 3 

Total 68 

 

Personal didactic încadrat în anul școlar 2016-2017 cu responsabilități la nivel de județ și 

național: 

Funcție 
Nr cadre 

didactice 

Inspectori școlari 2 

Experți în management educațional 13 

Profesori metodiști  15 

TITULARI 
84% 

COMPLETAR
E NORMĂ 
DIDACTICĂ 

10% 

PENSIONARI 
6% 

Încadrarea cadrelor didactice 
anul școlar 2016 - 2017 

Doctorat 
10% 

Gradul I 
79% 

Gradul II 
6% 

Definitivat 
5% 

Distribuția cadrelor 
didactice după grade 

didactice 



Formatori 14 

Membri în Consiliul Consultativ ISJ 17 

Coordonator cerc metodic/județ 6 

Mentori 8 

Expert  în Corpul de Control al MEN 1 

Experți ARACIP 3 

 

Numărul cadrelor didactice cu gradație de merit: 47 

5. Inspecții: 

În anul şcolar 2016 –2017, au fost efectuate: 

- 7 inspecţii pentru obținerea gradelor didactice de către inspectorii de specialitate şi 

profesorii metodişti ai ISJ Buzău, la un număr de 7 profesori ai şcolii noastre, astfel: 

- 4 inspecţii curente pentru obţinerea gradului didactic I: Fetic Mirabela Elena, Costache Bolocan 

Mihaela, Turtureanu Georgiana; Sava Elisabeta, Dragu Violeta, 

- 2 inspecţii curente pentru obţinerea gradului didactic II: Boboc Raluca; Banu Marius. 

- 1 inspecție specială a fost susținută cu succes, pentru obţinerea gradului didactic I: prof. Costache 

Bolocan Mihaela 

În urma desfășurării acestora s-a constatat: pregătire de specialitate: bună şi foarte bună, 

pregătire metodică: bună şi foarte bună; utilizare de metode activ-participative, antrenarea elevilor 

pentru activitate în echipă, de aceea toți candidații au obținut calificative / note: foarte bine / 10. 

- 7 inspecții școlare de specialitate au fost realizate de inspectorii de specialitate din 

Ministerul Educației Naționale la: geografie, istorie și religie. Cadrele didactice inspectate: 

Albu Daniela, Dragomir Cristina, Ene Romeo, Crăciunescu Mirela, Tănasă Cristina, Marinescu 

Dida, Costache Bolocan Mihaela, au obținut calificateve de: bine și foarte bine, ceea ce dovedește 

pregătire de specialitate: bună şi foarte bună, pregătire metodică: bună şi foarte buna; utilizare de 

metode activ-participative, antrenarea elevilor pentru activitate în echipă. 

 

C. Situația încadrării personalului didactic auxiliar și nedidactic, în anul școlar 

2016-2017: 

Personal Funcții Nr norme 

Didactic auxiliar 

Secretar șef 1 

Secretar 1 

Informatician 1 

Bibliotecar 1 

Laborant 2 

Administrator financiar 

(contabil șef) 
1 

Administrator patrimoniu 1 

Nedidactic  

Îngrijitor 8 

Paznic 2 

Muncitor 3 

 
Normarea personalului didactic auxiliar și nedidactic a respectat dispozitiile legale, schema de 

încadrare a fost aprobată de ISJ Buzău.A fost organizat concurs pentru ocuparea unui post de îngrijitor 

deoarece gradul de ocupare a fost mai mic decat numărul de posturi aprobat. Persoana angajată a 

plecat prin demisie, deoarece a găsit un post mai bine plătit în străinătate.  

 

D. Proiectare-planificare 



În scopul atingerii obiectivelor propuse prin planul managerial pentru anul școlar 2016-2017, 

s-au fost desfășurat activități multiple: 

 Elaborarea Planului de Dezvoltare Instituțională pentru perioada 2016-2022 conform 

cerințelor prevăzute de Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările 

ulterioare și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 75/12.07.2005, privind asigurarea calității 

educației, aprobată cu completări și modificări prin Legea nr. 87/13.04.2006 - director 

Camelia Voicu, 

 Elaborarea Planului managerial pentru anul școlar 2016  - 2017 – dir. Camelia Voicu 

 Activitatea şcolii se desfăşoară în conformitate cu Regulamentul de Ordine Interioară avizat în 

CA şi în CP. 

 Elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Colegiului Național ”Mihai 

Eminescu” Buzău întocmit în baza prevederilor Ordinului Ministrului  Educației Naționale și 

Cercetării Științifice nr. 5079/31.08.2016 cu privire la Regulamentul- cadru de organizare și 

funcționare a unităților de învățământ preuniversitar – comisie de lucru coordonată de profesor 

Palela Rădița, membrii: Lupu Roxana, Pătrașcu Dan, 

 Consiliul de Administraţie al şcolii a fost constituit  legal, membrii săi fiind aleşi prin vot 

secret din rândul cadrelor didactice, elevilor, părinţilor. Îşi desfăşoară activitatea cu 

regularitate conform planificării existente, cu implicarea membrilor săi, deciziile de la nivelul 

şcolii fiind luate în acest organism de conducere prin consultare şi vot deschis sau 

secret.Hotărârile CA respectă legislaţia şcolarăşi  sunt postate pe site-ul şcolii pentru 

asigurarea transparenţei procesului decizional. 

 Consiliul Profesoral işi desfăşoară activitatea conform planificării existente. 

 Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii în educaţie a fost aleasă prin vot secret, conform 

metodologiei, în septembrie 2016. 

 Numirea prin decizie a coordonator de proiecte și programe școlare și extrașcolare: profesor  

Albu Daniela Mihaela - 10.09.2016 – 09.01.2017 și profesor Costache Bolocan Mihaela – 

10.01.2017, 

 Constituirea prin decizie internă a comisiilor metodice și de lucru, stabilirea responsabilităților 

și atribuțiilor membrilor, 

 Numirea prin decizie a profesorilor diriginți respectând principiul continuității la clasă 

conform Legii Educației Naționale în vigoare, 

 Avizarea orarului școlii respectând nevoile specifice ale elevilor şi profesorilor, 

 S-a realizat implementarea și dezvoltarea controlului intern managerial pentru anul școlar 

2016-2017 prin comisia de lucru, 

 Diversificarea ofertei școlii şi adecvarea acesteia la necesităţile de dezvoltare personală a 

elevilor, urmărindu-se stimularea interesului elevilor pentru investigare şi cercetare și 

asigurarea corelării Curriculumului la Decizia Școlii cu Curriculumul național, 

 Au fost analizate periodic documentele școlare, de proiectare curriculară, monitorizându-se 

modul de respectare a acestora, 

 Au fost analizate ritmicitatea notării elevilor, rezultatele obținute la concursuri, desfășurarea 

activităților școlare și extrașcolare, precum și frecvența la orele de curs ale elevilor, 

 Susținerea și promovarea activității Consiliului școlar al Elevilor și a Consiliului Consultativ 

al Părinților, ale Colegiului Național ”Mihai Eminescu” Buzău, 

 Achiziționarea din fondurile Primăriei Municipiului Buzău a: 52 de calculatoare (din care a 20 

de laptop-uri) pentru modernizarea laboratoarelor de informatică. 

 S-au făcut demersuri prin intermediul Primăriei municipiului Buzău, în vederea reabilitării 

localului școlii, începută cu un studiu de fezabilitate și întocmirea proiectului D.A.L.I. de către 

firma ”Sofcons Engeneering”S.R.L. precum și demersurile pentru construcția unei noi săli de 

sport, proiecte aprobate de Ministerul Dezvoltării, în vederea finanțării și realizării lor, în 

condițiile legii. 



 Îndrumarea activității compartimentelor de secretariat, financiar și administrativ. 

 Întocmirea și aprobarea planului anual de venituri și cheltuieli în vederea elaborării proiectului 

de buget pentru anul financiar 201 

E. Organizare 

- Organizarea procesului – instructiv educativ (orarele claselor, repartizarea claselor pe săli, 

repartizarea diriginţilor, organizarea colectivului de cadre didactice pe comisii, stabilirea formaţiunilor 

de studiu la clasa a IX-a elevii înscrişi în anul şcolar 2016-2017 au fost repartizaţi echilibrat, în clase, 

respectânde-se prevederile legale privind numărul minim de elevi la clasă. Pentru clasele la care în 

urma transferului a crescut numărul de elevi la clasă, există aprobarea CA al ISJ Buzău, 

- încadrarea cu personal didactic, pe clase a fost facută din perioada vacanţei de vară astfel încât anul 

şcolar a început în condiţii bune. 

-organizarea activităţii departamentelor de secretariat, biblioteca, serviciul administrativ, contabilitate, 

informatizare, cabinete medicale de medicină generală şi stomatologic includ spaţii individuale, 

corespunzătoare cu  program de lucru afişat pe uşă. 

F. Decizia managerială 

-Decizia manageriala se adoptă prin consultarea Consiliului de Administraţie sau a Consiliului 

Profesoral prin respectarea legislaţiei în vigoare generale şi specifice. 

-Hotărârile Consiliului de Administraţie sunt postate pe site-ul colegiului în vederea asigurării 

transparenţei. 

G. Control-evaluare 

Evaluarea periodică a personalului şcolii s-a realizat conform metodologiei, au fost respectate 

etapele: autoevaluare, evaluare în comisia metodică, evaluare în Consiliul de 

Administraţie,comunicarea rezultatelor şi afişarea acestora. De asemenea, a fost respectat calendarul, 

anexă a metodologiei. 

 Documentele şi rapoartele tematice, documentele manageriale, inclusiv cele privind 

managementul resurselor umane au fost întocmite şi înaintate la ISJ,în termenul stabilit.Arhivarea 

documentelor se realizează anual, conform procedurii, de către serviciile secretariat şi contabilitate, iar 

din patru în patru ani se apelează la o firmă cu expertizăîn domeniu, pentru reorganizarea arhivei. 

Nu au fost realizate asistenţe la ore, deși există o procedură realizată de CEAC în acest sens. 

Catedrele metodice: geografie, biologie, fizică și chimie au susținut activități ale cercurilor 

metodice județene cu ocazia organizării ”Zilele C.N.”M.Eminescu” în perioada 15-19.01.2017. 

Comisia de Control intern managerial a elaborat toate documentele conform legii și a realizat 

rapoartele semestriale. 

H.  Negocierea conflictelor 

-respectarea legalităţii demersurilor (cercetare, elaborarea răspunsului, etc.). 

I. Formarea şi dezvoltarea echipelor 

-colectivul de cadre didactice a fost organizat in comisii metodice 

-cu ocazia activităţilor de proiect se constituie echipe de lucru (echipa de organizare a ”Spaţiului 

ideilor ”cu ocazia zilelor şcolii, colectivul redacţional al revistei ”Năzuinţe„, echipa de proiect 

”Prietenii cărţilor”, echipa de proiect ”Școli ambasador ale Parlamentului European”, etc). 

J. Sănătatea şi securitatea în muncă 

 În anul școlar 2016-2017  situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă în cadrul Colegiului “M. 

Eminescu”, s-a prezentat astfel: 

- În primul rând, în această perioadă nu s-au înregistrat accidente de muncă şi/sau îmbolnăviri 

profesionale în cadrul unităţii. 

- S-a asigurat instruirea personalului în domeniul SSM în toate cele trei faze (la angajare – 

instruirea introductiv generalăşi instruirea la locul de muncăşi ulterior, la intervale regulate, 

instruirea periodică) de către persoane competente şi auditarea periodică a locurilor de muncă. 

- Conducerea unităţii a monitorizat permanent gradul de siguranţă a angajaţilor şi a dispus măsuri 

de remediere atunci când au fost descoperite nereguli. Se are în vedere ridicarea nivelului de 

siguranţă a personalului în cadrul unităţii. 

- De asemenea, prin decizie, s-a dispus înfiinţarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în Muncă la 

nivelul unităţii, în vederea participării şi consultării lucrătorilor la problemele legate de securitatea 

şi sănătatea în muncă, prin reprezentanţii aleşi de către lucrători (decizia nr. 4/9.01.2017). 



- Monitorizarea şi supravegherea stării de sănătate a angajaţilor se realizează prin efectuarea 

controlului medical la angajare şi periodic al lucrătorilor din cadrul unităţii de către medicul 

specialist de medicina muncii care prezintă anual conducerii unităţii un raport asupra stării de 

sănătate a personalului(contract CENTROMEDICA- 3863/30.08.2016) 

- Prin această cale, doresc să subliniez că investiţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă 

vor continua în unitatea noastră. Aceste investiţii vor viza în primul rând îmbunătăţirea mediului 

de lucru.  

Acţiunile întreprinse şi eficienţa acestora  

1.Urmărirea desfăşurării activităţii CSSM conform CCM şi a legislaţiei SSM în vigoare prin 

contractul cu nr. 16036/25.04.2016 cu firma ”Tector Expert 2007”. 

Implicarea şi consultarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a membrilor CSSM. 

2. Discutarea în CSSM a planului anual de măsuri pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii la 

locurile de muncă. 

3. Stabilirea de măsuri necesare în vederea eliminării şi/sau diminuării riscurilor, evaluarea 

riscurilor pentru toate locurile de muncă/posturile de lucru. 

 4. Asigurarea materialelor de instruire şi instruirea lucrătorilor în domeniul SSM. 

 5. Supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor prin medic de medicina muncii. 

 6. Examen medical la angajare şi periodic. 

 7. Întocmirea graficului de revizii şi reparaţii a echipamentelor tehnice, cu registrul unic de 

evidenţă. 

 8. Organizarea activităţii de prevenire şi protecţie prin colaborarea cu domnul Codreanu 

Ştefan, de la firma ”Tector Expert 2007”. 

 9. Reactualizarea verificărilor la prizele de pământ şi prezentarea buletinelor de măsurători. 

 10.S-a efectuat Planul de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii în muncă şi Studiul 

tehnic de evaluare a riscurilor profesionale cu nr. 161/28.11.2016. 

Toate acţiunile întreprinse privind promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii în muncă a 

lucrătorilor şi toate măsurile de prevenire şi protecţie au drept scop prevenirea riscurilor profesionale, 

protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, 

consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor. Ele au 

caracter permanent au fost  permanent monitorizate. 

K. Activitatea  PSI  

I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

În cursul anului şcolar 2016 -2017 comisia de prevenire si stingerea incendiilor din cadrul 

şcolii şi-a desfăşurat activitatea conform graficului întocmit şi aurmărit atingerea obiectivelor propuse. 

Din fericire nu au avut loc incidente în cadrul unităţii.A existat o strânsă colaborare între cadrele 

didactice, managerul unitaţii şiresponsabilul comisiei PSI. Diriginţii au prelucrat elevii la orele de 

dirigenţie, având diverse teme cu privire la apărarea împotriva incendiilor şi a cutremurelor. 

II. Lista activităţilor desfăşurate în anul şcolar 2016-2017: 

1.Întocmirea Planului de muncă pentru anul şcolar 2016-2017 

2.Stabilirea sarcinilor membrilor comisiei 

3.Verificarea efectuării instructajului referitor la prevenirea şi stingerea incendiilor  pentru personalul 

şcolii 

4. Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea şcolii 

5.Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiior sanitare, iluminat, încălzire 

6.Verificarea însuşirii normelor PSI de către cadrele didactice, personal de îngrijire,elevi 

7. Prezentarea de materiale informative referitoare la anumite situaţii de urgenţă 

8.Organizarea unei alarmări – simularea unui incendiu 

10. S-au întocmit actele de autoritate privind apărarea împotriva incendiilor  în colaborare cu domnul 

Codreanu Ştefan, specialist în domeniu. 

11.S-au instalat detectori de fum.  

12. S-a făcut analiza de risc la securitatea fizică, 

13. Activitățile de instruire NTS şi PSI realizate de domnul Codreanu Ștefan prin  contractul nr. 

16020/25/04.2016 cu firma ”Tector Expert 2007”, s-au desfășurat în datele de: 9.10.2016 și 

12.04.2017,  în cadul ședințelor de lucru a cadrelor din CNME și au abordat situațiile care pot să apară 

în caz de: cutremur, inundații, evacuarea din clădire, posibile cazuri de prim ajutor în caz de accidente. 



 III. Analiza  activităţii comisiei 

- organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor; 

- informarea angajaţilor cu privire la prevederile legislative PSI; 

- informarea elevilor cu privire la prevederile legislative PSI;  

- exercițiu de alarmare și evacuare din clădirea școlii s-a realizat cu elevii claselor a IX-a și a X-a în 

data de 4.04.2017, în prezența domnului Codreanu Ștefan, persoană autorizată și a comisiei de la 

nivelul școlii; 

- completarea de către responsabilul PSI a carnetelor PSI; 

- asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii normale; 

- desfăşurarea de activităţi de prevenţie PSI; 

L. Paza şi siguranţa în şcoală 

1.Asigurarea pazei şi securităţii unităţii şcolare se face  cu  firmă de pază, paza proprie, sistem 

de monitorizare electronică cu camere de supraveghere. S-au montat 10 camere de supravegere în anul 

școlar 2016-2017, având în total 24 camere,interior şi exterior. 

Școala are elaborat Planul anual de pază cu nr. 659320/20.10.2016. 

2. În semestrul 1 s-a contractat firma de paza S.C. Bavadi S.R.L. (contract 5691/28.11.2016) 

3. Avem o strânsa legatură si comunicare  cu Poliţia de proximitate. Poliţiştii sunt implicaţi în 

desfăşurarea activităţii educative - preventive în unitate, desfășurand activități cu elevii și cadrele 

didactice în cadrul Săptămanii ”Școla Altfel”. 

4. S-au organizat  întâlniri cu elevii în scopul: identificării problemelor cu care se confruntă 

aceştia şi găsirii mijloacelor adecvate de soluţionare. 

5. Prezentarea unor teme cu caracter educativ - preventiv referitoare la siguranţa personală şi 

la consecinţele săvârşirii de infracţiuni,violenţă şi antidrog. 

6. S-a făcut instruirea personalului care efectuează paza cu privire la accesul controlat în 

unitatea de învățământ a elevilor și a părinților, cu privire la protecția persoanelor și bunurilor. 

M. Imaginea şcolii/relaţia cu mass-media 

Promovarea imaginii unității noastre școlare reprezintă o prioritate pentru o bună colaborare 

între cei trei parteneri educaționali: şcoală-elevi-părinți. În acest sens, în unitatea noastră școlară 

funcționează Comisia pentru formarea şi promovarea imaginii școlii.  

Obiectivul central al desfășurării activității acestei comisii este ''Creșterea flexibilității şi 

adaptarea ofertei de educație și formare profesionale la cerințele şi interesele elevilor, conform 

tendințelor de dezvoltare locală, naţionalăşi europeanăşi ''Asigurarea șanselor egale la educație și 

formare profesională pentru elevii din mediul urban și rural'' 

În activitatea de formare şi promovare a imaginii școlii din anul școlar 2016-2017, activitățile 

prioritare au fost: 

- difuzarea informațiilor cu privire la oferta educațională, programele didactice, proiectele 

educaționale (interne si internationale), baza materială, resursele umane si rezultatele şcolare; 

- consilierea elevilor și a părinților privind orientarea şcolara; 

- dezvoltarea de parteneriate eficiente la nivel local, judetean, național și internațional, în scopul 

promovării imaginii școlii și a corelații ofertei educaționale cu cerințele de pe piata muncii; 

- promovarea imaginii școlii prin diverse surse informationale (presa scrisă, TV, internet) 

Evoluția tehnologică, diversificarea de tip mass-media si multi-media, lărgirea orizontului 

informațional al societății actuale au determinat o crestere a atenției ce trebuie acordată promovării 

instituției noastre școlare și asupra formării unei imagini reale in viziunea partenerilor educaționali 

reprezentați de elevi, părinți și alți parteneri (locali, regionali, naționali, internationali).  

În anul școlar 2016-2017, atenția Comisiei pentru formarea si promovarea imaginii școlii s-a 

îndreptat îndeosebi asupra sectorului informațional reprezentat de mass-media și internet. De 

asemenea,  s-a realizat un spațiu destinat ofertei educaționale pentru anul in curs.  

S-a avut în vedere publicarea unui număr crescut de articole in presa scrisa si virtuală, apariții TV, 

realizarea de clipuri promo care sa prezinte informații cu privire la întreaga noastră activitate 

educațională desfășurată în şcoală. 

Imaginea școlii noastre a fost promovată permanent la: Târgul oertelor educaționale care s-a 

desfășurat în luna mai, 2017, revista școlii ”Năzuințe”, pliant de promovare a școlii, vizite ale catedrei 

de franceză în școlile gimnaziale, ziarele naționale ”Dilematix” și ”Ordinul pvestitorilor” și în 



publicațiile Opinia Buzău și Reporter buzoian, dar și la posturile Campus TV si TVR, Radio România 

Actualități. 

Un impact deosebit l-a avut permanenta updatare a site-ului școlii și rețeaua de socializare 

Facebook. 

Utilizarea promovării prin intermediul internetului a reprezentat o prioritate pentru şcoală 

noastră, mai ales că tinerii de astăzi sunt utilizatori ai acestui tip de informare. În acest sens, Comisia 

pentru formarea si promovarea imaginii școlii a propus următoarele metode de transmitere a 

informațiilor în spațiul virtual:  

- utilizarea site-ului CNME: www.eminescubuzau.ro 

- utilizarea rețelei de socializare Facebook: Colegiul National ”M. Eminescu” Buzau 

Stirile si informatiile promovare de rețeaua Facebook arată o creștere a numărului de căutări despre 

şcoală noastră. 

Activitati propuse: 

- dezvoltarea și actualizarea permanenta a legăturilor virtuale prin intermediul site-ului școlii și prin 

intermediul rețelei de socializare Facebook  

- transmiterea in spatiul virtual a informațiilor și fotografiilor privind baza materială și programele de 

dezvoltare, oferta educațională, programele didactice, activitati derulate, rezultatele elevilor și proiecte 

interne/internaționale derulate 

- promovarea imaginii instituționale și a ofertei educaționale prin revista ''Năzuințe'' 

- consilierea elevilor de gimnaziu și a părinților acestora privind orientarea școlară și profesională, 

având ca scop creșterea interesului acordat procesului educațional 

- dezvoltarea unor parteneriate eficiente la nivel local, judetean sau național, în scopul promovării 

imaginii școlii 

- popularizarea ofertei educaționale propusă pentru anul școlar 2017-2018 (În şcoală si in afara şcolii) 

- realizarea: revistei școlii, filmului de prezentare al școlii, mapei, agendei, obiectelor personalizate cu 

sigla școlii (obținerea certificării OSIM), unui pliant de promovare a școlii, participarea elevilor și 

profesorilor la emisieuni TV si radio pentru promovarea liceului, etc 

- participarea la Târgul ofertelor școlare 

Puncte tari:  

- apariția imaginii pozitive a școlii noastre in paginile presei locale, dar și la TVR –videospot social 

creat de echipa de elevi a cls. a X-a J coordonată de prof. Palelal Rădița, în proiectul internațional Ea - 

Think, Radio România Actualități, (ianuuarie 2017) 

- creșterea numărului de căutări online pe pagina web a școlii și pe pagina Facebook 

- implicarea în parteneriate locale, regionale, naționale și internaționale  

Oportunitati: 

- creșterea numărului de parteneriateși proiecte  locale, regionale, naționale și internaționale  

Concluzii: 

CNME propune o campanie de informare modernă cu privire la activitatea educațională din 

şcoală si oferta educațională pentru anul școlar 2017-2018. În afară activităților de promovare clasică 

(Târguri educaționale, Săptămâna Porților Deschise, participări la concursuri și olimpiade școlare și 

rezultate școlare deosebite, unitatea noastră școlară se adaptează la metode moderne de informare. 

Exista o relatie buna cu mass-media reflectata in participarea posturilor de televiziune locala si 

nationala la activitatile de amploare desfasurate in cadrul Colegiului National Mihai Eminescu Buzau 

si prezentarea generoasa a acestor activitati 

In presa scrisa și audio – video au fost prezentate comunicate de presa, interviuri de la: Ziua 

Școlii, festivitățile tradiționale ale școlii, Proiectul Spatiul ideilor, Proiectul Prietenii cartilor, Școli 

Ambasador ale Parlamentului European, Ea – Think, Euroscola, Zilele CNME Buzău etc. 

- site-ul şcolii prezinta imagini de la principalele activitati desfasurate, diferite anunturi, orarul şcolii, 

hotararile CA 

N. Evaluarea si asigurarea calitatii educatiei 
Raport de activitate - comisia pentru evaluarea și asigurarea calităţii, an școlar  2016-

2017, prof. Carmen Delcea 

Managementul calităţii în Colegiul Naţional „M. Eminescu”- Buzău, reprezintă un model de 

conducere concentrat asupra calităţii proceselor instructiv-educative, bazat pe implicarea totală a 

fiecărui angajat şi vizează succesul pe termen lung prin satisfacerea clienţilor interni (elevi, personal 



didactic, nedidactic şi auxiliar) şi externi (părinţi, comunitatea locală, ONG-uri, etc.) şi crearea de 

avantaje pentru şcoala şi pentru parteneri. 

Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2016 – 2017: 

 gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile operaționale elaborate; 

 întocmeşte planul de îmbunătăţire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de 

monitorizare internă;  

 păstrează legătura cu ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de 

asigurare a calităţii;  

 identifică punctele tari şi punctele slabe, propun şi implementează proiecte în scopul creşterii 

calităţii activităţii pe diverse domenii de interes. 

Obiectivele Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii în anul şcolar 2016-2017 au fost următoarele:  

 OBIECTIV FUNDAMENTAL  

 Implementarea unui sistem de management al calităţii bazat pe o politică, o structură 

organizată şi o documentaţie care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenţia preventivă 

şi îmbunătăţirea continuă a calităţii. 

 OBIECTIVE GENERALE  

 Corelarea politicii de asigurare a calităţii în educaţie cu orientările promovate la nivel 

naţional,european şi mondial;  

 Asigurarea predării, învăţării şi cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale şi 

profesionale a elevilor;  

 Realizarea unui proces educativ de calitate;  

 Dezvoltarea unei culturi a calităţii în unitatea de învăţământ atât la nivelul personalului 

didactic cât şi al elevilor.  

 OBIECTIVE SPECIFICE  

 Îmbunătăţirea continuă a procesului istructiv – educativ;  

 Buna relaţionare a actorilor procesului educativ;  

 Optimizarea calităţii ofertei educaţionale realizate de unitatea şcolară şi a nivelului 

standardelor educaţionale atinse de elevi;  

 Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice;  

 Asigurarea distribuirii informaţiilor privind cultura calităţii;  

 Asigurarea feed-back-ul din partea elevilor, părinţilor şi personalului şcolii;  

 Asigurarea informării şi evaluarea satisfacţiei grupurilor semnificative de interes (elevi, 

părinţi, cadre didactice, comunitate locală);  

 Revizuirea şi optimizarea politicilor şi strategiilor educaţionale la nivelul unităţii şcolar. 

 Activitatea comisiei s-a desfăşurat conform planului operațional și planului managerial al 

CEAC, respectându-se termenele proiectate.  

În luna septembrie  s-a elaborat  planul de acţiune al CEAC: 

Stabilirea graficului întălnirilor  de lucru. 

Stabilirea    responsabilităților individuale și a termenelor de realizare. 

S-a realizat autoevaluarea instituțională prin acordarea calificativelor pentru anul școlar 2015-2016; 

S-a iniţializat RAEI pentru anul şcolar 2016-2017;  

S-au actualizat o parte din datele  referitoare la şcoala noastră pe platforma https://calitate.aracip.eu; 

În luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei și s-au elaborat următoarele documente: 

 planul managerial al comisiei;  

 regulamentul de organizare și functionare a CEAC- revizuire;  

 planuri operationale. 

În luna noiembrie: 

În săptămâna 30. X – 4 XI. 2016, a fost aplicat un chestionar elevilor din clasele a IXa, ai 

Colegiului Naţional „Mihai Eminescu”, având drept obiectiv principal identificarea așteptărilor 

elevilor care acum își încep viața de licean. Sondajul de opinie a avut un caracter exploratoriu.  S-a 

desfăşurat pe un eşantion reprezentativ de 281 elevi ai Colegiului Naţional „Mihai Eminescu – fiind 

implicați elevii tuturor claselor a IX a. Rezultatele chestionarului au fost prezentate în Consiliul 

Profesoral. 

https://calitate.aracip.eu/


 In perioada 17 - 25.XI.2016 a fost aplicat un chestionar adresat părinților elevilor Colegiului 

Național „M.Eminescu” Buzău. Acesta a avut drept scop evaluarea gradului de satisfacție al părinților 

în raport cu școala unde învață copiii dumnealor. Pe baza datelor culese, școala va putea să 

îmbunătățească climatul instructiv-educativ din instituție, precum și celelalte aspecte legate de dotarea 

școlii și de siguranța elevilor în școală.  

În lunile decembrie –ianuarie: 

 Au fost revizuite o parte din procedurile operaționale și eventual realizate altele noi; 

 Au fost completate pe site-ul https://calitate.aracip.eu datele referitoare la activitățile 

desfășurate. 

În perioada februarie- aprilie au fost revizuite următoarele proceduri:  

 “Proceduri standardizate” (care vizează activitatea secretariatului, contabilitate, administrație);  

 Procedură de lucru privind asigurarea securităţii în şcoală;  

 Procedură de lucru privind comunicarea cu elevii, părinţii şi comunitatea locală;  

 Procedură de lucru privind comunicarea formală internă cu personalul propriu;  

 Procedură de organizare a testării/examinării  în vederea înscrierii elevilor în  

 clasa a v a. 

În luna mai a fost aplicat cadrelor didactice un chestionar  de evaluare a  gradului  de 

satisfacţie a  personalului  unităţii de învăţământ cu privire la calitatea  managementului  strategic şi 

operaţional.  Din cauza numărului mic de răspunsuri primite datele nu au mai fost sintetizate și 

interpretate. 

În luna august au fost completate datele din RAEI părțile I și III cu privire la: 

Datele de identificare ale școlii, bugetul de venituri și cheltuieli, numărul efectivelor de elevi, 

caracteristici ale mediului familial, baza materială a școlii, resursele umane și procesul didactic, 

situația școlară, rezultatele examenelor naționale; 

A fost realizată autoevaluarea conform standardelor de acreditare şi de evaluare periodică 

(H.G. nr. 21/18.01.2008) şi standardelor de referinţă – (H.G. Nr. 1534/2008) și acordate calificative. 

A fost completat RAEI părțile II și IV care se referă la Planul de îmbunătăţire a calităţii 

educaţiei oferite pentru anul şcolar următor 

Au fost încărcate pe platforma https://calitate.aracip.eu toate datele cerute, iar RAEI  a fost 

finalizat la timp ; 

În luna octombrie a fost inițializat RAEI pentru anul școlar 2017-2018 și prevazute deja un 

număr de activități. 

O. Climatul motivaţional din cadrul şcolii este pozitiv, caracterizat prin următoarele aspecte: 

exprimarea liberă a opiniilor, preluarea şi valorizarea ideilor şi iniţiativelor venite de la subordonaţi; 

relaţiile interpersonale sunt puţin formalizate; se manifestă amabilitate atât faţă de personalul şcolii, 

cât şi faţă de persoanele din afară; este recunoscut şi încurajat succesul; conflictele sunt rezolvate 

rapid.  

P. Comunicarea este eficientă, transparentă; canalele comunicării fiind cele uzuale: rapoarte, 

ședințele Consiliului Profesoral și ale comisiilor metodice/ de lucru, convorbiri telefonice, e-mail. 

II. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN – ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

 Colegiul Național „Mihai Eminescu” Buzău este pe 

locul 2 pe județ după două sesiuni de examen 

național de bacalaureat în anul școlar 2016 - 2017, 

înregistrînd un procent de promovabilitate de 99%; 

 Procentul de promovabilitate de 100% la examenul 

de evaluare națională din 2017, înseamnă depășirea 

mediei pe țară. 

 Promovarea examenului de bacalaureat francofon în 

procent de 100% în ultimii 3 ani școlari. 

 Cadre didactice titulare (83,9 %), cu o solidă 

pregătire de specialitate și psihopedagogică(15 

profesori metodiști,  8 mentori, 14 profesori 

 Clădirea de patrimoniu ce necesită reabilitare, 

începută de noua echipă managerială în 2015 – 

2017,  

 Dotarea bibliotecii şcolii cu un număr 

insuficient de publicaţii de specialitate număr 

mic și vehi de manuale necesare elevilor, la 

unele discipline. 

 lipsa conexiunii la internet în diferite spații ale 

școlii. 

 Sală de sport neadecvată la standardele 

specifice pentru activitatea curentă și de 

performanță, cu mijloace didactice perimate. 

https://calitate.aracip.eu/
https://calitate.aracip.eu/


formatori, 7 profesori cu master şi 7 profesori cu 

doctorat, 54 cu gradul didactic I, 4 cu gradul II, 3 cu 

definitiv, 13 profesori experți în management 

educațional,  17 prof. membri în consiliul consultativ 

al ISJ, 6 prof. responsabili de cercuri metodice 

județene: activități educative, geografie, biologie, 

fizică, limba romană, franceză,1 expert în Corpul de 

Control al MEN, 3 experți ARACIP) 

 Promovarea interdisciplinarității și 

pluridisciplinarității prin susținerea de activități ale 

profesorilor de diverse specializări, în cadrul 

programelor și proiectelor educaționale naționale și 

internaționale. 

 Relaţii de colaborare cu partenerii locali (Primăria, 

Poliţia, Biserica, Muzeul Județean de Istorie Buzău, 

Bibilioteca ”V. Voiculescu”, Centrul Europe Direct 

Buzău etc), naționali (APDD Agenda 21”, ”Centrul 

Cultural Francofon”, Asociația ”Leadership 

Autentic”, ASE București, Universitatea din 

București, Universitatea ”Valahia” Târgoviște, 

Educativa etc), europeni (cu liceul din Franta ”BeL 

Air” din localitatea Belleville, din regiunea Rhone 

Alpes, Parlamentul Europei) 

 Igienizarea și modernizarea sălilor de clasă de la 

etajul al II-lea al colegiului și a sălii de sport, prin 

investiții ale Primăriei și ale Asociației pentru 

CNME 

 Gradul de acoperire cu cadre didactice calificate – 

100% 

  Gradul de acoperire cu personal auxiliar calificat – 

100% 

 Rezultate foarte bune la admiterea  în învăţământul 

superior (95% dintre absolvenți continuă cursurile 

universitare în țară sau în Europa), concursuri şi 

olimpiade şcolare (10 elevi cu premii și participări la 

olimpiadele naționale în ultimul an școlar și peste 

450 de elevi premianți la concursurile naționale sau 

europene în anul școlar 2016-2017). 

 Potențialul intelectual ridicat al elevilor admiși în 

clasa a IX-a, în baza unor medii mari, fiind ofertant 

pentru variate activități educaționale, curriculare și 

extra-curriculare 

 Bază materială bună a școlii, incluzând: 3 cabinete, 3 

laboratoare, o bibliotecă, un C.D.I., auxiliare 

didactice diverse, un amfiteatru cu 300 de locuri, o 

clădire anexă, renovată ăn 2013 – 2014, în care 

învață nivelul gimnazial; o sală de sport, 2 terenuri 

de sport, o sală de fitnes, un cabinet medical, un 

cabinet stomatologic aflate în  clădire renovată, în 

2015-2016.  

 Tradiție și mentalitate corespunzătoare generoase, 

care privilegiază apartenența la comunitatea școlară 

a colegiului 

 Ofertă de şcolarizare stabilă, conformă cu cererea 

comunităţii locale 

 Personal cu nivel de calificare ridicat şi interes 

pentru perfecţionare şi dezvoltare profesională, 

incluzând un număr important de cadre-resursă (25 

autori de carte științifică și de  specialitate,  16 prof. 

cu publicatii auxiliare didactice, 68 prof. autori 

 Terenuri de sport care necesită asfaltarea, 

dotarea și marcarea corespunzătoare pentru 

activitatea curentă și de performanță. 

 Laboratoare și cabinete cu mijloace de 

învățământ care necesită noi achiziții pentru  

modernizare. 

 Lipsa motivaţiei financiare pentru cadrele 

didactice performante. 

 Insuficienţa personalului nedidactic şi auxiliar. 

 Neimplicarea unor părinţi în viaţa şcolii. 

 Interesul diminuat al elevilor faţă de actul de 

învăţământ, datorat în principal scăderii 

importanţei şcolii și reducerii posibilităţilor de 

a găsi un loc de muncă. 

 Interes relativ scăzut al unei părți a părinților 

față de parcursul educațional al elevilor (număr 

mare de elevi cu părinți plecați din țară). 

 Inițiativele strategice, pe termen lung 

descurajate de finanțări sporadice, reduse. 

 Mobilier şcolar în mare parte învechit și 

deteriorat.. 

 Un număr relativ mic de sponsorizări. 

 Persistenţa unor exagerări în procesul didactic. 

 Tendinţe conservatoare la nivelul strategiilor 

didactice. 

  Disfuncţionalităţi în realizarea procesului de 

proiectare şi de predare – învăţare pentru 

formarea de competenţe. 

 Școala, prin programele de educaţie 

extraşcolară, nu reuşeşte întotdeauna să 

contracareze efectele competitorilor din zona 

informală, exterioară sistemului educaţional, 

precum: cluburi, baruri, internet-cafe. 

 Nu există cabinete la toate disciplinele de 

învăţământ. 

 Școala are un nivel scăzut al absorbției de 

fonduri pe proiecte europene de pit Erasmus. 

 Disciplinele din Curriculum la Decizia Şcolii 

nu satisfac nevoile tuturor elevilor, deoarece 

opţiunile se fac în funcţie de decizia majorităţii 

elevilor clasei;  

 



articole metodico - științifice în reviste de 

specialitate; 3 prof. din comisiile naționale de 

specialitate ale MEN) 

 Pregătire bună a elevilor, ce permite opţiuni realiste 

după absolvire Promovarea relațiilor intereetnice 

prin școlarizarea elevilor de etnie rromă 

 Relaţii interpersonale echilibrate şi democratice 

 Comunicare şi deschidere către elevi şi părinţi 

 Realizarea de întâlniri cu Comitetul consultativ al 

părinţilor, consultaţii cu părinţii 

 Înființarea Asociației părinților și profesorilor pentru 

C.N.”M. Eminescu” Buzau, în 2015-2016 

 Organizare stabilă, clară, cu sarcini şi 

responsabilităţibine definite 

 Îmbunătăţirea relaţiei profesor – elev prin 

comunicări directe şi prin Consiliul Școlar al 

Elevilor 

  Paza şi securitatea elevilor este asigurată prin 

contract cu firmă specializată și prin paznicii  

proprii. 

 Consiliere psihopedagică realizată prin cabinetul de 

consiliere psihopedagogică și de consiliere privind 

cariera în colaborare cu CJRAE Buzău 

 Crearea de competențe și deprinderi ale elevilor prin 

activitățile desfășurate în săli special amenajate: sala  

Consiliului Școlar al Elevilor, redacția Radio ”Pro 

fm school Eminescu”, redacția Revistei colegiului  

”Năzuințe”. 

 Existenţa unei sali de festivităţi, amfiteatrul, de 300 

de locuri, dotată cu aparatură pentru asigurarea  

sonorizării, cu instalaţie de iluminare suplimentată în 

2017. 

 Realizarea unor venituri extrabugetare din 

contribuţiile benevole ale Asociației Părinţilor, 

donații, sponsorizări 

 Sponsorizări prin care s-au amenajat, igienizat și 

dotat cu aparatură electornică câteva săli de clasă, 

iluminarea amfiteatrului în 2017. 

 2 grădini școlare amenajate prin sprijinul proiectului 

internațional ”EA Think”, Asociației Părinţilor, 

donații, sponsorizări, contribuția elevilor și 

profesorilor, în 2017. 

 număr mare de proiecte și parteneriate naţionale, 

europene și internaţionale care au adus titlul de 

Școală ambasador a Parlamentului European în 2017 

și Euroscola 2017. 

 Implicarea totală a cadrelor didactice în organizarea 

simulărilor la examenele naţionale şi evaluările pe 

discipline la examenul național de bacalaureat și 

examenul de evaluare națională. 

 Asigurarea plății abonamentului pentru un număr de 

786  elevi, asigurându-se acces egal la educație 

pentru toți elevii. 

 Aplicarea sistemului de credite profesionale 

transferabile la cursurile de formare, determinând o 

mai mare flexibilitate a sistemului de perfecţionare. 

 Colaborare eficientă şi promptă atât cu IȘJ Buzău, 

Ministerul Educației Naționale, Serviciul cultural al 

Ambasadei Franței la București cât şi cu instituţiile 



administraţiei publice locale, cu partenerii sociali – 

sindicatele din învăţământul preuniversitar. 

 Colaborare permanentă cu mass - media locală și 

națională (TVR, Radio România Actualități). 

 Încheierea de parteneriate şcoală-comunitate, şcoală-

instituții publice. 

 Obţinerea unor colaborări cu ONG-uri cu profil 

educațional care asigură participări ale elevilor și 

profesorilor la proiecte naționale și internaționale. 

 Colaborarea elevilor cu Universități din Europa prin 

activități derulate pe platforme educaționale 

(Educativa, Ed Mondo) care dezvoltă abilități în 

domeniul antreprenoriatului. 

 Dezvoltarea culturii organizaţionale la nivelul școlii, 

printr-un management implicativ, participativ. 

 În cadrul Colegiului Național „Mihai Eminescu” 

Buzău, disciplinele de tip TIC sunt transversale, 

competenţele specifice fiind dezvoltate şi incluse în 

predarea diferitelor discipline. 

 Personalul didactic auxiliar şi nedidactic calificat. 

 Elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii prin 

consultarea părinţilor şi a elevilor și adaptarea ofertei 

educaționale în funcție de cerere. 

 Proiectarea documentelor cadrelor didactice în 

conformitate cu reglementările ghidurilor metodologice 

pentru aplicarea programelor şcolare, cu metodica 

predării fiecărei discipline şi respectând particularităţile 

de vârstă ale elevilor 

 Crearea unui climat educațional deschis și stimulativ 

prin relațiile interpersonale: profesor - profesor, 

profesor-elev, elev-elev; 

 Existența claselor de profil uman bilingv: franceză și 

engleză 

 Pregătire suplimentară şi metode de lucru diferenţiate 

pentru pregătirea examenelor naţionale, olimpiadelor 

școlare 

 utilizarea instrumentelor TIC în elaborarea platformelor 

de orientare școlară și profesională a cabinetului de 

psihopedagogie 

 multitudine de proiecte educaționale  

 implementarea uniformei școlare, simbol al colegiului. 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

 Poziţie tradiţional bine stabilită în ierarhia ofertei 

educaţionale locale, cu efect direct asupra cererii 

 Echivalarea competențelor digitale prin certificate ECDL 

și a competențelor lingvistice prin certificate Cambridge, 

Delf 

 Existența unor fonduri de la Primăria Municipiului Buzău 

destinate lucrărilor de reabilitare, achiziționare de 

mijloace electronice didactice:72 de calculatoare din care 

20 laptop-uri, 30 vidoproiectoare, scaune, 3 

multifuncționale 

 Colaborarea eficientă şi promptă cu instituţiile 

 Înregistrarea unui declin demografic general, 

accentuat pentru populaţia tânără, cu reduceri 

semnificative pentru populaţia de vârstă 

şcolară, în paralel cu îmbătrânirea populaţiei, 

reducerea natalității și emigrare. 

 Revigorarea învățământului professional și 

ethnic la nivelul județului determină 

diminuarea claselor cu teoretice ale 

învățământului preuniversitar 

 Diminuarea interesului/capacităţii familiei de a 

susţine pregătirea şcolară a copilului şi de a-i 

monitoriza timpul liber; mentalitatea unor 

familii de a considera că asigurarea succesului 



administraţiei publice locale 

 Sprijinul Asociației pentru CNME Buzău 

 Întâlniri cu Consiliul Reprezentativ al Părinților și 

desfășurarea lectoratelor cu părinții după un program și o 

tematică stabilită la începutul anului școlar 

 Finanţarea unităţilor de învăţământ din fonduri 

guvernamentale şi nonguvernamentale 

 Reabilitarea clădirii începută cu un studiu de fezabilitate. 

 Parteneriate tradiționale cu ONG-uri care promovează 

proiectele cu finanțare din partea Comisiei Europene, 

Consiliului European și a Parlamentului European. 

 Existenţa Manualului propriu de calitate și a standardelor 

de calitate specifice colegiului alături de cele existente la 

nivel național pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în 

unităţile de învăţământ preuniversitar, elaborate de 

comisia CEAC. 

 Sprijinirea elevilor provenind din medii socio-economice 

defavorizate prin programe guvernamentale. (“Bani de 

liceu”, “Euro200”, “Rechizite şcolare”). 

 Posibilitatea de informare şi comunicare rapidă cu 

Ministerul Educației Naționale  prin portal şi forum. 

 Legislaţia coerentă în domeniul calităţii. 

 Ofertă mare şi diversificată a cursurilor se formare 

profesională de perfecţionare (CCD, Universități, 

Proiecte IȘJ). 

 Autonomie şcolară sporită. 

 Parteneriate permanente cu părinții, instituțiile locale: 

Primărie, AJOFM, IPJ, Cabinetul de Consiliere 

psihopedagogică, CJAP. 

şcolar este responsabilitatea exclusivă a şcolii. 

 Insuficienta colaborare a unor părinţi cu şcoala. 

 Insuficientă conştientizare a unor factori de 

decizie (consilii locale, societăţi comerciale, 

sindicate, părinţi, elevi, cadre didactice) 

privind priorităţile şi direcţiile de evoluţie 

necesare în învăţământ. 

 Insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor 

/elevilor /tinerilor privind rolul lor de principal 

partener educaţional al şcolii. 

 Slaba motivaţie financiară a cadrelor didactice. 

 Neaplicarea legilor care să asigure stabilitate şi 

continuitate în proiectarea şi desfăşurarea 

activităţii mangerilor şcolari. 

 Număr mic de părinţi implicaţi în viata şcolii 

 Criza de timp a părinţilor datorată actualei 

situaţii economice care reduce implicarea 

familiei în viaţa şcolii;  

 Situația financiară precară a unor familii poate 

duce la frustrarea unor elevi care n-au resursele 

materiale necesare pentru a participa la 

anumite activități (spre exemplu activități de 

tip excursii tematice care necesită anumite 

costuri). 

 

III. OFERTA EDUCAȚIONALĂ A C.N.”M. Eminescu” – ANUL ȘCOLAR 2016-2017 

 Centrului de excelență ”Eminescieni de nota 10!” în care se pregătesc olimpicii eminescieni 

 Redacția revistei școlare ”Năzuințe”  

 Redacția de radio ”Pro FM School Eminescu” 

 Trupa de teatru  ”Underground”,  

 Ansamblul folcloric ”Brâulețul” 

 Grup vocal  

 Echipele sportive de: volei, fotbal, handbal, tenis de masă. șah, baschet 

Oportunități: 

 Proiectului național ”De la învățământul bilingv către filierele francophone - Bacalaureat 

francofon” în parteneriat bazat pe acordul bilarteral interguvernamental franco – român, 

 Parteneriat educational al catedrei de limba franceză cu Liceul Bel Air din Belleville, regiunea 

Rhône-Alpes, Franta și Centrul Cultural Francofon Buzau. 

 Proiectul internațional ”EA Think”, în colaborare cu ONG – ul APDD ”Agenda 21” 

 Asociați Părinţilor, donații, sponsorizări, contribuția elevilor și profesorilor. 

 titlul de Școală ambasador a Parlamentului European, 

 participarea echipei la proiectul UE -  Euroscola,. 



 Proiectul transfrontalier ”Prietenii cărților” , în colaborare cu Gimnaziul nr. 6 din Cernăuți, 

Ucraina, 

Baza materială: 

1. Biblioteca cu 35000 volume, sală de lectură 

2. Amfiteatru cu 300 locuri 

3. 1 CDI ,  

4. Laboratoare: 2 laboratoare de informatică, 1 chimie, 1 biologie, 1 fizică, 4 cabinete, 31 de săli 

de clasă,  

5. local reabilitat în 2013-2014, cu 4 săli de clasă pentru gimnaziu, 

6. 1 sală de sport cu 1 vestiar 

7. 1 sală fitness  

Resurse umane:  

- 81 cadre didactice cu o solidă pregătire de specialitate și psihopedagogică (7 doctori, 54 cu gradul 

didactic I, 15 profesori metodiști, 8 mentori, 14 profesori formatori, 7 profesori cu master, 13 

profesori experți în management educațional, 17 prof. membri în consiliul consultativ al ISJ, 6 

prof. responsabili de cercuri metodice județene, 1 expert în Corpul de Control al MEN, 3 experți 

ARACIP), 

- personal didactic auxiliar: 8, 

- personal nedidactic: 13, 

- Consiliul Școlar al Elevilor: Biroul CȘE și 43 reprezentanți ai elevilor 

- Cabinet psihopedagic școlar, 

- Cabinet școlar de medicină general 

- Cabinet stomatologic 

Asociația pentru CNME, de părinți și profesori – înființare 2016, 

- Opționalele, ca disciplină nouă, aprobate care au fost parcurse în timpul anului școlar 2016-

2017 sunt: 

Numele si prenume profesor Disciplina Clasa DCȘ ales nr. 

        ore 

Stoica  Carmen Lb.Latina X  A 

Limba Romana 

Contemporana 1 

Popescu Petru Liviu Lb.Franceza X  B aprofundare 1 

Radulescu Ciprian Ed.Muzicala X  E aprofundare 1 

Negoita Costica Matematica X  F aprofundare 1 

Craciun Cerasela Biologie X  G aprofundare 1 

Lupu Roxana Lb.Germana X  H "Situationsgesprach" 1 

Petrisan  Luminita Matematica X  I aprofundare 1 

Delcea Carmen Matematica X  J aprofundare 1 

Nastase Gabriela Biologie XI  A EPS 1 

Caloian Liliana Lb.Engleza XI  A aprofundare 1 

Stoica  Carmen Lb.Latina XI  A 

Limba Romana 

Contemporana 1 

Lupu Roxana Lb.Germana XI  A 

"Grundbegriffe der 

Morpho-Syntax" 1 

Vasile  Marian Ed.Fizica XI  A aprofundare 1 

Dobre Florentina Lb.Franceza XI  B aprofundare 1 

Serbanescu Margareta Lb.Latina XI  B aprofundare 1 

Serbanescu Margareta Lb.Latina XI  B Latina si romana 1 

Serbanescu Margareta Lb.Latina XI  B 

Antichitatea greco-

romana in literatura si 

cinematografie 1 

Lupu Roxana Lb.Germana XI  B "Grundbegriffe der 1 



Morpho-Syntax" 

Stoica  Carmen Lb.Latina XI  C 

Limba Romana 

Contemporana 1 

Lupu Roxana Lb.Germana XI  C 

"Grundbegriffe der 

Morpho-Syntax" 1 

Craciun Cerasela Biologie XI  E EPS 2 

Costache-Bolocan Mihaela Istorie XI  E 

"Istoria recenta a 

Romaniei" 1 

Stanciu-Girip Tudorache Ed.Fizica XI  E aprofundare 2 

Nastase Gabriela Biologie XI  F aprofundare 1 

Dobru Iuliana Chimie XI  F aprofundare 1 

Nicolae Mihaela Lb.Romana XI  F aprofundare 1 

Delcea Carmen Matematica XI  F aprofundare 1 

Craciun Cerasela Biologie XI  G 

(1 h aprofundare + 1 h 

EPS) 2 

Tudor  Cornelia Chimie XI  G aprofundare 1 

Ionescu Valentina Matematica XI  G aprofundare 1 

Ionescu Dan Biologie XI  H 

(1 h aprofundare + 1 h 

EPS) 1 

Petrisan  Luminita Matematica XI  H aprofundare 1 

Staicu Camelia Ed.Fizica XI  H aprofundare 1 

Dobru Iuliana Chimie XI  I aprofundare 1 

Ionescu Valentina Matematica XI  I aprofundare 1 

Staicu Camelia Ed.Fizica XI  I aprofundare 1 

Nastase Gabriela Biologie XI  J aprofundare 1 

Tudor  Cornelia Chimie XI  J aprofundare 1 

Ghita Gheorghe Matematica XI  J aprofundare 1 

Patrascu  Dan Lb.Romana XII  A 

Gramatica practica a 

limbii romane 1 

Patrascu  Dan Lb.Romana XII  A aprofundare 1 

Rusu Daniela Lb.Latina XII  A aprofundare 1 

Ticleanu Mariana Geografie XII  A aprofundare 1 

Vasile  Marian Ed.Fizica XII  A aprofundare 2 

Hordon Olivia Lb.Franceza XII  B aprofundare 1 

Patrascu  Dan Lb.Romana XII  B 

Gramatica practica a 

limbii romane 1 

Serbanescu Margareta Lb.Latina XII  B aprofundare 1 

Serbanescu Margareta Lb.Latina XII  B Latina si romana 1 

Albu Daniela Geografie XII  B aprofundare 1 

Lupu Roxana Lb.Germana XII  B 

"Schopferische  

Schrift" 1 

Ionescu Dan Biologie XII  C EPS 1 

Nicolae Mihaela Lb.Romana XII  C gramatica 1 

Lupu Roxana Lb.Germana XII  C 

"Schopferische  

Schrift" 1 

Plesea Maria  Lb.Romana XII  D 

Gramatica practica a 

limbii romane 1 

Rusu Daniela Lb.Latina XII  D aprofundare 1 



Nastase Gabriela Biologie XII  E EPS 1 

Stan Georgiana Lb.Romana XII  E aprofundare 1 

Albu Daniela Geografie XII  E aprofundare 1 

Lupu Roxana Lb.Germana XII  E 

"Schopferische  

Schrift" 1 

Stanciu-Girip Tudorache Ed.Fizica XII  E aprofundare 1 

Ionescu Dan Biologie XII  F aprofundare 2 

Dobru Iuliana Chimie XII  F aprofundare 1 

Dogaru Elena Lb.Romana XII  F aprofundare 1 

Tanase Laura Eugenia Matematica XII  F aprofundare 1 

Voicu Camelia Biologie XII  G aprofundare 2 

Tudor  Cornelia Chimie XII  G aprofundare 1 

Stilpeanu Nicolae Matematica XII  G aprofundare 1 

Stanciu-Girip Tudorache Ed.Fizica XII  G aprofundare 1 

Mihalcea  Liliana Lb.Romana XII  H aprofundare 1 

Delcea Carmen Matematica XII  H aprofundare 1 

Stanciu-Girip Tudorache Ed.Fizica XII  H aprofundare 1 

Voicu Camelia Biologie XII  I aprofundare 1 

Dogaru Elena Lb.Romana XII  I aprofundare 1 

Petrisan  Luminita Matematica XII  I aprofundare 1 

Voicu Camelia Biologie XII  J aprofundare 1 

Plesea Maria  Lb.Romana XII  J aprofundare 1 

Stilpeanu Nicolae Matematica XII  J aprofundare 1 

VI. ANALIZA POPULAȚIEI ȘCOLARE 

CNME Buzău are local propriu și anual selecționează și înscrie elevi proveniți din mediul 

urban și rural în urma examenului de Evaluare Națională, iar la clasele cu specializare bilingv engleză 

și franceză  si pe baza probelor de aptitudini lingvistice specifice profilului ales, evaluate de comisii de 

examinare: 

 Pentru clasa de filologie bilingv engleză  - limba engleză 

 Pentru clasa de filologie bilingv franceză – limba franceză 

În CNME, în anul școlar 2016-2017, își desfășoară activitatea 1275 de elevi repartizați pe 

clase în funcție de profilul ales și categoria de vârstă școlară, astfel: 

 În învățământul gimnazial funcționează 3 clase,  

- 1 clasă a V-a 

- 1 clasă a VI-a 

- 1 clasă a VIII-a 

Elevii clasei a V-a, din anul școlar 2016 – 2017, au susținut la intrarea în CNME Buzău, o 

probă de control la disciplinele: limba și literatura română și matematică. Toți elevii înscriși care au 

susținut proba au obținut medii mari, ceea ce arată un potențial intelectual ridicat și se reflectă în 

rezultatele școlare de la sfârșitul anului școlar. 

 În învățământul liceal funcționează 40 clase: 

 Câte 10 clase: a IX-a, a X-a, a XI-a, a XII-a: 

- 5 clase, profil uman (specializări: 2 clase filologie, 1 clasă filologie bilingv 

engleză, 1 clasă filologie bilingv franceză, 1 clasă socio –uman) 

- 5 clase, profil real ( 2 clase științele naturii, 3 clase matematică – informatică) 

Elevii provin din medii sociale diverse, cu o stare materială diferită având capacități intelectuale 

ce pot asigura obținerea de rezultate bune și foarte bune. 



1. Populația școlară  - nivel de învățământ gimnazial: 

Clasa 
Înscrişi la 

începutul anului şcolar 

Rămași la sfârșitul anului 

a V-a  30 30 

a VI-a  37 37 

a VIII-a  32 32 

Total elevi gimnaziu 99 99 

Mobilitatea elevilor nivelului de învățământ gimnazial: 

 

2. Populația școlară - nivel de învățământ liceal: 

Clasa 

Nr. elevi 

La inceputul     la sfârșitul                     

               anului școlar 

IX 293 292 

X 289 287 

XI 289 288 

XII 308 307 

Total clasele  IX-XII 1179 1174 

 
3.Mobilitatea elevilor nivelului de învățământ liceal: 
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Analiza mobilității populației școlare:  

Scăderea numărului  cu 5 elevi, la nivel liceal, se explică  prin transferarea elevilor de la CNME 

Buzau la alte licee din municipiu și din țară. 

VI. INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI  an școlar 2016-2017 

1. Starea disciplinară 

Disciplina elevilor a fost analizată atât prin notele la purtare cât și prin situațiile discutate în 

cadrul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității. 

- Total elevi sancţionaţi an şcolar  2016/2017: nota sub 7.00 la purtare  – 0  elevi 

- Note la purtare intre  7 - 9,99 -  41 elevi de liceu 

Motivul major al scăderii notelor la purtare îl constituie numărul mare de absenţe nemotivate. 

Trebuie căutate de către Consiliul profesorilor clasei, coordonat de profesorul diriginte, într-o 

strânsă colaborare cu familia, acele metode care să conducă la diminuarea absenteismului. 

1.1. Disciplina elevilor nivelului de învățământ gimnazial 

Clasă Număr de elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

a V-a  30 30 0 0 

a VI-a  37 37 0 0 

a VIII-a  32 29 3 0 
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1.2.Disciplina elevilor nivelui de învățământ liceal 

Clasa a IX-a 

Clasă Număr de elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

A 30 29 1 0 

B 30 30 0 0 

C 29 28 1 0 

D 27 27 0 0 

E 30 27 3 0 

F 30 29 1 0 

G 28 26 2 0 

H 29 27 2 0 

I 30 30 0 0 

J 29 29 0 0 

TOTAL 9 0 

 
 

Clasa a X-a 

Clasă Număr de elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

A 27 27 0 0 

B 32 31 1 0 

C 31 31 0 0 

D 25 24 1 0 

E 33 33 0 0 

F 25 24 1 0 

G 27 27 0 0 

H 25 24 1 0 

I 31 31 0 0 

J 31 31 0 0 

TOTAL 4 0 
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Clasa a XI-a 

Clasă Număr de elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

A 33 33 0 0 

B 33 32 2 0 

C 20 20 0 0 

D 28 26 2 0 

E 36 36 0 0 

F 31 31 0 0 

G 32 32 0 0 

H 28 28 0 0 

I 21 21 0 0 

J 26 24 2 0 

TOTAL 6 0 

 
Clasa a XII-a 

Clasă Număr de elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

A 34 33 1 0 

B 34 33 1 0 

C 33 33 0 0 

D 26 26 0 0 
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Clasă Număr de elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

E 35 30 5 0 

F 28 27 1 0 

G 30 29 1 0 

H 30 25 5 0 

I 27 27 0 0 

J 30 28 2 0 

TOTAL 16 0 

 

1.2 Situația statistică a notelor la purtare pe colegiu: 

 

 

La sfărșitul anului școlar 2016-2017 starea disciplinară a fost bună, înregistrându-se scăderi ale 

notelor la purtare din cauza numărului de absențe nemotivate la un număr de 35 de elevi de liceu și 3 

elevi de gimnaziu. 

2. Situația statistică a frecvenței elevilor  

Pe clase şi pe ani de studiu situaţia frecvenţei se prezintă astfel: 

GIMNAZIU 

Absențe 

Clasa Total absențe Motivate Nemotivate 

a V-a  213 213 0 

a VI-a  388 271 17 
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a VIII-a  777 555 222 

TOTAL 1368 1039 139 

 

LICEU 

CLASA a IX-a 

Absențe 

Clasa Total absențe Motivate Nemotivate 

a IX-a A 887 637 250 

a IX-a B 505 272 233 

a IX-a C 1135 852 283 

a IX-a D 1851 1724 127 

a IX-a E 550 294 256 

a IX-a F 978 579 399 

a IX-a G 662 471 211 

a IX-a H 589 444 145 

a IX-a I 675 437 232 

a IX-a J 343 329 14 

TOTAL 8176 6036 2150 

CLASA a X-a 

Absențe 

Clasa Total absențe Motivate Nemotivate 

a X-a A 849 697 152 

a X-a B 947 696 251 

a X-a C 899 648 251 

a X-a D 1193 876 317 

aX-a E 954 650 304 

a X-a F 459 331 128 

a X-a G 623 441 182 

a X-a H 715 553 162 

a X-a I 621 368 251 

a X-a J 661 494 167 

TOTAL 7948 5754 2194 

CLASA a XI-a 

Absențe 

Clasa Total absențe Motivate Nemotivate 

a XI-a A 884 591 293 

a XI-a B 1390 1088 302 

a XI-a C 790 517 273 

a XI-a D 763 538 225 
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Absențe 

Clasa Total absențe Motivate Nemotivate 

aXI-a E 1350 850 500 

a XI-a F 1266 899 367 

a XI-a G 832 522 310 

a XI-a H 660 450 210 

a XI-a I 350 149 91 

a XI-a J 583 301 282 

TOTAL 8868 5905 2963 

CLASA a XII-a 

Absențe 

Clasa Total absențe Motivate Nemotivate 

a XII-a A 1600 1142 458 

a XII-a B 1291 872 419 

a XII-a C 1173 865 308 

a XII-a D 1106 867 239 

aXII-a E 1632 1176 456 

a XII-a F 1775 1429 346 

a XII-a G 1452 1149 303 

a XII-a H 1364 884 480 

a XII-a I 579 512 67 

a XII-a J 1253 859 394 

TOTAL 13225 9755 3470 
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Frecvența elevilor la nivelul colegiului an școlar 2016-2017 

 

 Total absențe Motivate Nemotivate 

Gimnaziu 1368 1039 139 

Liceu 38217 27450 10777 

TOTAL 39585 28489 10916 

 

 Situația statistică comparativă la nivel de colegiu: 

An școlar 
Total de 

absențe 
Motivate  Nemotivate 

2015 - 2016 22048 16081 5967 

2016 - 2017 39585 28489 10916 

 

Analiza frecvenței elevilor colegiului: 

La sfârșitul anului școlar 2016-2017 se înregistrează o  creștere a numărului total de absențe la 

nivelul colegiului cu  17537 de absențe, comparativ cu  cele înregistrate la sfârșitul anului școlar 2015-

2016. 
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Posibile cauze a acumulării numărului total de absențe și a numărului de absențe 

nemotivate sunt:  

 Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de la şcoală 

este justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare. 

 Elevi din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care părinţii 

sunt plecaţi pentru muncă din localitate. 

 Elevi care desfășoară activități sportive, extrașcolare, educative etc, în afara unității de 

învățământ la cluburi sportive, perioadă în care lipsesc participând la diferite competiții. 

Clasele cu cea mai bună frecvență la sfârșitul anului școlar 2016-2017 

Clasa 
Profesor 

diriginte 

Total 

absențe 
Motivate Nemotivate 

Frecvență             

% total abs  

Frecvență                              

%abs nemotivate 

a V-a  Mihalcea Liliana 213 213 0 100 100 

a IX-a J Ioniță Mihaela 343 329 14 99.20 99.90 

a X-a F Avram Daniela 459 331 128 97.28 99.76 

a XI-a I Matara Maria 350 149 91 97.77 99.72 

a XII-a I  Petrișan Luminița 579 512 67 95.04 99.20 

3. Situația statistică a procentului de promovare la sfârșitul anului școlar 2016-2017 

 Situația statistică a promovabilității la nivel de învățământ gimnazial: 

Clase Nr.elevi inscrisi Nr.elevi ramasi  Nr. elevi Procent   Corigenti la 

  la inc. de an. la sf. an.școlar promovati prom. 7-8,99 9-10 1 ob. 2 ob. 

  Total Total Total  %      -  - 

V 30 30 30 100   30  -  - 

VI 37 37 37 100 2 35  -  - 

VIII 32 32 32 100 8 24  -  - 

TOT. GIMN. 99 99 99 100 10 89  -  - 

Situația statistică a promovabilității la nivel de învățământ liceal: 

Cls. Nr.elevi inscrisi Nr.elevi ramasi  Nr. elevi Procent   Corigenti la promovabilitate 

  la inc. de an. la sf. an.școlar promovati prom. 7-8,99 9-10 1 ob. 2 ob. la 

  Total Total Total           

Sfârșitul anului 

școlar 

TOTAL-IX 293 292 289 98,63% 187 102 2 1 
100% 

TOTAL-X 289 287 283 98,60% 141 141 4   

100% 

TOTAL -XI 289 288 286 99 154 131 1 1 
100% 

TOTAL-XII 308 307 306 99,67 129 177 1   
100% 

 

4. Analiza promovabilității elevilor colegiului: 

Procentul de promovabilitate la nivelul colegiului la sfârșitul anului școlar 2016-

2017 este de 100% și se justifică astfel: 

 La nivelul colegiului se constantă la sfârșitul semestrului al II-lea: 

 8 elevi corigenți la 1 obiect și 2 elevi la 2 obiecte la nivel liceal. 



 Disciplinele la care elevii sunt corigenți sunt: matematică, fizică, științe socio – umane, 

latină. În urma susținerii examenelor de corigență, toți elevii au fost promovați. 

 La nivel gimnazial procentul de promovabilitate este 100%. Nu s-au înregistrat corigențe. 

 Repartizarea mediilor la nivel de colegiu se prezintă astfel: 

- Nivel gimnazial: 

An  

şcolar 

Înscrişi 

început an 

școlar 

Rămași 

sfârşit an 

şcolar 

Medii 

6 - 6.99 
7-

8.99 
9-10 

2015 - 

2016 
103 102 - 19 83 

2016-

2017 
99 99 - 10 89 

- Nivel liceal: 

An  

şcolar 

Înscrişi 

început an 

școlar 

Rămași 

sfârşit an 

şcolar 

Medii 

6 - 6.99 
7-

8.99 
9-10 

2015 - 

2016 
1177 1170 4 644 522 

2016-

2017 
1179 1174 - 623 551 

100% din elevii colegiului au obținut corespunzător anului școlar 2016-2017, medii cuprinse 

între 7 și 10, în creștere față de aceeași perioadă a anului școlar 2015-2016 când 98% din elevii 

colegiului au obținut medii cuprinse între 7 și 10. S-a înregistrat creșterea numărului de medii cuprinse 

între notele de 9.00- 10.00 cu 31, față de anul școlar anterior. 

5. Rezultatele obținute la examenele naționale dovedesc o permanentă și intensă 

preocupare a elevilor și a cadrelor didactice pentru pregătire și performanță. 
Nr. crt. EVALUARE 

NAȚIONALĂ 

BACALAUREAT 

 PROCENT 

PROMOVABILITATE 

PROCENT PROMOVABILITATE 

2014-2015 100% 96,44% 

2015-2016 100% 95, 98% 

2016-2017 100% 99 % 

La finele anului şcolar 2016/2017 au absolvit clasa a Xll-a un număr de 307 elevi, proveniţi din 10 

clase: 3 clase de matematică-informatică, 2 clase de ştiinţele naturii, la profil real, iar la profil umanist 

l clasă de ştiinţe sociale, 2 clase de filologie, o clasă bilingv engleză și o clasă bilingv franceză. 

Din 307 absolvenţi, s-au înscris la examenul de bacalaureat 306. În sesiunea iunie-iulie si august-

septembrie, a examenului de bacalaureat, promovabilitatea a fost de 99 %. Au fost declarați admiși 

303 elevi, 2 absolvenți din seria anterioară au promovat examenul. Trei elevi nu au promovat acest 

examen. 

Din tabelul de mai jos se constată că că elevii au obținut 47 note de 10.00 cu precădere la 

disciplinele:14 – la matematică, 13 – la istorie, 10 la logica, 3 la geografie, cate 2 la logica și limba 

română. Majoritatea notelor obținute de absolvenți s-au încadret între 8 – 8.99, 439 de elevi și 9.00 – 

9.99 – 371 elevi. 

Primele 3 medii au fost obţinute de următorii elevi: 

 DOBRE GEORGIANA CODRUȚA, clasa a XII-a B- 9.91 

 COMAN DARIA FLORINA, clasa a XII-a C-9.88 

 ANCA GABRIEL ȘTEFAN, clasa a XII-a I-9.73. 



La multe dintre facultăţile dorite de absolvenţi notele de la examenul de bacalaureat devin 

determinante pentru admitere, făcând pe absolvenţi să abordeze problematica bacalaureatului cu o mai 

mare responsabilitate. 

Profesorii claselor terminale s-au implicat cu o mai mare responsabilitate în coordonarea pregătirii 

elevilor pentru examen. 

Familiile absolvenţilor au fost responsabilizaţi suplimentar prin legătura permanentă ţinută de 

către profesorii diriginţi şi mai ales de către conducerea colegiului prin acţiuni specifice: prelucrarea 

regulamentului de examen, prezentarea rezultatelor promoţiilor anterioare cu discuţiile care au putut 

determina o bună orientare şi pregătire pentru examenul de bacalaureat, prelucrarea rezultatelor la 

simulările interne şi cele externe. 

S-au urmărit cu atenţie opţiunile elevilor la probele "f" şi mai ales la proba "e" a examenului de 

bacalaureat, care au fost raportate la aptitudinile elevilor prin acţiunea concertată a profesorilor de 

specialitate, a profesorilor diriginţi şi a directiunii colegiului. 

Situația notelor obținute de elevii CNME Buzău la Examenul de Bacalaureat 2017 
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Matematica 0 1 8 21 38 62 14 144 

Biologie 0 1 8 15 16 24 1 65 

304 

Chimie 0 0 3 7 7 13 0 30 

Economie 0 0 1 2 2 1 0 6 
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Geografie 0 0 2 5 15 30 3 55 

Informatica 0 0 1 0 8 7 0 16 
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Sociologie 0 0 2 2 5 1 2 12 
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 Bacalaureat francofon 

 În cadrul bacalaureatului francofon, toţi cei 28 de elevi ai clasei a XI-a D au promovat proba 
anticipatã a bacalaureatului francofon, în luna mai 2017.  

 Proiectul interdisciplinar pe care l-au pregãtit a avut ca temã „La Vallée de Buzãu – foyer de 
culture et de civilisation”. 

 Profesorii  îndrumãtori au fost: dna Dragomir Cristina (geografie- grupa 1), dna Marinescu 
Dida (istorie – grupa 2), dna Stoicescu Florica (culturã şi civilizaţie francezã- grupa 3), şi Dobre 
Florentina (culturã şi civilizaţie francezã- grupa 4). Dna prof. Dragomir Cristina a fost 
responsabila modulului interdisciplinar.  

 11 elevi de la clasa a XII-a D au obţinut bacalaureatul francofon: elevii au, pe lângã diploma 
de bacalaureat românesc, o diplomã eliberatã de Ministerul Educaţiei Naționale din România 
şi de Ambasada Franţei. 

 Situația inserției școlare și profesionale a absolvenților CNME Buzău: 

Dintre absolvenții colegiului, 75% sunt studenți la facultăți de profil pentru care s-au pregătit 

în cadrul liceului, la profilurile și specializările absolvite,  20% sunt la alte facultăți, 5% se pregătesc 

pentru a doua încercare de reușită la facultățile la care nu au intrat din primul an (Medicină, Academia 

de studii militare sau de Poliție etc), o parte fiind integrați pe piața muncii. 

S-au remarcat dintre absolvenții promoției 2016-2017, actuali studenți, care au obținut note 

foarte bune care i-au postat în fruntea ierarhiei la facultăți precum: Automatică – București: Anca 

Ștefan, Podaru Alina, Chițu Florin - cls. a XII-a I; Facultățile din cadrul Universității din București, 

Medicină, Farmacie, Academia de Poliței și a Serviciilor Secrete etc. 

 Situația notelor obținute de elevii CNME Buzău la Examenul de 

Evaluare Națională 2017: 

Numele 

 

Prenumele elevului 

Nota limba 

romana Nota matem. Media finală 

ANGHEL VC ALEXANDRA-IOANA 9,6 10 9,8 

AVRAM M IOANA-ALICE 9,45 9 9,35 

BAROIANU G ANA-ELENA 9,05 7,8 8,42 

BOLCHI EL 

ANDREEA-ELENA-

ANEMONA 9,4 9 9,2 

CORBU M DELIA-MIRUNA 9,7 10 9,85 

CRĂCIUNESCU T IULIA-TEODORA 9,65 9,6 9,62 

DINU I RAREŞ-MĂDĂLIN 7,8 6,1 6,95 

DOBRESCU VI GABRIELA-VIVIANA 9,6 9 9,57 

DRAGOMIR EE IRINA-ANDREEA 9,75 9 9,37 

DRUȚU-

DANCIU D ERIC-GABRIEL 9,45 10 9,72 

DUȚĂ ACI SABINA-ȘTEFANIA 9,7 9,3 9,5 

DUȚU CD DIANA-ELENA 9,35 8,7 9,27 

DUȚU CS MIHAI-SERGIU 7,3 6,8 7,05 

GHERARDI A ZOE 8,9 7,3 8,1 

GOGAN SS ANDREI 9,2 9,5 9,35 

IACOB LM DARIA-ELENA 9,55 8,2 8,87 

IONIȚĂ M RĂZVAN 9,5 8,8 9,15 

LUCA L PAUL 8,55 8,55 8,55 

MARIA IL DARIA-ELENA 9,4 9,9 9,65 

MARINESCU MA ILIE-CRISTIAN 9,05 7,6 8,32 

MORĂRESCU M ANA MARIA 9,8 9,8 9,8 

NEDELCU IG ROBERT-IONUȚ 8,05 6,45 7,25 

POPA V GEORGIANA-DARIA 9,2 8,5 8,85 

POPESCU M 

GABRIELA-

GEORGIANA 9,75 9,3 9,52 



POPP IM TIBERIU-CRISTIAN 9,8 9,5 9,65 

PURDESCU R ION-LORIS 9 8,5 8,75 

SÎRBU MV ANDREI-COSTIN 8,4 7,8 8,1 

ȘABAC A MARIO 8,95 6,4 7,67 

ȘTEFĂNOIU DD OLIVIA-MARIA 9,2 7,9 8,57 

TARAȘ GC TEODOR-IOAN 8,85 9,1 8,97 

TĂNASĂ A ANA MARIA 9,6 10 9,8 

ZAHARIA SN DANIEL-ȘTEFĂNUȚ 8,6 6,5 7,55 

Colegiul Național ”M. Eminescu” Buzău a fost centru de examen pentru Evaluarea Națională 
la clasa a VIII-a, sesiunea iunie - iulie 2017, în conformitate cu OMENCS 5071/31.08.2016, Ordinul nr. 
5081/31.08.2015 și Anexa 2 a OMECTS nr. 4801/2010. Unitatea școlară a organizat examenul pentru 
32 de elevi din clasa a VIII-a. S-a înregistrat un procent de 100% prezență la ambele probe de 
examen, limba și literatura română și matematică. 

Comisia de examen și-a desfășurat activitatea în Colegiul Național ”M. Eminescu” Buzău, prin 
decizia cu nr.975/17.06.2017 

Procentul de promovabilitate la examenul Evaluare Națională 2017 în Colegiul Național ”M. 
Eminescu” Buzău este de 100%. 
  S-au obținut 2 note de 10.00 la matematică de către elevii: Anghel Alexandra Iona și Corbu 
Delia.  

17 elevi au obținut media finală între 9.00 – 9.99; 10 elevi, media intre 8.00 – 8.99; 5 elevi au 
avut media finală între 7.00-7.99 și unul între 6.00 – 6.99. 

Profesorii: de matematică - Delcea Carmen și de limba română - Mihalcea Liliana, au pregătit la 
orele de curs, elevii clasei a VIII-a și au pus amprenta profesionalismului asupra lor, dovadă fiind 
rezultatele bune și foarte bune obținute de absolvenții colegiului precum și succesul înregistrat de ei 
la intratrea în liceele buzoiene de top: C.N.”M.Eminescu” Buzău, C.N.”B.P.Hașdeu” Buzău, Liceul 
teoretic ”Al. Marghiloman” Buzău. 

6. Rezultate obținute la concursuri și olimpiade școlare 
Calitatea educației se reflectă pozitiv în rezultatele elevilor, acestea fiind recunoscute atât pe plan 

local, național cât și internațional ceea ce demonstrează că și profesorii și elevii sunt interesați de 

obținerea unor performanțe superioare ca urmare a creșterii calității procesului de predare – învățare. 

În anul 2017 colegiul a obținut: 

 statutul  și titlul de Școală Ambasador a Parlamentului European din partea Parlamentului 

European prin echipa de 8 profesori și 18 elevi, ce au reprezentat școala și la Zilele Euroscola 

din Parlamentul European din Strasbourg,  

 în octombrie 2017, locul I la Concursul național de videospoturi cu teamtică pro-alimentație 

sănătoasă, a asigurat celor 5 elevi, participarea la schimburi de tineri în Germania și în 

Armenia precum și participarea la Concursul Internațional European și difuzarea 

videospotului care promovează hrana și alimentația sănătoasă pe posturile Televiziunii 

Române, ca spot social.. 

Astfel, în ceea ce privește competiția la nivel național, liceul se poate mândri: 

Olimpiade școlare: anul școlar 2016-2017 a fost mai bogat în rezultate la nivel național: 3 premii 
speciale la olimpiada de națională de limba franceză, 2 premii speciale la olimpiada națională de 
limba spaniolă, 2 participări la olimpiada națională de limba latină, 1 participare la Olimpiada 
națională de limba germană, 1 participare la olimpiada națională de biologie, 1 participare la religie: 
- FRANCEZĂ:  
Nistor Cãtãlina, cls. a IX-a D (franceza bilingv) - mențiune, prof. Iorga Mihaela,  
Cofeleaşã Beatrice-Cristina, cls. a XI-a D (franceza bilingv)- mențiune, prof. Dobre Florentina,  
 Lãcãtuş Elena-Alexandra - participare, cls. a XII-a D (franceza bilingv), prof. Popescu Liviu 
- RELIGIE: 
BANU DIANA – participare, clasa a X-a I, prof. Mirela Crăciuneascu 
- LATINĂ:  
BORDEIANU ALEXANDRU - participare, clasa a IX-a C, prof. Carmen Stoica 
CIOBOTĂ MARA - premiu special, clasa a X-a C, prof. Carmen Stoica,  



STEMATE SONIA - mențiune, clasa a X-a C, prof. Carmen Stoica 
-SPANIOLĂ:  
ANDREI ALINA BEATRICE, clasa a XII-a C - prof. Dobre Mariana 
ONUȚ EVELYN, CLASA , a X-a D - prof. Dobre Mariana 

- GERMANĂ: 
 PLĂTICĂ DIANA -participare, clasa a X-a I, prof. Roxana Lupu F 
Concursuri școlare naționale:  

-      Calificarea  elevei Stemate Sonia Andreea, în lotul național ce va reprezenta România la 

faza internațională a Concursului “OVIDIANUM CERTAMEN SULMONESE” Italia, 

CIOBOTĂ MARA - premiu special, GHIŢĂ MARIA, IONAŞCU IOANA DIANA, PETRE 

ANA MARIA -participări, prof. Stoica Carmen,  

- 1 premiu special  - Sesiunea de comunicări și referate științifice ale elevilor liceeni la 

disciplina Geografie, elevul Nae Mihai, cls. a X-a E, prof. Albu Daniela, la Târgu Secuiesc, 

- 1 participare a elevilor Petru Cosmin Haralambie, cls. a X-a C și Vlad Petruț, cls. a IX-a C, 

prof. Albu Daniela, la Concursul național ”Proiecte de mediu - Muncel, Iași, 

- Uță Valentina Diana, clasa a XI-a G, prof coordonator Crăciun Cerasela, participare la faza 

națională, mai 2017, Bistrița Năsăud - Concursul de comunicări știintifice, 

- Concursul Național de matematică ”Laurențiu Panaitopol“-  București – ediția a IX-a 

octombrie 2016 - Locul al V-lea în clasamentul național - Mihalcea Andrei Ștefan  cls. XI-I, 

prof. Petrișan Luminița,  

- Mai multe probleme propuse de elevul  Mihalcea Andrei Ștefan cls. X-I, au fost publicate în 

revista  Societății de Științe Matematice din România:  “Romanian Mathematical Magazine”, 

nr. 18/2017, ISSN 1584-4897, 

- Premiul I pentru revista școlii ”Năzuințe” și colectivul de redacție coordonat de dna. prof. 

Dogaru Elena,  

- Premiul I - CONCURS ŞCOLAR EUROPEAN DE VIDEOSPOTURI “PE GUSTUL TĂU”, 

din cadrul proiectului EaThink, echipa clasei a X-a J, prof. Rădița Palela, difuzat ca spot social 

la posturile Televiziunii Române,  

- Obținerea participării la Ziua Euroscola, din cadrul competiției europene a Parlamentului 

European, a echipei din proiectul Școli ambasador ale parlamentului European, în 

12.oct.2017, la Strasbourg, Franța.       

 

VII. SITUAȚIE FINANCIARĂ 

 

SITUATIA PLATILOR EFECTUATE IN PERIOADA 01.09.2016-31.08.2017 

 

   

 

NR.CRT DENUMIRE CONT 

TOTAL 

PLATI  

    

 

1 

BUGET LOCAL 6.004.671,64 

    

 

TITLUL I (cheltuieli de personal ) 4.706.152,00 

    

 

TITLUL II (bunuri si servicii) 1.127.193,46 

    

 

TITLUL IX(asistenta sociala) 2.761,00 

    

 

TITLUL XIII(Active nefinanciare) 168.565,18 

    

 2 

BUGET DE STAT  152.966,00 

    

 

TITLUL IX (asistenta sociala) 96.258,00 

    

 

TITLUL XI( alte cheltuieli -burse ) 56.708,00 

    

 

3 VENITURI PROPRII 2.412,34 

    

 

  TOTAL 6.160.049,98 

              In cursul anului şcolar 2016-2017 s-au platit salariile cadrelor didactice, nedidactice si didactice 

   auxiliare in suma de 4.706.152,00 ron, reprezentand drepturi salariale si contributiile datorate la stat pentru lunile 

   august 2016- iulie 2017. 

              De asemenea, suma platita  in anul şcolar  mai-sus mentionat la Titlul II- Bunuri si servicii- a fost   de 1.127.193,46 ron  , pe 

   



urmatoarele articole de cheltuieli:  

          -   furnituri  de birou(rechizite)= 8.918,97 ron 

               -   materiale pentru curatenie= 15.374,86  ron 

               -   Incalzit,iluminat si forta motrica(RAM,Electrica)= 372.786,46 ron 

              -   apa,canal,salubritate(RER,Compania de apa) = 36.736,61 ron 

              -   transport( naveta cadre didactice auxiliare, transport concursuri nationale 

)=3.575,00  ron 

              -   posta, telecomunicatii,radio,tv (Telecom,Tv Sat,RCS&RDS) =10.652,41 ron 

             -   alte bunuri si servicii =230.998,78 ron 

               -   reparatii curente= 331.484,24 ron 

               -   alte obiecte de inventar= 109.281,13 ron 

          -   pregatire profesionala= 480,00 ron  

               -   alte cheltuieli= 6.725 ron 

               -   medicamente (pentru cabinetul medical şcolar)=180 ron 

              De la  articolul "alte bunuri si servicii" s-au platit verificarea impamantarii si a conductorilor de legatura 

   principali, inlocuirea tabloului electric general, aflat intr-un grad ridicat de uzura, inlocuirea tabloului electric 

   din centrala,necesar pentru buna functionare a schimbatorului de caldura,  in suma totala   de 28.947,07 ron. 

  De la acelasi articol s-a platit si serviciul de paza si protectie pentru perioada august 2016 – iunie  2017, in suma de 120.230,32 

ron. 

           In urma primirii Notificarii Primariei Buzau nr.23345/26.10.2016, referitoare la rezilierea unilaterala a Contractului de 

prestari servicii de ordine publica si paza nr.3189/21.02.2011, s-a incheiat Contractul nr.5691/ 

   28.11.2016 cu SC Bavadi Services Security SRL, al carui obiect este asigurarea pazei si sigurantei elevilor,personalului din 

unitatea şcolara, a bunurilor si valorilor existente, precum si monitorizarea, interventia rapida si mentenanta sistemului de 

supraveghere video. 

         De la articolul "reparatii curente" s-au platit materialele de constructie necesare si lucrarile efectuate pentru repararea salii de 

sport, in suma de 25.270,77 ron( reparatii curente  finisaje interioare, reparatii  si finisaje pardoseli   

  din parchet) 

          In trimestrele III-IV  ale anului 2016,  s-au executat "Lucrari de reparatii curente interioare la etajul II al cladirii 

  principale din Colegiul National "Mihai Eminescu" Buzau, lucrari finalizate in luna decembrie 2016(Ctr.3543 /21.07.2016,  Act 

aditional nr.1 la contractul de lucrari , in suma totala de 282.070,69 ron).Aceasta lucrare a fost  

  necesara pentru igienizarea spatiilor, dar si ca urmare a desfiintarii internatului, care functiona la etajul II. Astfel,  

  s-au creat 3 sali de clasa. 

          In luna septembrie 2016 s-au inlocuit 50 placi si garnituri la schimbatorul de caldura, care nu mai functiona,  

  suma cheltuita fiind 19.490,72 ron. 

             In luna decembrie 2016 s-au efectuat lucrari de ignifugare sarpante si astereli invelitori la corpul principal si cabinet medical , 

in suprafata de 13.707 mp. Suma platita pentru aceasta lucrare a fost de 38.388 ron(Ctr.5823/ 

  09.12.2016). 

          De asemenea, in luna decembrie 2016 s-a efectuat lucrarea de izolatie termica a conductelor exterioare, lucrare  

  efectuata de SC Prestcom Serv in suma de 4107,55 ron.Aceasta lucrare va diminua pierderile de energie termica. 

 

          In trimestrul IV al anului 2016 s-au efectuat achizitii de natura obiectelor de inventar, dupa cum urmeaza:   

         - 10 mingi pentru Catedra de Educatie Fizica si Sport;       

            - 130 scaune; 

             - 55 calculatoare (20 laptopuri si 35  calculatoare), licente, mouse-uri, tastaturi 

           Aceasta achizitie a fost imperios necesara, intrucat calculatoarele existente sunt uzate fizic si moral. 

         In primul trimestru al anului 2017 s-au efectuat achizitii de natura mijloacelor fixe, dupa cum urmeaza: 

- 23 calculatoare, licente, mouse-uri,tastaturi, in suma totala de 59.597,40 ron; 

- 3 multifunctionale in suma totala de 26.967,78 ron. 

Aceste sume au fost platite de la Titlul XIII-Alt active nefinanciare,din bugetul de dezvoltare al institutiei noastre, alocat 

de unitatea administrativteritoariala, Primaria Buzau. 

De asemenea, s-au facut achizitii de natura obiectelor de inventor, cum ar fi: 

-20 camere web Microsoft LifeCam, necesare pentru buna desfasurare a examenelor nationale; 

-  1  distrugator documente, ghilotina hartie; 

        - 1 motocoasa; 

        - 1 suport sol pentru 5 biciclete;   

        - 1 bust dama si barbat;         

        -  2 calculatoare (licenta, mouse, tastatura). 

           Pentru efectuarea lucrarilor de reabilitare si modernizare a cladirii in care functioneaza Colegiul Mihai  Eminescu, este 

  



necesara efectuarea mai multor studii. In lunile  noiembrie si decembrie 2016  au  fost efectuate urmatoarele: 

 studiu istoric, studiu topografic, studiu geotehnic si expertiza tehnica , in suma totala de 82.000 ron (Ctr.5237/ 01.11.2016 incheiat 

cu SC Sofcons Engineering SRL Iasi). 

           Aceasta suma a fost platita de la titlul XIII-Alte active nefinanciare ,din bugetul de dezvoltare al institutiei noastre,  

  alocat de unitatea administrativ teritoriala Primaria Buzau  

      De asemenea, se afla in derulare, Contractul nr.3271/23.05.2017, incheiat cu SC Sofcons 
Engineering SRL, pentru elaborarea Documentatiei de Autorizare Lucrari de Interventii, in suma de 
154.700 ron, etapa neceara pentru realizarea Reabilitarii integrale a Colegiului National”Mihai 
Eminescu” Buzau. 
Aceasta suma a fost alocata de Primaria Buzau in lista de investitii a institutiei noastre pentru anul 
2017. 
  Beneficiari ai programului social „ Bani de liceu ” sunt 35 elevi, carora le-au fost platite in 
cursul  anului şcolar 2016-2017 burse pentru lunile septembrie 2016-iunie 2017 , in suma totala de 
56.708  ron. 
In anul şcolar 2016-2017 s-au decontat  abonamente si bilete de calatorie elevilor care fac naveta, in 
suma de 96.258 ron. Aceasta suma reprezinta plata transportului elevilor pentru lunile septembrie- 
mai 2017.  

Aceste sume au fost platite de la Bugetul de stat de la Titlul IX- asistenta sociala si Titlul XI –alte 

cheltuieli,burse  

VIII. Calitatea procesului instructiv-educativ 
1. Raport asupra activitatii educative- anul şcolar 2016 – 2017 

Prof. coodonator pentru proiecte și programe extrașcolare, Albu Daniela Mihaela, Costache Bolocan 

Mihaela 

 nr. evenimente extraşcolare organizate la nivelul şcolii : 

- 3 serbari serbarea de Crăciun, Ziua mamei,Eminescieni de nota 10 ! –premierea elevilor 

olimpici naționali și a celor cu premii la Concursurile naționale și internaționale 

- 6 ceremonii tradiționale ale școlii: deschiderea anului școlar, festivitatea de absolvire a 

elevilor cls. A VIII-a și a XII, Balurile Bobocilor și al absolvenților liceeni, festivitatea de 

premiere a elevilor merituoși ai colegiului la sfarșitul anului școlar 

- 20 excursii  - 1 euroepană -  Târgurile de Crăciun din Budapesta și Viena organizată de: 

prof. Palela Radita, Albu Daniela, Stan Georgiana, Staicu Camelia, Dragomir Cristina, 

Bobocea Violeta, Burdea Mariana la care au participat 73 de elevi de la cls. a V_a –a XII-

a,1 excursie la Sibiu, prof. organizatori: Matara Maria și Ionescu Valentina, 

- 12 excursii ale claselor în perioada Școlii Altfel, 5 excursii ale claselor în sem. Al IIlea 

- 1 intalnire cu personalitati (in cadrul proiectului județean din CAEJ ”Spațiul Ideilor” – 

conferința dnului. Prof. Univ. Ion Bogdan Lefter de la Facultatea de Litere a Universității  

din București, 24.11.2016, organizat de prof.: Nicolae Mihaela, Nicolae Gabriel, Mihalcea 

Liliana, Stan Georgiana, bilbiotecar - Gîrbea Daniela, 

-  2 expozitii («Toamna» - prof. Sava Elisabeta, «Costumul popular muntenesc»  prof. 

Ticleanu Mariana),  

- 1 punct de informare al proiectului național ”Școli ambasador ale Parlamentului European 

- 35 de activitati ale proiectelor: 5 - SNAC, 1 activitate a proiectului «Traditii si Obiceiuri 

Buzoiene», 3 activităti ale proiectului « Libraria Noastra », 2 activităț în proiectul 

«Antiviolența!», etc. 

- 18 activitati in cadrul Saptamanii Educatiei Globale,  

 aplicarea procedurii de organizare a Şcolii Altfel 2016-2017 prin colectarea de 

propuneri de activitati de la elevi, parinti si profesori, institutii partenere, ONG-uri 

care sa se desfasoare in perioada respectiva. 

 rezultate  (la fazele locale) la olimpiadele şcolare: 57 elevi premiati/ 94 elevi participanti/ 

1177 total de elevi din şcoală, premiile și rezultatele de la fazele județene și naționale sunt 

sintetizate de comisia de profil. 



 rezultate la alte concursurilor extraşcolare (243 elevi premiati/ 323 elevi participanti/ 1177 

total de elevi din  şcoală) 

 nr. actiuni de prevenire (5 antidrog, 6 anti SIDA, 4 actiuni de prevenire a violentei in prezenta 

reprezentantilor Politiei, 2 actiuni de protectie impotriva seismelor) 30 – 60 participanti/ 

actiune. 

 5 activitati metodice in comisia dirigintilor si tematica acestora: 

- Organizarea comisiei metodice si a activitatilor educative-sep 2016 

- Evaluarea dirigintilor conform fisei de evaluare proprii a CNME, oct. 2016 

-  Activitate de formare a consilierilor educativi din liceele județului Buzaău, susținută de  

metodist pt. Activități extrașcolare, dna. prof. Albu Daniela, in comisia metodica a ISJ 

Buzau la Consiliere si Orientare, în cadrul Cercului metodic, organizat cu ocazia Zilei 

Educației, 5 oct. 2016, la CNME.  

- distribuirea de instrumente utile in activitatea de dirigentie: portofoliul dirigintelui, fisa 

de raportare a activitatii educative; 

- aplicarea propriilor fișe de evaluare a activității de diriginte pentru anul școlar 2015-

2016, prin instrumentul propriu elaborat de coordonatorul educativ. 

 propuneri pentru eficientizarea activitatii educative din şcoală: 

- Pentru îmbunatatirea activitatilor educative se impune o colaborare mai eficienta cu familia, cu 

partenerii din proiectele educative, cu comunitatea locala si cu toti factorii implicati direct sau indirect 

in educarea copiilor.  

- Pentru potentarea activitatilor educative trebuie continuata implicarea elevilor in realizarea de 

expozitii tematice, concursuri, simpozioane, marcarea evenimentelor deosebite conform calendarului 

evenimentelor anului 2016-2017. 

 

Priorităţi: 
 aplicarea legislaţiei în vigoare;  

 realizarea activităţii de consiliere şi orientare/dirigenţie în conformitate cu legislaţia în 

vigoare;  

 realizarea de activităţi de consiliere/asistență;  

 dezvoltarea, la nivel regional şi local, a ofertei educaţionale opţionale, a activităţilor 

extracurriculare şi extraşcolare, în conformitate cu priorităţile naţionale, UE şi mondiale, până 

în 2020 şi în perspectiva 2030, în domeniul educaţiei pentru sănătate, educaţiei pentru 

dezvoltare durabilă, educaţiei pentru cetăţenie democratică, educaţiei rutiere, educaţiei 

globale pentru dezvoltare, educaţie pentru conştientizare şi expresie culturală etc., în 

colaborare cu instituţii guvernamentale descentralizate, nonguvernamentale şi 

internaţionale; 
 dezvoltarea parteneriatelor la nivel internațional, european, național, regional şi local în 

domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare;  

 studierea/analiza/propuneri de îmbunătăţire a documentelor specifice activităţii de consiliere şi 

orientare/dirigenţie şi activităţii educative şcolare şi extraşcolare, care sunt în dezbatere 

publică pe site-ul MEN;  

 sprijinirea şi consilierea profesorilor diriginți, a profesorilor propunători de proiecte şi 

programe educative, şcolare şi extraşcolare, în sensul valorizării acestora şi recompensării prin 

diverse mijloace, în funcţie de resurse şi în conformitate cu prevederile legale;  

 aplicarea și monitorizarea, evaluarea, conformă cu  Metodologia de organizare, a 

Programului Național ”Şcoala Altfel”;  

 aplicarea prevederilor legislative referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţă sau, după caz, 

pregătirea pentru eventualitatea unor situaţii de urgenţă (exercițiu de evacuare în caz de 

seisme, 11 aprilie 2017);  

 diseminarea la nivelul unităţii de învăţământ a informaţiilor referitoare la parteneriatele la 

nivel internațional, european, naţional, regional şi judeţean şi la concursurile şcolare şi 

extraşcolare naţionale organizate de MEN şi parteneri.  

 

ANALIZA  SWOT a starii educatiei din şcoală 



PUNCTE TARI 

- existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, 

comunicată de către inspectorul şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii 

judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de către aceştia la nivelul fiecăreia dintre 

unităţile de învăţământ; 

-  realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: Planul 

managerial al  comisiei metodice a diriginţilor Programul activităţilor educative extraşcolare şi 

extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea şedinţelor cu părinţii; 

- s-au constituit comisia educativă, s-a elaborat programul  de activitate ale acesteia, s-au stabilit 

responsabilităţile, graficul de desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul; 

-  folosirea instrumentelor  unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui; 

- s-au identificat priorităţile activităţii educative, funcţie de specificul şcolii  

- relaţia buna dintre  diriginţilor şi majoritatea elevilor; 

-  implicarea în concursuri şcolare; 

- asigurarea cu manuale si rechizite gratuite; 

- program de pregatire suplimentara, intensiva pentru olimpiadele și concursurile școlare și 

extrașcolare, exemenele de final de ciclu de invatamant realizate de profesorii colegiului prin proiectul 

”Centrul de Excelență al CNME” inclus în CAEJ, 

- perfecţionarea constanta a întregului personal; 

- experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

- personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative; 

- diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

- continuarea aplicarii de strategii alternative  de educaţie  reflectate  de  activităţi  extracurriculare 

diverse la nivelul şcolii  şi la nivelul  claselor  de elevi; 

- valorificarea experientei personale a elevilor si colaborarea cu parintii acestora in activitatile 

educative, dovedeste importanta pregatirii elevilor pentru viata reala, la fel de mult, cat se realizeaza in 

cadrul altor discipline de studiu; 

- alternarea formelor de organizare a activitatii: frontal, perechi, grupuri mici, individual contribuie la 

formarea elevilor in cadrul activitatilor educative desfasurate; 

- prin activitatile educative nonformale se creaza o diversitate de experiente de invatare; 

- utilizarea metodelor interactive de invatare, creaza elevilor: constientizarea responsabilitatii, a 

deciziilor sau de sustinere a propriilor opinii; 

- alternarea diverselor roluri ale cadrului didactic si asumarea de diferite roluri de catre elevi 

genereaza, in cadrul activitatilor educative, asumari de roluri si dezvoltarea competentelor de 

autoevaluare a propriei contributii a elevilor implicati. 

 - responsabilizarea Consiliului Şcolar al  Elevilor în problemele specifice  şcolii. 

- continuarea colaborarii cu partenerii educationali de la nivel local, national si international care vin 

in spijinul cadrelor didactice diriginti in cadrul activitatilor educative care vizeaza orientarea şcolara si 

profesionala sau educatia pentru o viata sanatoasa din punct de vedere fizic, mintal, precum si 

parteneriate cu institutii culturale sau spirituale:  

- Colaborarea cu specialisti ai I.J.P. – Buzau; D.J.A.P- Buzau; Cabinetul de consiliere 

psihopedagogica al colegiului; A.J.O.F.M.-Buzau; C.C.D.- Buzau; Crucea Rosie; Cabinetul medical al 

şcolii;  Comitetul de parinti;  Primaria Buzau, Consiliul Judetean Buzau, Biblioteca ”V.Voiculescu”- 

Buzau , Teatrul „G. Ciprian” Buzau, Crucea Rosie, ONG-uri, colaborari cu specialisti din cadrul 

facultatilor din tara pentru promovarea orientarii in cariera. 

- Remarcam cresterea acentuata a numarului de cadre didactice si elevi care  participa la  activitatile 

educative propuse  in Calendarul activitatilor educative al şcolii, judetene, nationale si internationale 

sau la diversele  proiecte si concursuri propuse de ISJ-Buzau si MEN sau ale partenerilor educationali. 

- continuarea utilizarii manualelor si auxiliarelor  didactice primite in biblioteca şcolii prin proiectele 

si programele pilot care s-au desfasurat in şcoală, devenind școală resursă pentru experiențele 

educative formale și nonformale la nivelul județului sau la nivel național: “Educație pentru 

cetățenie democratică”, “Educatie pentru viitorii parinti”, site-ul proiectului si culegerea de lectii de 

bune practice “Migratie si cetatenie globala la şcoală, culegere pentru cadre didactice din invatamantul 

preuniversitar” prin proiectul international “Parlez-vous Global”, site-ul proiectului international “eT 

Think 2015” aflate sub organizatia Consiliului Europei, Europe Aid/134863/C/ACT/MULTI in 



derulare 2015-2017,” brosuri si ghiduri ale Academiei de vara a tarilor din SE Europei “Drepturile 

Omului in actiune” aflata sub organizatia Consiliului Europei, materiale informative de la Biroul de 

informare al parlamentului European din România. 

- participarea dnei. Prof. Nicolae Mihaela ca formator în proiectul național ”Avocatul Elevului” din 

perioada 1- 4 sept. 2016 la Băișoara cu eleva Gheorghe Cristian de la cls. a XII-a C unde au susținut 

atelierul de diseminare a bunelor practici din proiectele derulate la nivel judeten: ”Caravana A.E.” și 

”Aici nu se pune mâna!”. 

- participarea dnelor. Prof.: Albu Daniela și Staicu Camelia la 2 cursuri de formare organizate de 

MEN,  Biroul de informare al Parlamentului European din România și APDD Agenda 21, pentru 

implementarea în școală a programului Național ”Școli ambassador ale Parlamentului European”, 

februarie- martie 2017, București. 

- participarea dnei. Prof.: Albu Daniela la  Cursul formare pentru facilitatori de educație globală 

destinat cadrelor didactice din proiectul internațional ”EA Think 2015 – Glogal Learning for Change 

in EYD2015 and Beyound : European Youth Engagement from School Gardens to Sustainable 

System” – DCI NSA-ED/2014/349-033 organizat de  Ministerul Educației Naționale, Comisia 

Europeană / ISJ Buzău/Agenția 21- Asociația de Asistențăși Programe pentru Dezvoltare Durabilă 

Adeverință de formare nr. 402/04.11.2016, 6 ore de curs, nov. 2016 

-participarea ehipei de proiect din CNME la seminarul regional organizat în proiectul internațional 

”EA Think”, 13.oct. 2016, CCD Buzău, 

 - o lecție deschisă susținută de dir. Camelia Voicu la cls. a XII-a G, crearea a 2 grădini școlare în 

cadrul proiectului, premiul I la concursul de viodeo –spoturi școlare de către elevii cls. a X-a J coord. 

De prof. Palela Rădița, difuzarea videospotului la posturile TVR, participarea dir. adj. Albu Daniela,  

la seminarul internațional de la Viena unde a susținut activitățile desfășurate în școală.     

- prof. Vlad Mihaela, in 7 decembrie, a participat la activitatea metodica Seminarul judetean de 

valorizare a rezultatelor proiectelor Erasmus+, organizat de Liceul Tehnologic Costin Nenitescu 

Buzau in partneriat cu ISJ, a participat la ateliere de scriere proiecte Erasmus+ desfasurate la CCD 

 

PUNCTE   SLABE 

- descreşterea   interesului   elevilor  faţă  de  activităţile  educative  şi extracurriculare precum si 

minimalizarea importanţei  acestora; 

- uneori slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, 

anturajul şi preocupările copiilor lor; 

- lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanți la activitățile educative extracurriculare și 

extrașcolare ; 

 

- OPORTUNITĂŢI 

- colaborarea   cu: 

a) psihologul şcolar, dna Bucea Veronica analizeaza  mediul  educaţional; realizeaza permanent 

consilierea  în vederea  carierei elevilor din clasele terminale a XII-a, a VIII-a; consilierea  elevilor şi 

părinţilor  pentru  prevenirea  violenţei  în rândul  copiilor; dezvoltarea de programe și platforme, de 

chestionare în vederea orientarii școlare și profesionale, a reducerii situațiilor de risc în care sunt elevii 

cu părinți plecați în străinătate, etc. 

Se remarcă: 

 Elaborarea de fise de lucru online pentru elevi utilizand site-ul testmoz.com, exemple: 

Gandirea ca sistem de operatii - https://testmoz.com/605038, Gandirea_recapitulare -  -

 https://testmoz.com/243911, Memoria -https://testmoz.com/221799 etc. Uitarea -

 https://testmoz.com/221934 etc. 

 Sprijinirea elevilor in realizarea de proiecte in care sa utilizeze intr-o maniera creativa 

cunostintele de psihologie avand ca rezultat pliante, afise, prezentari. Materialele realizate sunt 

postate pe site http://psihologie2016-2017.wikispaces.com/ 

 A publicat numeroase articole pe Site-urile pentru elevi , am realizat Grupuri de lucru / clase 

virtuale – peste 200 de elvi  implicati   in activitatile online : - http://mypriority-cariera-

mea.wikispaces.com/ , http://stop-violentei.wikispaces.com/ etc. 

 La nivelul cabinetului psihopedagogicau fost analizate si  rezultatele obtinute in urma 

realizarii de cercetari pe baza de chestionar online (coordonarea cercetarilor a fost realizata de 

https://testmoz.com/605038
https://testmoz.com/243911
https://testmoz.com/221799
https://testmoz.com/221934
http://psihologie2016-2017.wikispaces.com/
http://mypriority-cariera-mea.wikispaces.com/
http://mypriority-cariera-mea.wikispaces.com/
http://stop-violentei.wikispaces.com/


prof. psihopedagog Veronica Bucea) pe baza carora au fost facute propuneri pentru realizarea 

de  planuri operationale:  

 Cercetarea – Statutul elevului (activitate realizata la comanda ISJ Buzau) 

https://docs.google.com/forms/d/1VJqe44sk--uoVHWBhlG_1aU4fkL2xwy-

rOoPzAUztCg/edit#responses 

 Cercetarea “Impreuna impotriva violentei in mediul şcolar” – Stop violentei in mediul 

şcolar_cercetare 2015-2017 https://www.surveymonkey.com/r/VZSBF5J 

 Cercetarea “Cauzele frecventei neritmice” 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB5AvoP2AjHVpe98a3meEBuw6Fa8sP3L

BFf81xcZ4XwRiDtQ/viewform 

 Cercetarea  - “Nevoile copiilor cu parinti plecati la munca in 

strainatate”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe33-

laCYG4lF1qZYRo0THndhz-91Cc-3Cul7dsqUKams1Dqw/viewform 

 In acest  an şcolar prin colaborarea cu cabinetul psihopedagogic al şcolii, cu AJOFM, 

universitatile din tara si Europa se realizeaza consilierea și orientare profesională pentru elevii 

din anii terminali.  

b) familiile elevilor: şedinţe; lectorate, consultatii cu parintii saptamanale, comunicare prin grupurile 

de facebook ale claselor. 

c)  Politia de  Proximitate, CEPECA, DJA în  înlăturarea cauzelor absenteismului/abandonului 

şcolar/delincventei juvenile/consumului de substante etnobotanice, antiviolenta etc. 

d) cabinetul medical al şcolii și cel stomatologic pentru activitati de prevenire a imbolnavirilor, 

respectarii regulilor de igiena, prevenirea consumului de alcool, tutun etc. 

e) institutii de cultura si sociale precum: Muzeul Judetean de istorie, Biblioteca “V. Voiculescu”, 

AJOFM, ONG-uri. 

e)Participarea şcolii la proiectele 

  - internationale: 

1. proiectul international “eT - Think”aflat sub organizatia Consiliului Europei, Europe 

Aid/134863/C/ACT/MULTIin cadrul parteneriatului cu APDDD – Agenda 21 Bucuresti  cu ISJ 

Buzau, este un proiect de mediu si alimentatie se desfasoara în perioada 2014-2017: 

- echipa de proiect în anul școlar 2016 - 2017 este formata din profesorii: Voicu Camelia, Craciun 

Cerasela, Albu Daniela, Carmen Stoica, Nicolae Mihaela, Mihalcea Liliana, Nicolae Gabriel, Bucea 

Veronica propun in acest an şcolar miniproiecte pentru sustenabilitatea mediului local sau o 

alimentative sanatoasa pe site-ul proiectului.Rezulatele din proiectul desfasurat in CNME in 2016- 

2017: 

- 2 planuri de lectie si un modul de lectii postate pe platforma electronica proiectului (Voicu Camelia, 

Albu Daniela),  

- 2 seminarii regionale, 

- 1 concurs fotografii  - a participat echipa coordonata de prof. Bucea Veronica, 

- 1 activitate de facilitare a invatarii sustinuta la o clasa ( a VIa)- Albu D. 

- 1 curs de formare facilitatori – Albu Daniela, 

- 2 ateliere de educație globala si de experimentare a lectiilor la clase, Albu D. , Craciun Cerasela,  

- 10 echipe participante la competitia video, prof.: Mihalcea Liliana, Nicolae Mihaela, Nicolae 

Gabriel, Palela Radita, Albu D. 

- Premiul I - CONCURS ŞCOLAR EUROPEAN DE VIDEOSPOTURI “PE GUSTUL TĂU”, din 

cadrul proiectului et- Think, echipa - elevii clasei a X-a J:Adam Teodor, Dobrinoiu Sergiu, 

Moroșan Dragoș, Orșa Ionuț, Tache Ștefan, prof. Rădița Palela. Elevii vor participa la filmarea 

videoclipului cu o echipa profesionista si la Concursul European, 2017. 

- 15 clase participante alături de profesorii din proiect la expoziția ”Un nor de alimente” din nov. 2016, 

in CNME. 

Clasa Elevii Titlul Profesor coordonator 

XI F Roşca Elena-Aida 

Matei Dragoş-Marian 

Cană Cătălina-Gabriela 

Dumitran Mihai-Paul 

Zahărul nu-i ca sarea în bucate Mihaela Nicolae 

https://docs.google.com/forms/d/1VJqe44sk--uoVHWBhlG_1aU4fkL2xwy-rOoPzAUztCg/edit#responses
https://docs.google.com/forms/d/1VJqe44sk--uoVHWBhlG_1aU4fkL2xwy-rOoPzAUztCg/edit#responses
https://www.surveymonkey.com/r/VZSBF5J
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB5AvoP2AjHVpe98a3meEBuw6Fa8sP3LBFf81xcZ4XwRiDtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB5AvoP2AjHVpe98a3meEBuw6Fa8sP3LBFf81xcZ4XwRiDtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe33-laCYG4lF1qZYRo0THndhz-91Cc-3Cul7dsqUKams1Dqw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe33-laCYG4lF1qZYRo0THndhz-91Cc-3Cul7dsqUKams1Dqw/viewform


Carîp Ana-Maria 

Iordache Iulia-Camelia 

Popa Andreea-Ioana 

Chitu Camelia-Alexandra 

XI F Enache Răzvan-Mihai 

Matache Robert-Augustin 

Oatu Silviu 

Mocanu Ştefania 

Niculaescu Bianca-Elena 

Eat Think Mihaela Nicolae 

XII C Gheorghe Cristina 

Manea Bianca 

Radu Bianca 

Ştefănescu Diana  

Moşog Antonia 

Andrei Alina Beatrice 

Popp Teodor 

Irimia Rareş 

Miclea Mădălina  

Fă din măr pomul vieţii tale Gabriel Nicolae 

IX C Danciu Alexia  

Postolache Nora 

Manole Gabriel 

Nuţulescu Ştefan 

Pascu Bianca 

Ionaşcu Ioana 

Cruceru Anca 

Hai să regăsim natura gustului Mihaela Nicolae 

X I  Ilea Ana-Maria 

Anton Laura 

Caliţa Raluca 

Constantin Andreea  

Florea Alina 

Iacov Andreea  

Lefter Irina 

A healthy change Liliana Mihalcea 

XE  Cojocaru Cristina Felicia 

Iamandi Andrei 

Stoica Denisa, 

Radu Elena Teodora 

Todoran Elena Florina 

Cîrlig Marina 

 

 “PE GUSTUL TĂU” Albu Daniela 

 

X J Adam Teodor, Dobrinoiu 

Sergiu, Moroșan Dragoș, 

Orșa Ionuț, Tache Ștefan 

“PE GUSTUL TĂU” Palela Radita 

- Albu Daniela la  cursul de formare de facilitatori, organizate de APDD Agenda 21, pentru 

implementarea în școală a activităților și lecțiilor programului internațional et Think, in noiembrie 

2016, București,  

- o lecție deschisă susținută de dir. Camelia Voicu la cls. a XII-a G,  

- crearea a 2 grădini școlare în cadrul proiectului prin colaborarea a 350 de elevi ai școlii, 15 profesori 

și 5 părinți din Asociația de părinți,  

- premiul I la concursul de viodeo –spoturi școlare de către elevii cls. a X-a J coord. De prof. Palela 

Rădița, difuzarea videospotului la posturile TVR,  

- participarea dir. adj. Albu Daniela,  la seminarul internațional de la Viena unde a susținut activitățile 

desfășurate în școală 

2. Proiect Internațional ”Prietenii cărților” se desfășoară între CNME și Gimnaziul nr. 6 din 

Cernăuți, Ucraina, prin parteneriatul inițiat de dna. Prof. Anica Georgiana și dna. Avocat Roxana 

Constantinescu alături de consulul Romaniei in Cernăuti, dnul. Neagoe Edmond (foști elevi ai 



CNME). Au avut loc 2 schimburi culturale de elevi și profesori, alături de inspectorii generali ai 

inspectoratelor școlare din Buzău și Cernăuți: 

 decembrie, 2017, în CNME, s-a desfășurat întâlnirea culturală ce a cuprins: primirea 

invitaților în prezența inspectorilor generali ai ISJ Buzău,  prezentarea școlilor, program 

artistic susținut de elevii ambelor licee, coordonat de prof. Rădulescu Ciprian, Ticleanu 

Mariana, Albu Daniela și spectacolul „O iubire de poveste”, susținut de elevii Roxana 

Dumitrașcu, cls. a XI-a C și Alex Baciu, cls. a XI-a D coordonati de prof. Marcu Nina, 

primirea in familiile elevilor nostril a celor ucrainieni, vizitarea Muzeului de Istorie Buzau, a 

muzeului și complexului Arhiepiscopiei Buzaului și Vrancei, primirea la ISJ Buzau a 

oaspetilor (7 elevi, 2 directori, 1 părinte, 2 inspectori școlari generali, profesorii participanți 

find: Delcea Carmen, Palela Rădița, Nicolae Mihaela, Mihalcea Liliana, bibliotecar – Gîrbea 

Daniela, Anica Georgiana), 

  3-5 martie 2017 – vizita CNME la Cernăuți a cuprins: prezentarea școlii de către dir. Voicu 

Camelia, șezătoare de Mărțișor prezentată de elevii eminescieni coordonați de. prof.: Albu D. 

și Ticleanu Mariana, Ene Romeo, participarea dnei. Inspector gen. adj. Wamsidel Nela, 

participarea la seminarul din Consulatul României din Ucraina, lărgirea parteneriatului cu un 

liceu din Kiev și 2 licee din Romania, CN”Unirea ” Focșani și CNAdjud, vizitarea Cetății 

Hotin, a Școlii din Boian, participarea la Fetivalul Regional din Cernauti - ”Mărțișor”. 

organizator și de coordonator, la Proiectul de parteneriat educațional internațional „Prietenii 

cărților” derulat între C. N. „Mihai Eminescu” și Gimnaziul Nr. 6 din Cernăuți, Ucraina, cu 

ian. 2017. 

- European: 

 Prof. Haralambie Monica a participat la vizita la Parlamentul European de la Bruxelles 

impreuna cu un grup de elevi, la invitatia d-lui Andi Cristea, parlamentar european, fost elev 

al colegiului nostru (2-4 nov. 2016) 

 5 profesori: dir. Voicu Camelia, dir. adj. Albu Daniela, Delcea Carmen, Maatara Maria și 

Costache Bolocan Mihaela, din proiectul național Școli ambasador ale Parlamentului 

European organizat de Parlamentul European, au fost invitați pentru informarări privind rolul 

acestei instituții la Bruxelles, în august 2017, de europarlamentarul Andi Cristea, fost elev al 

școlii, susținătorul proiectului în CNME 

 - Național: 

 Școli Ambasador ale Parlamentului European – program național, se desfășoară în 

perioada Ianuarie 2017 – iunie 2017. 

 Liceul nostru a fost desemnat să participe din partea ISJ Buzău, alături de Colegiul 

Economic și Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” Buzau, la Programul Național ”Școli - 

Ambasador ale Parlamentului European”, alături de alte 25 de licee din țară. 

Programul este inițiat de Biroul de informare al Parlamentului European în România și a fost 

pilotat în câteva state europene în 2016. Ministerul Educației Naționale este partener prin protocolul 

nr. 11346/08.12.2016, alături de APDD – Agenda 21 care implementează proiectul în școli. Programul 

vine în sprijinul proiectului interjudetean “U.E.perspective si dezvoltare”, aflat la a 3-a ediție, fiind 

organizat de CNME și inițiat de prof. Albu Daniela. 

           Scopul programului vizează îmbunătățirea cunoștințelor despre Europa și democrația 

parlamentară europeană în rândul tinerilor.  Proiectul presupune organizarea de ateliere/activități de 

informare privind UE, organizarea unui punct de informare privind UE și Parlamentul European, 

campanii și seminarii, întâlniri cu personalități care promovează UE. 

          Cei 18 elevi selectati alături de cei 8 profesori, s-au  implicat in activitatile proiectului pe toata 

durata acestuia (prin realizarea materialelor din urmatoarele domenii: îmbunătățirea cunoștințelor 

despre Uniunea Europeană și democrația parlamentară europeană în rândul tinerilor, cetățenia 

europeană, rolul Parlamentului European în procesul decizional european, cum funcționează 

instituțiile europene, rolul tinerilor ca factori de decizie la nivel european prin prezența la vot, la 

alegerile europene din anul 2019. 

            15 activități diverse au fosat organizate in perioada februarie – martie 2017, de echipa de 

proiect a CNME: (Selecția grupului țintă, Crearea punctului de informare, Simbolurile UE, 

Cooperarea europeană în domeniile: mediului, economie, securității, combaterea terorismului, energia, 

respectarea drepturilor omului,Valori fundamentale ale UE, Piața europeană, Instituţiile Uniunii 



Europene, Valori europene: Toleranta, Non-discriminare. Povestea lui Ali, Procesul decizional la 

nivelul Uniunii Europene –joc de rol), în diferite colective de elevi ale colegiului, în parteneriat cu 

Centrul Europe Direct Buzau;  

9 Mai 0 Ziua Europei – seminar organizat cu 10 licee și participarea europarlamentarului Andi 

Cristea, fost elev al colegiului, Centrul Euroepe Direct Buzau, organizarea unui Concurs European, 

 Campania de informare asupra rolului P.E. in viața cetățenilor a fost realizată prin 18 vizite și 

prezentări ale elevilor și profesorilor din CNME la liceele și scolile din jud. Buzau, 

Diseminarea activităților din proiect s-a realizat în 15 iunie 2017 la Biroul de informare a P.E. 

din bucurești unde școal a obținut titlul și plăcuța de Școlă Ambasador ale Parlamentului European. 

Participarea echipei de elevi ambasadori si a 2 ambasadori seniori: prof. palelal Rădița și 

dir. adj.  coord. Proiectului la Ziua Euroscola din Parlamnetul European ca un premiu al 

desfășurării proiectului, in 12.0ct.2017, la Strasbourg, Franța. 
    Echipa de proiect: profesorii ambasadori seniori: Voicu Camelia, Albu Daniela - coordonator, 

Delcea Carmen, Palela Rădița, Costache Mihaela, Crăciun Cerasela și Haralambie Monica alături de 

elevii ambasadori juniori: Toma Cristian-Sebastian Ambasador junior Haralambie Petru Ambasador 

junior, Grădinaru Rares-Mihai Ambasador junior, Tacu Arina-Codrina Ambasador junior, Antonie 

Daria-Maria Ambasador junior, Ilea Ana Maria Ambasador junior, Constantin Andreea Ambasador 

junior, Bogdan Albu Ambasador junior, Mihai Alexandru Ambasador junior,Arion Laura-Andreea 

Ambasador junior, Sitaru Angela Christiana Ambasador junior, Stoica Nicoleta Ambasador junior, 

Borcila Andrada-Maria Ambasador junior, Cășaru Sorinel-Adrian Ambasador junior, Viorel Petroiu 

Ambasador junior, Mocanu Teodora, presedinte CSE Ambasador junior. 

AMENINŢĂRI 

- oferta  negativă  a străzii si a mijloacelor mass-media  reflectata  în  lipsa de interes  faţă de 

învăţătură  şi activităţile  educative. 

-influenţa „grupului” de elevi; 

     Comisia educativa a şcolii are urmatoarea componenta: 

Responsabilii educativi: 

 Clasa a IX-a : Marcu Nina 

 Clasa a X-a: Delcea Carmen 

 Clasa a XI-a: Ticleanu Mariana 

 Clasa a XII-a: Mihaela Nicolae 

 gimnaziu: Mihalcea Liliana 

- Coordonator educativ: prof. Albu Daniela – semestrul I, Costache Mihaela – semestrul al II-lea 

- Metodist al ISJ Buzau - pentru activitati educative- prof. Albu Daniela 

- Profesori in Consiliul Consultativ al ISJ pentru activitati educative: Albu Daniela, Craciun 

Cerasela 

   -  43 de profesori diriginti  

  -  43 de clase de elevi: 40 - liceu; 3 - gimnaziu  

            Scop: consolidarea unui set de valori stabile şi coerente care să determine conduite 

favorabile unui stil de viaţă sănătos pentru elevi; dezvoltarea si formarea de personalitati, 

conduite si atitudini civice in randul elevilor nostri.  

In urma analizei activităţilor metodice am constatat preocupări serioase în privinţa 

perfecţionării activităţii educative, formale si nonformale astfel incat demersurile noastre sa atinga 

idealul educational propus.  

Cadrul normativ privind organizarea procesului de învăţământ:.  

1. S-au pus in practica prevederile metodologice privind organizarea si desfasurarea activitatilor 

specifice functiei de diriginte conform anexei nr. 1 la Ordinul MECI nr. 5132/10.09.2009. In 

acest sens, in sedinta comisiei metodice a dirigintilor din sep. 2013, au fost evidentiate 

atributiile dirigintelui, responsabilitatile acestuia si modul de desfasurare a activitatilor. S-a 

realizat si distribuit instrumentul dirigintelui de catre consilierul educativ. Astfel, s-a realizat 

concordanta activitatilor educative cu legislatia şcolara in vigoare.  

2. Planificarile dirigintilor s-au intocmit in baza respectarii pogramelor actuale de dirigentie 

pentru invatamantul liceal si gimnaziu (O.M. NR. 5287/09.10.2006). Activitatile propuse si 



desfasurate cu elevii au in vedere formarea unor comportamente de viaţă responsabile pentru 

ca temele  sunt adecvate varstei. In acelasi timp, metodele se bazeaza pe interactivitate, 

urmarind prin: jocul de rol, simulare, vizite, excursii, exersarea unor roluri civice utile in 

societate.   

3. OMENCS nr. 4577/20.07.2016 privind structura anului şcolar 2016-2017  

4. Regulamente, metodologii specifice, curriculum naţional specifice activităţii de consiliere şi 

orientare/dirigenţie şi activităţi educative şcolare şi extraşcolare  

5. OMENCS 5079/2016 - privind aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a 

unităţilor de învăţământ preuniversitar 

6. OMENCS nr. 5547/2011 privind aprobarea Regulamentului de inspecţii a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar 

7. OMECTS nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei - cadru de organizare şi desfăşurare 

a competiţiilor şcolare şi a Regulamentului de organizare a activităţilor cuprinse în calendarul 

activităţilor educative, şcolare şi extraşcolare 

8. OMENCS nr. 3637/2016 pentru modificarea anexei OMEN nr. 3060/2014 pentru aprobarea 

condiţiilor de organizare a taberelor, excursiilor, expediţiilor şi a altor activităţi de timp liber 

în sistemul de învăţământ preuniversitar; 

9. OMECS nr. 4624/2015 - pentru modificarea Anexei nr. 1 la Regulamentul unităţilor de 

învăţământ care oferă activitate extraşcolară; 

 

Măsuri şi recomandări generale care trebuie întreprinse la nivelul unităţii de învăţământ în 

scopul asigurării calităţii procesului instructiv-educativ, cu accent pe: 

1.  tratarea diferenţiată şi individualizarea predării - învăţării – evaluării, astfel încât să se asigure 

progresul şcolar al tuturor elevilor, 

2. parcurgerea integrală a programei şcolare, în vederea atingerii standardelor naţionale şi a 

susţinerii cu succes de către elevi a examenelor naţionale, 

3. evaluarea continuă a elevilor şi aplicarea evaluării cu scopul orientării şi optimizării 

procesului de învăţare; 

4. dezvoltarea parteneriatelor la nivelul unităţii de învăţământ, în domeniul activităţilor educative 

şcolare şi extraşcolare; 

5. implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în proiecte de dezvoltare a abilităţilor socio-

emoţionale; 

6. implementarea în condiţii bune a programului „Şcoala Altfel"; 

7. implementarea prevederilor legislative referitoare la prevenirea situaţiilor de urgenţă sau, după 

caz, pregătirea pentru eventualitatea unor situaţii de urgenţă; 

8. diseminarea în rândul elevilor şi al cadrelor didactice a informaţiilor referitoare la 

parteneriatele la nivel naţional, regional, judeţean şi local şi la concursurile şcolare şi 

extraşcolare naţionale organizate de MENCŞ şi parteneri, "Şcoala Altfel" etc. 

9. asigurarea continuităţii frecventării cercurilor de către elevii înscrişi;  

10. abordarea didactică diferenţiată şi creativă a procesului predării - învăţării - evaluării astfel 

încât să se asigure progresul tuturor elevilor,  

11. promovarea curriculumului creativ, 

12. dezvoltarea parteneriatelor în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

13. implicarea elevilor şi a cadrelor didactice în proiecte de educaţie pentru cetăţenie democratică, 

educaţie rutieră, educaţie globală pentru dezvoltare, educaţie pentru conştientizare şi expresie 

culturală, dezvoltare personală, de stimulare a performanţei, de exersare a abilităţilor de viaţă;  

Activitatea dirigintilor: 

1. Fiecare diriginte are întocmit portofoliul activității educative. 

2. Documentele dirigintilor au fost realizate la timp: 

 Planificarile anuale si semestriale conform precizarilor la zi, avizate de directorul si consilierul 

pentru proiecte si programe şcolare si extraşcolare; 

 Portofoliul proiectelor educative din anul in curs este complet si bine intocmit, rapoarte ale 

activitatilor, planul managerial al consilierului educativ, planul activitatilor extraşcolare, 



planul aplicarii masurilor antiviolenta (realizat de comisia din şcoală si dna. psiholog al 

Cabinetului de asistenta psihopedagogica – Bucea Veronica), proiectul program al lectoratelor 

cu parintii; 

 Exista corelatia dintre tematica orelor de dirigentie din planificari si orele semnate in condica 

de catre fiecare profesor diriginte. 

 Consultatiile saptamanale cu parintii sunt semnate in condica. Exista o mare varietate a orelor 

propuse de catre diriginti pentru realizarea intalnirii cu parintii clasei, pe tot parcursul zile, dar 

majoritatea sunt dupa orele 16. 

 Activitatile educative extraşcolare lunare sunt in planificarile anuale completate. Ele sunt 

semnate, in condica, dupa derulare, de catre diriginti, in acord cu metodologia MECS; 

3. Tematica orelor de dirigentie a fost proiectata in concordanta cu cele 5 module, cu 

prevederile Ordinului MECTS nr. 5132/10.09.2009 tinandu-se cont de propunerile si 

sugestiile elevilor. 

4. Temele alese pentru orele de dirigentie corespund varstei elevilor clasei si sunt adaptate 

particularitatilor acestora. Criteriile care au stat la baza alegerii acestora sunt diverse: 

probleme civice, probleme specifice grupului de copii, aptitudinilor si inclinatiilor acestora, 

impactul migratiei forţei de munca asupra copiilor, probleme legate de sanatate cu conotatii 

spreciale. 

5. Având în vedere tematica orelor de dirigenţie, problamatica abordată, au fost adoptate 

metodele didactice interactive, activ – paticipative care încurajeaza lucrul în echipă. 

În activităţile extraşcolare s-au urmarit completarea educaţiei furnizate prin educaţia formală 

cu activităţi educative sub forma întalnirilor, dezbaterilor, programelor cultural – artistice, 

sportive.  

6. Relaţia cu familia s-a realizat sub forma şedintelor cu părinţii şi a orelor de suport educaţional 

şi consiliere pentru părinţi, semestrial, şi săptamanal conform graficului aprobat şi consemnat 

în condică. 

7. Pentru îmbunătăţirea activităţilor educative se impune o colaborare mai eficientă cu familia, 

cu partenerii din proiectele educative, cu comunitatea locala şi cu toti factorii implicaţi direct 

sau indirect în educarea copiilor. Pentru potenţarea activităţilor educative trebuie continuată 

implicarea elevilor în realizarea de expoziţii tematice, concursuri, simpozioane, marcarea 

evenimentelor deosebite conform calendarului evenimentelor anului 2016-2017. 

 

 Planul activitatilor destinate prevenirii violenţei şi a influenţei celorlalti factori de risc, în 

şcoală 

Prin tematica orelor de dirigenţie şi a celorlalte activitaţi educative, prin proiectele educative şi 

cu ajutorul permanent al psihologului şcolar-dna. Bucea Veronica se acţioneaza în sensul prevenirii şi 

reducerii incidentei factorilor de risc. Problemele legate de comportamentul civilizat şi factorii de risc 

sunt prezente şi in dezbaterile şedinţelor şi lectoratele cu părinţii. 

Parteneriatele educationale cu IPJ Buzau, CEPECA, DJA si Politia de proximitate Buzau 

cuprind activitati de prevenire a violentei, antidrog, anticoruptie desfasurate atat in cadrul orelor de 

dirigentie sau in activitati de amploare in amfiteatru dar si la lectoratele cu parintii si intalnirile cu 

dirigintii  etc. 

Prin activitatile parteneriale cu IPJ Buzau, din ”Școala Altfel”, se desfasoara intalniri 

destinate prevenirii actelor de violenta sau discriminăii. 

Parteneri:  Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog( CPECA) Buzău- asistent 

social  Isacof Claudia, Inspectoratulde PoliţieJudeţeanBuzău - inspector principal Emilia 

Mihailescu 

Principalele activitati: 

 - Activitate de prevenire a consumului de droguri  si etnobotanice in randul tinerilor in vederea 

prevenirii actelor de violenta si a criminalitatii, avandu-I ca invitati pe reprezentantii CPECA Buzau,  

1 martie 2017, C.N.M.Eminescu Buzau 

- Discutii interactive, prezentare material power point, prezentare film tematic, distribuire 

flyere, pliante in cadrul intalnirii  elevilor C.N.M.Eminescu Buzau cu  comisarii CPECA Buzau si ai 



IPJ Buzau in vederea prevenirii delicventei juvenile si a actelor de violenta, a actelor de risc de pe 

rețelele de socializare, 01.03. 2017, amfiteatrul C.N.M.Eminescu Buzau. 

- Numar de participanti: 

-15 cadre didactice, profesori diriginti  

 - 500 de elevi, ai claselor a V- XII-a de la Colegiul National Mihai Eminescu,  

-reprezentanti ai institutiilor partenere: CPECA Buzau, IPJ Buzau 

În vederea prevenirii unor riscuri şi a comportării corespunzatoare în situaţii de risc au fost 

prelucrate normele NTS şi PSI, norme de folosire a laboratoarelor şi cabinetelor, sunt proiectate o serie 

de exercţii de evacuare in Comisia de prevenire a fenomenelor de risc. 

 Modul în care şcoala sprijină dezvoltarea personală a elevilor - obiective şi tipuri de 

investigatii, chestionare 

La nivelul unitatii şcolare, toate activitatile care se desfasoara : instructiv-educative, formale si 

non-formale vin in sprijinul dezvoltarii personale a elevilor. In afara activitatilor frontale se intervine 

personalizat atunci cand conditiile o reclama. 

In culegerea informatiilor privind interesul elevilor si nevoile educationale personale s-au 

derulat o serie de investigatii si s-au aplicat chestionare prin colaborarea deosebita a dirigintilor cu 

dna. psiholog a Cabinetului de asistenta psihopedagogica al şcolii – Bucea Veronica. 

Chestionarele au fost interpretate si in baza rezultatelor s-a intervenit punctual impreuna cu 

psihologul. 

 Relatia şcolii cu parintii - tipuri de comunicare 

 Comunicarea şcoală – parinti se realizeaza pe cai diferite, dintre care evidentiem:  

- Parteneriatul şcoală-familie; 

- Ora de suport educational si consiliere pentru parinti; 

- Sedinte cu parintii; 

- Lectoratele cu parintii; 

- Adrese scrise transmise parintilor; 

- Scrisori de mulțumire transmise parintilor, 

- Participarea parintilor la activitatilor cultural artistice (Ziua Mamei, serbarea de Crăciun, excursii) 

Activitati traditionale ce fac parte din cultura organizational a acesteia: serbari, absolviri, premieri, etc. 

- Activitati de tipul job-shadow la parinti - pentru orientarea in cariera. 

- In acest an școlar, la initiative parintilor, s-a igienizat sala de sport și prin contribuția Asociatiei 

pentru CNME a parintilor si profesorilor din C.N.”M. Eminescu” Buzau având drept președinte pe 

dnul. Căpățână Gheorghe, s-au obținut sponsorizări prin care s-a achiziționat o plasmă pentru punctul 

de informare al proiectului Școli ambasador ale P.E. și pentru promovarea ofertei școlii, în holul școlii, 

2 reflectoare luminoase în amfiteatrul școlii. 

 Activitati educative: 

Proiectarea activităţilor educative si a orelor de orientare si consiliere s-a realizat conform 

programelor in vigoare, precum si a recomandărilor primite de la inspectorul educativ al ISJ Buzau, la 

începutul anului şcolar. Activităţile educative s-au grupat în proiecte, pe domenii specifice, în funcţie 

de priorităţile înregistrate la nivel local si naţional, în scopul consolidării unui set de valori stabile şi 

coerente care să determine conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos – mintal, emoţional, fizic şi 

socio-moral dar si un climat prielnic, astfel incat şcoală sa devina un mediu prietenos. Am urmarit, atat 

in activitatile şcolare educative, cat si in cele extraşcolare, sa dezvoltam si sa formam personalitati, 

conduite si atitudini civice in randul elevilor nostiri.  

Activitatile educative desfasurate in anul şcolar 2016-2017, sunt grupate astfel: 

PROIECTE DE VOLUNTARIAT: 

 Clubul Crucea Rosie – coordonatori - prof. Craciun Cerasela, Ionescu Dan 

- participarea la cursuri de instruire în acordarea primului ajutor organizate de Societatea Națională 

Crucea Roșie, filiala Buzău, elevilor clasei a XI-a G, prof. Cerasela Craciun, cu eliberare de adeverinte 

de catre Societatea Romana de Cruce Rosie, filiala Buzau. 

 SNAC- Startegia nationala de Actiune Comunitara, parteneriat cu: Liceul Tehnologic 

pentru invatamant Special “Meserii si Servicii” Buzau si cu Liceul pentru deficienti de vedere 

Buzau, GPN “Piticot” Buzau coordonator, Ene Romeo a generat o serie de activitati:  



    -  In 6-7 noiembrie, campania socială de sprijinire a copiilor aflaţi în dificultate, actiune de 

voluntariat – Săptămâna legumelor şi a fructelor donate. Au fost implicaţi diriginţii tuturor claselor si 

coordonati de pr. prof. dr. Ene Romeo iar impreuna cu elevii au strans legume si fructe care au fost 

donate Centrului de copii cu handicap sever Nr. 8 din cart. Micro 14 din Buzau; elevii clasei a IX-a B, 

coord. De diriginta Nina Marcu a aprticipat la campania ”Donează fructe și legume”, în cadrul 

proiectelor SNAC, nov. 2016 

 In cadrul proiectului partenerial "Copii pentru copii" având echipa de proiect: Cristina 

Tănasă - C. N. "M. Eminescu" Buzău, Daniela Zaharioiu şi Doina Jalbă - Şcoala George Emil 

Palade, Buzău și coordonatorii claselor participante: Profesorii: Voicu Camelia, Albu Daniela, 

Elena Moldoveanu, Dan Ionescu, Liliana Caloian, Cristina Dragomir, Cornelia Tudor, 

Gabriela Năstase, Mihaela Iorga, Daniela Paraipan, Luminița Petrişan, Nicolae Stâlpeanu, 

Maria Cazan, Marian Vasile, Rozalia Cocor, Oana Elena Burnichii, Geanina Frățilă, Rodica 

Magdalinoiu, Iulia Tiron, Luminița Barbu. 

- parteneri: Şcoala „George Emil Palade„ Buzău, „Asociația pentru copii născuți şi nenăscuți 

PRO-VITA" – Prahova, 

- s-au desfasurat activitati de voluntariat: 

- organizarea, colectarea, transportarea şi livrarea rechizitelor, alimentelor, produselor de 

igiena, etc. stranse de către elevi pentru a fi donate copiilor şi tinerilor de la Valea Plopului şi 

Valea Screzii din Județul Prahova in perioada Postului Naşterii Domnului şi a Postului Invierii 

Domnului. Numărul de participanți: circa 300 de elevi şi 20 de cadre didactice 

- „ Hristos se naste, slaviti-l”, Profesorii, clasele sau elevii C.N."M.Eminescu", care au aflat 

si au dorit sa fie alaturi de orfanii sau copiii si tinerii abandonați de la Valea Plopului si Valea 

Screzii din Jud. Prahova au contribuit cu alimente, jucarii, produse de igienă, rechizite, etc. ȋn 

perioada 15-18.XII.2016. Acestea au fost stranse langa spalatoria colegiului nostru, apoi 

transportate la Sc. Gen. "G.E.Palade", si la final de aici toate darurile adunate au ajuns in jud. 

Prahova, la destinatari. Profesor coordonator este Tanasa Cristina. In15-18.XII.2016 s-au 

donat bunurile coléctate copiilor.Participanţi 210 elevi din clasele a IX-a - a XII-a si 320 elevi 

din Şcoală cu cls. I-VIII „G.E.Palade”, Buzău; 40 profesori, 7 părinţi. 

 proiectul de voluntariat “ANIMALUTE BUZAU” urmăreşte educarea şi conştientizarea 

tinerilor şi a publicului larg în privinţa protecţiei animalelor cu şi fără stăpân,pentru creşterea 

nivelului de responsabilitate faţă de animale, profesorii coordonatori sunt: Carmen Stoica 

alaturi de colaboratorii: Liliana Caloian, Daniela Rusu). Elevii şi profesorii înscrişi în acest 

proiect au participat, alături de Asociaţia „Prieteni credincioşi” la organizarea şi buna 

desfăşurare a unor actiuni de adopţii. Partenerii implicati sunt:Liceul pentru Deficienţi de 

Vedere, Buzău, Liceul Pedagogic, Buzău, SERVICIUL ECARISAJ – S. C. URBIS – SERV. 

SRL – BUZĂU, ASOCIAŢIA “PRIETENI CREDINCIOSI” – BUZĂU. 

                -  a cuprins activitatea“HRANA PENTRU CATELUSI” –– vizita la Adapostul de caini   

comunitari si donatii de mancare pentru catei – clasa a X- a A – prof CARMEN STOICA – luni 27 

februarie 

PROIECTE CULTURAL ARTISTICE: 

 

 SPAŢIUL IDEILOR (Zilele Colegiului „Mihai Eminescu”, 16-20 ianuarie 2017;ateliere 

de lectură şi dezbatere – Şcoala de ieri şi de azi); 
- Organizator principal: catedra de limba română, prof.coord. Nicolae Mihaela;  

- conferinţa prof. universitar Ion Bogdan Lefter; activităţile comisiei metodice judeţene, 

24 noiembrie 2016; Profesorii catedrei de limba română au participat la activitățile 

Proiectului educativ „Spațiul ideilor”,  în cadrul conferinței și dezbaterii cu tema ”Ce mai 

citim astăzi? Criza sau triumful lecturii?”, susținute cu prezența prof. univ. dr. Ion Bogdan 

Lefter de la Universitatea din București, activitate înscrisă în C.A.E.J., dar și la nivelul 

Comisiei metodice județene a profesorilor de limba și literatura română, 24.11.2016.   

- Organizarea atelierelor de lectură de: prof. Liliana Mihalcea, prof. Nina Marcu, prof.dr. 

Dan Pătraşcu, prof. Violeta Bobocea, prof.Elena Dogaru, prof.dr. Mihaela Nicolae, Stan 

Georgiana, alături de prof.Elena Moldoveanu, bibliotecar Daniela Gârbea. 



- Promovarea colegiului în emisiunea de la CampusTV, 17 ianuarie 2017, a fost realizată de 

dna. prof. Nicolae Mihaela împreună cu elevele Cristina Gheorghe şi Alexia Danciu, 

jurnalist Mihai Bunăziua; apariţie la ŞtirileCampusTV, 16 ianuarie 2017, 

- Prof. Dogaru Elena a organizat un atelier în colaborare cu prof. Marcu Nina, ”Porni 

Luceafărul”, 28 de elevi cls. XI G/ 6 elevi cls. XI H/ 5 elevi X E. Au fost susținute la 

atelierul CDI, 6 lucrări (vezi PPS) și au citit din creația proprie 4 elevi, membri ai 

Cenaclului ”Rază de Luceafăr”; 

-  ca dirigintă, la cls. XI G, Prof. Dogaru Elena, a colaborat cu prof. Mariana Țicleanu 

pentru realizarea expoziției ”Tradiții și obiceiuri de iarnă la români”, dec. 2016, holul 

liceului 

- In cadrul proiectului “Spatiul ideilor”, in data de 20 01 2017 s-a desfasurat activitatea 

„Interdisciplinaritatea, premisa a invatamantului modern”ce s-a desfasurat pe urmatoarele 

sectiuni ale catedrei de fizică: 1. ”Micii expluatatori ai vietii cotidiene”-lucrari practice ale 

elevilor clasei a VI-a(prof.S. Ionescu), a VIII-a (prof. M.Burdea)si a IX-a (prof.M Chifan), 

2. Proiectii videoclipuri realizate de prof.R.Cocor si D.V.Dudas in colaborare cu elevii, 

3.” Adevaruri stiintifice in universul eminescian”-prezentari PowerPoint realizate de elevii 

claselor XI-a A,F,I,J (prof.M. Chifan si R. Cocor)  

- catedra de limba franceza a realizat activitatea „Mon livre préféré” (pe 18.01.2017), in 

care urmatorii elevi au prezentat cartile citite in limba franceza: Nistor Catalina, cls. a IXa 

D (prof. Iorga M.); Sandulache Renata, cls. a Xa D (prof. Dobre F.); Cofeleasa Beatrice, 

cls. a XIa D (prof. Dobre F.); Banica Teodora, cls. a XIa D (prof. Dobre F.); Musteata 

Andreea, cls. a XIa D (prof. Dobre F.); Mustatea Monica,  cls. a XIa D (prof. Dobre F.); 

Dobre Codruta Georgiana, cls. a XIIa B (prof. Holdon O.);  Pruna Elena, cls. a XIIa B 

(prof. Holdon O.);  Nica Madalina Stefania, cls. a XIIa B (prof. Holdon O.); Stoica 

Raluca, cls. a XIIa B (prof. Holdon O.). 

- Prof. Anica Georgiana a susținut referatul ,,Cultural Identity and Diversity” si prof. 

Caloian Liliana referatul cu titlul “Culture Capsules”. 

- Prof. Moldoveanu Elena a participat la dezbaterea ”Ce mai citim astazi?Criza sau triumful 

lecturii?„ si a fost moderator la atelierul de lectura de la biblioteca şcolii.Elevii coordonati, 

Masgras Justina, XI E si Stan Mariuca , XII E, au prezentat carti la acest atelier. 

- 15 ian 2017 – Organizarea spectacolului cu prilejul zilelor Colegiului National Mihai 

Eminescu. Au evoluat o serie elevi care au prezentat momente artistice premiate la 

concursurile judetene precum: cantece interpretate de elevii talentati (Tanase Anisia - cls. 

a VI-a, grupul vocal Songs al CNME, coordonator – prof. dr.  Radulescu Ciprian); 

prezentatoarele, elevele cls. a XII-a C au fost pregatite de dna. prof. Mihaela Nicolae, 

- Prof. Nina Marcu a participat cu elevii Roxana Dumitrașcu, cls. a XI-a C și Alex Baciu, 

cls. a XI-a D, cu momentul poetic „O iubire dureros de dulce”. 

- Roxana Constantinescu a invitat 2 gazetari buzoieni:Valeriu Nicolescu și Viorel Frîncu, în 

dialog cu elevii și profesorii eminescieni. 

- prof. Ioniță Mihaela, pe 24 noiembrie 2016, a participat la activitatea “Ce mai citim astazi 

? Criza sau triumful lecturii”  

 

 DEZBATERI CULTURALE, proiect județean, CAEJ, 2017  
- ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CITITULUI ÎMPREUNĂ, 16.02.2017, organizată de 

prof.: NICOLAE MIHAELA, NICOLAE GABRIEL, MIHALCEA LILIANA, bibliotecar 

DANIELA GÎRBEA, PETRIȘAN LUMINIȚA, TUDOR CORNELIA,  activitatea a 

urmărit promovarea lecturii în forme neconvenționale și crearea unei comunități de lectură 

în școală; lecturi diverse, ficționale și nonficționale, clasice și moderne, literare și 

nonliterare. 

 

 Prof. Nina Marcu a participat cu elevii Roxana Dumitrașcu, cls. a XI-a C și Alex Baciu, cls. a 

XI-a D, la Concursul Județean ”Dialoguri Interculturale – Tradiții și obiceiuri la 

români”,organizat de Colegiul Tehnic în parteneriat cu liceele buzoiene,  cu momentul poetic 

„O iubire dureros de dulce”, ian. 2017. 



 Prezentarea materialului power point „Hainele ne fot afecta sanatatea”, proiect educativ 

cuprins în C.A.E.J. Zilele C.N.”Mihai Eminescu”,19.01.2017, amfiteatrul C.N.M.Eminescu, 

prof. Cerasela Craciun 

 Dna. prof. Elena Dogaru a realizat in 15.01.2017, o expozitie de carte, in hol + activitate 

integrate, 

 SPECTACOL – EMINESCU si ANTICHITATEA – ianuarie 2017 – toti membrii catedrei de 

latină, 

  Simpozion Județean ”Știință și literatură”, organizat pentru elevii liceeni de prof.: Delcea 

Carmen, Albu Daniela, Mihalcea Liliana a reunit peste 30 de elevi la secțiunile: matematică, 

geografie, literatura și 20 de profesori coordonatori, 30 de premii. 

 Cercurile metodice ale profesorilor de: geografie, fizică, chimie, biologie. 

 In Noiembrie 2017 s-a desfasurat prima fază a Concursului Naţional Humanitas în licee; 

elevele: Ilea Ana-Maria, Iacov Andreea, Anton Laura, Constantin Andreea – februarie 2017 

(XI);echipa noastră a obţinut punctaj maxim, intrând în topul clasamentului naţional; 

coordonatori: prof.dr. Mihalea Nicolae, prof.Liliana Mihalcea, în martie 2017 și aprilie s-au 

desfășurat celelalte etape. 

 Expozitia ”Tradiții și obiceiuri de iarnă la români”, dec. 2016 din holul de la parter, a fost 

organizată de dirignții claselor a XI-a, prof. Dogaru Elena, Sava Elisabeta, prof. Mariana 

Țicleanu (care a expus costumele populare autentice). 

A) Ziua Colegiului National Mihai Eminescu: 

 ‘’Copii eram NOI AMANDOI’’ 

Sah 

Baieti 

Locul I, Ion Georgian, cls. a XI-a C 

Locul II, Șerban Adrian, cls. a XI-a F 

Locul III, Nechifor Catalin, cls. a IX-a H 

Fete 

Locul I, Dobre Andreea, cls a IX-a B 

Locul II, Manea Georgiana, cls. a IX-a J 

Locul III, Ștefănoiu Olivia, cls. a VIII-a. 

- Prof. Camelia Staicu a participat la Proiectul educativ SPAȚIUL IDEILOR  

 Dna prof. Barbu I. a obtinut Premiul al III-lea la Festivalul de teatru bilingv „Eugen 

Ionescu”, sectiunea limba franceza, cu elevii claselor a XIa E, F. Dna prof. Dobre F. a fost 

coordonatoarea sectiunii franceze a festivalului de teatru (21.11.2017). 

 

 SAPTAMANA EDUCATIEI GLOBALE, noiembrie 2016 – IMPREUNA PENTRU PACE 

Săptămâna Educaţiei Globale încurajează elevi şi profesori, precum şi grupuri de tineret 

pentru a explora activităţi de educaţie pentru cetăţenie la nivel global.  

 Scopul proiectului este de a atenţiona elevii asupra urmărilor pe care le poate avea intolerant 

sau discriminarea  in societate. 

Activitatile desfasurate au fost: 

- “Pacea în lume” - 17 nov. 2016 – prof. MARGARETA ŞERBĂNESCU – clasa a XI- a B 

- “Pacea – deziderat mondial” - 18 nov. 2016 – prof. DANIELA RUSU – clasa a IX-a A 

- “Pacea vine dinlăuntru”– 18 nov. 2016 - prof. CARMEN STOICA – clasa a X-a A 

- ”Toleranța” – 21. Nov. 2017, prof. Albu Daniela – clasa a VI-a 

- ”Mesaj de pace pentru adulți, copii…și îngeri” în Săptămâna Educației Globale, la nivelul clasei a 

IX-a B, prof. Nina Marcu 

- Prof. Liliana Caloian a organizat concursul de scriere creativa cu tema “Make equality real!”, la care 

au participat elevi de la clasa a IX-a C; premiile obtinute de elevi au constat din carti sponsorizate de 

d-na profesoara 

- porf. Dogaru Elena a organizat la cls. a XI-a H, ”Stilul de muncă intelectuală individuală”, XI G 

”Eminescu, parfum, sunet, culoare”, X B ”La Hanul Ancuței… și eu sunt povestitor”, IX A ”Elevul 

ideal, profesorul ideal” (PPS + proiecte și mape tematice arhivate la sala II.10). 



- În cadul Săptămânii Educației Globale, ”Împreună pentru pace”, prof. Anica Georgiana a organizat 

pe 14.11.2016, Conferința susținută de istoricul buzoian Valeriu Nicolescu si Avocat. Constantinescu 

Roxana. 

Rezulatele sunt postate pe pagina de face-book a proiectului: 

https://www.facebook.com/groups/203531230092103/?fref=ts 

 

 Din 2008, prof. Banu Marius, este implicat, în calitate de colaborator, în proiectul ”Voi vă 

cântați vouă”, proiect coordonat de prof. Gheorghe Stănescu de la Școala Populară de 

Artă/Centrul Județean de Cultură și Artă, în acest proiect fiind implicați elevi de la Liceul cu 

Program Sportiv, Liceul Teoretic Al. Marghiloman si Liceul de Arte, dar si elevi ai Colegiului 

Național Mihai Eminescu - Banu Diana-Maria, cls. a X-a I. Acest proiect a avut ca finalitate, 

în semestrul I, o serie de concerte în cluburi locale. 

 PROIECTUL ISTORIA – VALORI NAȚIONALE C.A.E.J., a cuprin activitatea ”1 

DECEMBRIE, SĂRBĂTOARE NAȚIONALĂ”, desfășurată la 6.12.2016, s-a desfășurat cu 

33de elevi din  clasa a XII-a C; 30, clasa a V-a; coordonată de prof.: NICOLAE MIHAELA, 

NICOLAE GABRIEL, MIHALCEA LILIANA, bibliotecar DANIELA GÎRBEA, în 

biblioteca școlii; elevii au prezentat referate și material ppt despre semnificația zilei de 1 

Decembrie; activitatea a scos în evidență valorile istoriei naționale, modele de patriotism. 

 Proiectul educativ  ”Năzuințe”,  revista  Colegiului  Național  ”Mihai  Eminescu” a 

cuprins activități valoroase. 

- Zilele ”Pamfil Șeicaru” 28.09.2016 la BJ ”V.Voiculescu”, echipaj 8 elevi XII I, XII F, XI 

H, X C + etapa județeană a Concursului revistelor școlare ”Năzuințe” Anul 48, nr. 30 (nr. 11, 

serie nouă, 2016), coordonat de ISJ Buzău; 

- Colocviul ”Ce rost(uri) mai are înțelepciunea?!” susținut de criticul literar Dan C. 

Mihăilescu, joi, 3 nov. 2016, la BJ ”V.Voiculescu”, 17 elevi + subredacția ”Năzuințe”; 

- ”Vorbind cu tine, Doamne… dulce colindă românească…” 32 elevi XI G la Fundația ”Sf. 

Sava” Buzău, în colaborare cu pr. prof. dr. Mihail Milea, 19-22 dec. 2016 (+ donații, 

voluntariat, alimente neperisabile, cărți); 

- participare cu echipa de reporteri/fotoreporteri revistă la lansarea activităților ”Eminescieni”, 

în amfiteatrul liceului, invitat avocat Roxana Constantinescu și consulul României la Cernăuți 

(fost elev al liceului) (am oferit întotdeauna reviste, materiale video, informații din arhiva și 

muzeul liceului, etc.) 

 Festivalul de teatru bilingv ”Eugen Ionescu”, 19-20 nov. 2016, la sala CJ Buzău, 15 elevi 

spectatori la secțiunea Concurs teatru în limba română + subredacția ”Năzuințe”; 

 Activitatea redactiei “Radio PRO-FM Scool Eminescu” este auzita prin acordurile 

muzicale, la postul de radio al şcolii coordonat de elevii redacției alaturi de prof. Albu 

Daniela. 

- În 15 ianuarie 2017, profesorii: dir. adj. Albu Daniela, Delcea Carmen, mihalcea Liliana au 

organizat Simpozionului județean pentru elevii liceeni “Știință și literatură” , în cadrul CNME. Au 

participat 56 de elevi la cele 3 secțiuni ale simpozionului, cu prezentări și lucrări specifice tematicii și 

regulamnetului. S-au obținut premii și mențiuni, diploma de participare de către toți participanții din 

cele 15 licee buzoiene. 

 Concursului județean de creație literară și interpretare de muzică religioasa aripi de înger”, 

ediția I, 2016, s-a desfășurat sub coordonarea dnei. prof. Crăciunescu Mirela. Concursul a 

adunat elevi talentați de la toate liceele și școlile din Buzău care și-au dovedit maăiestria și 

talentul boținând premii importante. 

 Antrenarea elevilor capabili de performanta se realizaeaza in cadrul  activitatilor Centrului de 

Excelenta din colegiu, coord. prof. Carmen Stoica alaturi de majoritatea colegilor. Activitatea 

se concretizează în participările și premiile obținute d eelevii și profesorii care i-au pregătit la 

concursurile și olimpiadele școlare: 

ELEVI CALIFICAȚI PENTRU OLIMPIADA NAȚIONALĂ: 

https://www.facebook.com/groups/203531230092103/?fref=ts


- FRANCEZA: 

1. Nistor Cãtãlina, cls. a IX-a D (franceza bilingv), prof. Iorga Mihaela 

2. Cofeleaşã Beatrice-Cristina, cls. a XI-a D (franceza bilingv), prof. Dobre Florentina 

3. Lãcãtuş Elena-Alexandra, cls. a XII-a D (franceza bilingv), prof. Popescu Liviu 

- RELIGIE: 

BANU DIANA – clasa a X-a I, prof. Mirela Crăciuneascu 

- LATINĂ: 

BORDEIANU ALEXANDRU, clasa a IX-a C, prof. Carmen Stoica 

CIOBOTĂ MARA, clasa a X-a C, prof. Carmen Stoica 

STEMATE SONIA, clasa a X-a C, prof. Carmen Stoica 

- SPANIOLĂ: 

ANDREI ALINA BEATRICE, clasa a XII-a C 

ONUȚ EVELYN, CLASA , a X-a D 

- GERMANĂ: 

PLĂTICĂ DIANA, clasa a X-a I, prof. Roxana Lupu 

- BIOLOGIE: 

UȚĂ VALENTINA DIANA, clasa a XI-a G, prof coordonator Craciun Cerasela și participare 

la faza națională, mai 2017, Bistrița Năsăud - Concursul de comunicări știintifice; 

- Concursul National de matematica” Laurentiu Panaitopol “-  Bucuresti - editia a IX-a 

octombrie 2016 (48 de paricipanti la clasa a X-a) - Locul al V-lea in clasament national - 

Mihalcea Andrei - Stefan-X- I, prof. Petrisan Luminita 

- Mai multe probleme propusede elevul  Mihalcea Andrei - Stefan - X - Iau fost publicate 

inrevista  Societatii de Stiinte Matematice din Romania:  “Romanian Mathematical 

Magazine”, nr 18 2017, ISSN 1584-4897 

- Premiul I - CONCURS ŞCOLAR EUROPEAN DE VIDEOSPOTURI “PE GUSTUL 

TĂU”, din cadrul proiectului EatThink, echipa - elevii clasei a X-a J, prof. Rădița Palela 

 

 Serbarea de Craciun, din 21 decembrie 2016, a fost organizată de catre Consiliul Şcolar al 

Elevilor, impreuna cu departamentele de imagine si arta, dar mai ales cu sprijinul 

profesorilorși a reunit in sala amfiteatru: 

- elevele Andreea Stoican, Rebeca Ionescu cls. a V-a și Manole Daria, cls. a IX-a G, au 

prezentat rezultatele excursiei prin lucrarea ”Periplu cultural la Târgurile de Crăciun din 

Budapesta și Viena” iar elevii cls. a VI-a au prezentat ”Crăciunul în lume”, coord. Prof. 

Albu Daniela 

- colinde care au incantat publicul interpretate de grupul “Songs” dar si solisti din clasele 

liceale sau gimnaziu coordonati de prof. Radulescu Ciprian,  

-  prezentatoarele, eleve ale cls. a XI-a C: Balan Lorena,  Mocanu Teodora au adus o 

poveste plina de datini din lume, alaturi de momentul  ”Crăciunul în lume”, al cls. a VI-a, 

de texte și imagini pregatite de dna. prof.Albu Daniela.  

- prezentarea activitatii Consiliului Şcolar al Elevilor si o sceneta de teatru sub regia si 

scenografia lui Baciu Alex Cristian, adaptare dupa Vladimir Helmis cu numele de 

‘’Regulament de ordine interna pentru uzul unitatilor şcolare’. Participantii s-au descurcat 

impecabil iar publicul a fost unul receptiv, interesat de cele prezentate pe scena, intreaga 

serbare a fost asadar un succes. 

- Parteneri: Consiliul Şcolar al Elevilor, Departamentele de arta si imagine 

- Cupa Mos Craciun a fost organizată de departamentul de sport al Consiliului Școlar al 

Elevilor în colaborare cu catedra de educație fizică, organizându-se următoarele 

competiții: 

- Tenis de masa, Clasament-Baieti    Fete 

Locul I, Poteras Bogdan, cls. a VI-a Locul I,    Potarniche Bianca, cls. a V-a 

Locul II, Van Catalin, cls. a XII-a G    Locul II, Banu Diana, cls. a IX-a I 



Locul III, Tache Ciprian, cls. a XII-a B   Locul III, Ionescu Rebeca, cls. a IX-a J 

o Baschet mixt:     Volei mixt: 

 Locul I, echipa ROSIE      Locul I, echipa XI H + IX F 

 Locul II, echipa VERDE      Locul II, echipa X G + XII C 

 Locul III, echipa MOV      Locul III, echipa X D 

 

 PROIECTUL JUDETEAN «TRADITII SI OBICEIURI LA ROMANI»  este popus de 

Colegiul Tehnic.Partenerii sunt: C.N. »M.Eminescu » Buzau, LICEUL TEORETIC „AL. 

MARGHILOMAN” BUZĂU, LICEUL TEORETIC „ŞTEFAN CEL MARE”, RÂMNICU 

SĂRAT, GRUP ŞCOLAR INDUSTRIAL „GRIGORE C. MOISIL”, BUZĂU,GRUP 

ŞCOLAR „C. NENIŢESCU”, BUZĂU, Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău,Palatul Copiilor 

Buzău,Casa Corpului Didactic Buzău, Muzeul Judeţean Buzău, Biblioteca Judeţeană Buzău, 

Consiliu Județean Buzău – Centrul Județean pentru conservare și Promovarea Culturii 

Tradiționale, Consiliu Județean Buzău - Biroul de Promovare și Dezvoltare a Turismului și 

Agroturismului, Teatrul „George Ciprian” Buzău. 

             - In 20 decembrie 2016, in amfiteatrul CNME, s-a desfasurat concertul de colinde traditionale 

si obiceiuri de iarna muntenesti.  

             -  In 15 ianuarie 2017  participarea elevilor de la cls. a XI-a I cu PPT-ul “Eminescu” , coord. 

prof. Dogaru Elena, la activitatea prilejuita de ziua poetului national, la Colegiul Tehnic Buzau. 

 

Proiecte de voluntariat, civice 

 În colaborare cu Muzeul de Istorie Judetean Buzau s-a desfășurat parteneriatul avand ca scop 

implementarea proiectului ”Carlomanesti Archaeological Park - a journey into the past: 

Dacians Legacy” coord. De prof. Dragomir Cristina și Costache Bolocan Mihaela  

 Orientarea şcolara si profesionala se realizeaza prin: 

-  intarirea parteneriatului şcoală-familie-comunitatea locala. Astfel, dna. prof. Dogaru Elena a 

organizat cu părinții clasei a XI-a G, ”Școala părinților” lectoratul comun părinți-elevi, au participat 

32 elevi și 21 părinți; chestionar pregătit și aplicat de dna. Veronica Bucea ”Ce profesie mi se 

potrivește?”, fiecare elev a primit în prezența părintelui interpretarea testului și recomandări pertinente 

diferențiate. Diriginta a aplicat părinților prezenți chestionar specific privind gradul de satisfacție în 

colaborare școală-familie, beneficiarul direct  rămânând elevul. A rezultat că familia este și rămâne 

mereu apropiată/ devotată școlii, că sprijină material dezvoltarea instituțională prin Asociația de 

părinți pentru CNME, iar părinții care pot contribui mai mult au primit formularul ANAF 230 pentru a 

dona 2% în contul asociației pe liceu. Părinții solicită o calitate sporită a timpului petrecut de elevi în 

școală, eliminarea timpilor morți, a orelor nefăcute și a pierderii organizate de timp la școală. Părinții 

se informează direct/ mai puțin online despre situația școlară/ notarea ritmică/ evaluarea de progres a 

elevului. Părinții și elevii au cerut precizări/ exemplificări de strategii de învățare pentru formarea și 

consolidarea unui stil de muncă intelectual individual pe care elevii nu îl au încă. În urma lectoratului 

a reieșit că idealul ”Învață să înveți” este mai degrabă/ încă o lozincă, o formă fără fond. A reieșit 

necesitatea continuării colaborării cu cabinetul de asistență profesională și discuții nuanțate/ 

personalizate și pentru părinții care au lipsit. A reieșit importanța consultațiilor pentru părinți 

organizate săptămânal, vinerea 12:30-13:30, și a contactului telefonic cu școala în situațiile speciale de 

criză/ discontinuitate sau lipsă de calitate în comunicare. 

- consilierea privind OSP se realizeaza prin intalnirile periodice a consilierului psihopedagog 

dna. Bucea Veronica, a elevilor si a dirigintilor sau parintilor prin intalnirile si aplicarea de chestionare 

pe platformele construite. 

- În data de 28.10.2016, dna. prof. Anica Georgiana a organizat în Amfiteatrul unității o 

activitate de Orientare Școlară și Profesională, avandu-l ca invitat pe ambasadorul Romaniei in 

Ucraina, Dl. Neagoe Edmond, fost elev al Colegiului Național Mihai Eminescu. 

 - In oct 2016 - martie 2017  au avut loc  intalniri periodice ale cadrelor didactice din facultățile 

universităților din țară sua a ONG – urilor care susțin studiile universitare în afara țării, pentru 

prezentarea ofertei educaționale a elevilor, privind oportunitatile de orientare in cariera. 



 - participarea elevilor și diriginților la Târgul de oferte universitare din șară și străinătate 

organizat la București în oct. 2016. 

 intre 16.09- 18.09. 2016 prof. Vlad Mihaela a participat la festivalul etno- gastronomic 

ZILELE DOVLEACULUI, editia a  II-a, organizat de Consiliul Judetean Buzau, Directia 

pentru Agricultura Judetana Buzau si Primaria Posta Calnau 

  prof. Vlad Mihaela, in octombrie, a demarat, in parteneriat cu S.C. RER ECOLOGIC 

SERVICE BUZAU S.A., proiectul Caravana- Cautam scoli responsabile 

 

 Consiliul Şcolar al Elevilor din şcoală si-a validat membrii in urma dezbaterilor și a 

alegerilor de la inceputul semestrului I, 17.oct 2016: 

Nume Functie Departamentul de arte Nume 

Mocanu Theodora 

Maria 

Presedinte Responsabil Moraru Cristina 

Panait Karina Vicepresedinte Membrii Mocanu Theodora Maria 

Andronescu Georgiana Vicepresedinte Stemate Sonia Zinca Alexandra 

Stoica Nicoleta Secretar Vasile Alexandra Sovaiala Oana Gabriela 

  Neagu Elena Baciu Alex Cristian  

  Neagu Alexandra Ionascu Ioana 

  Pascu Bianca Mihaela Radu Ruxandra 

  Casaru Sorinel Adrian Mocanu Adrian 

  Vlad Raisa Sitaru Angela Christiana 

   Moldoveanu Carmen 

Avocatul elevului 

 Nume  Departamentul de 

imagine 

Nume 

Responsabil Petroiu Viorel Responsabil Anton Remus 

 Stoica Nicoleta Membrii Gradinaru  Rares 

Anton Remus  Albu Bogdan 

Departamentul 

de radio 

Nume Departamentul de 

sport 

Nume 

Responsabil Baciu Alex Cristian Responsabili Toma Sebastian 

Balan Lorena  Porumbita Antoniu 

Membrii Raican Andrei 

 Nume 

Responsabil 

Departamentul 

de voluntariat 

Andronescu 

Georgiana 

 Obeada Andreea 

Membrii Anton Remus Tamas Alexandru Zaharescu 

Alexandra 

 Viorel Petroiu  Ranciog Bianca Ilie Ionela 

 Ionascu Ioana Sandu Liliana Iuga Valentin 

 Lupu Bianca  Deliu Stefania 

 Toma Sebastian  Chesnoiu Oana 

 Ivan Adriana  Poteca Daniel 

 Ivan Cristina  Badea Vladut 

 Stoica Nicoleta  Sterian Bianca 

 Mocanu Theodora  Porceanu Andreea 

 Moraru Cristina  Sandu Alexandra 

 Gradinaru Rares  Miron Mariana 

 Petronela Negoita  Negoita Diana 

 Burciu Eduard  Dobre Ruxandra 

 Oancea Sara  Sacuiu Roxana 

 Tanasescu Teodor  Dragusin Carmen 



 Ciulin Lorena Membrii Mares Georgiana 

 Trifan Cristina  Cretu Diana 

 Hozu Alin  Sandu Ana-Maria 

 Tamas Andreea  Drugea Andreea 

CSE a coordonat urmatoarele activitati:  

 BALUL BOBOCILOR 

Coordonator proiect: Codreanu Robert 

Perioada de desfasurare: 04.11.2016 

Locatia: Restaurant Grand Buzau – Bld. N. Balcescu, nr. 49, Buzau 

Grup tinta/beneficiari: elevii claselor aIX-a din cadrul Colegiului National ‘’Mihai Eminescu’’ 

- Obiective: stimularea capacitatii de socializare, integrarea elevilor noi veniti 

- Descriere:  Prin traditie, in fiecare an, elevii colegiului nostru obisnuiesc sa-i primeasca in 

randurile lor pe bobocii claselor aIXa prin organizarea Balului Bobocilor. Astfel, in seara 

de 4 noiembrie, s-a desfasurat balul, organizat in asa fel incat sa celebreze spiritul anilor 

’20, atat de plini de stralucire si decadenta.  Opulenta afisata a perioadei a coborat din 

pagini si a dat viata unei petreceri de neuitat prin cadrul concursului de miss si mister. Pe 

parcursul serii, cei prezenti s-au bucurat si de alte momente artistice, sustinute atat de catre 

elevi cat si de unul dintre profesori (domnul profesor Banu Marius, elevele Moldoveanu 

Carmen si Bulancea Alice participand vocal, Mardan Andrei cantand la orga, existand si 

un moment de dans). Petrecerea s-a incheiat cu premierea perechii castigatoare de miss si 

mister, aleasa de catre juriul format atat din doamna director cat si din alti profesori, restul 

elevilor bucurandu-se de intreaga atmosfera boema a serii. 

- Parteneri: Diriginții, Consiliul Şcolar al Elevilor 

-  sponsorizari: Deco Art Petall, S.C. Romhotel Divers, Happy Cinema Buzau, salon Shine, 

Kings of Hair. 

- Nr. participanti: 350 

- Nr. organizatori: 5 

- PROIECTE DE VOLUNTARIAT 

 UN ZAMBET DE SARBATORI 

- Perioada de desfasurare: 05-09.12.2016 

- Grup tinta: Elevii Colegiului National ‘’Mihai Eminescu’’ 

- Beneficiari: Copiii de la Fundatia Sf. Sava Buzau 

- Obiective: strangerea de fonduri/donarea de alimente, cresterea gradului de sensibilizare 

cu privire la valoarea si importanta voluntariatului 

- Descriere: Acest proiect a fost initiat din dorinta tinerilor de ai ajuta pe cei mai putin 

fericiti de soarta. Astfel, impreuna cu Consiliul Judetean al Elevilor a luat nastere  

proiectul ,,Un zambet de sarbatori, care s-a desfasurat si la noi in liceu. In cadrul acestei 

actiuni cei vizati au fost copiii de la Fundatia Sf. Sava de la Buzau. In saptamana 05-09 

decembrie 2016 elevii Colegiului National ,,Mihai Eminescu,, au reusit sa se mobilizeze 

pentru aceasta cauza nobila din preasma sarbatorilor de iarna. Donatiile au constat in 

jucarii, haine, carti sau alte materiale, acestea au fost  stranse si inregistrate de catre cei 2 

elevi organizatori, presedintele CSE, Mocanu Theodora Maria si vicepresedintele CJE, 

Albu Bogdan.  

Dupa ce toate acestea au fost stranse, in ziua de sambata, 10.12.2016, donatiile au fost centralizate si 

duse la fundatie, urmand mai apoi sa fie oferite copiilor. 

-  Parteneri: Consiliul Judetean al Elevilor, Fundatia Sf. Sava Buzau 

- Sustenabilitate: voluntariat 

- Nr. participant: 100 

- Nr. organizatori: 3 

 CUPA ‘’MOS CRACIUN’’- COPII PENTRU COPII 

- Perioada de desfasurare: 19-21.12.2016 

- Grup tinta: Elevii Colegiului National ‘’Mihai Eminescu’’ Buzau 

- Beneficiari: Copiii de la Valea Plopului, judetul Prahova 



- Obiective: : strangerea de fonduri/donarea de alimente, cresterea gradului de sensibilizare 

cu privire la valoarea si importanta voluntariatului 

- Descriere: :  Cupa ‘’Mos Craciun’’ face parte din proiectul ‘’Copii pentru copii’’. 

Departamentul de sport al colegiului, avandu-i drept reprezentati responsabili pe Toma 

Sebastian si Porumbita Antoniu, s-au ocupat impreuna cu domnii profesori organizatori, 

Staicu Camelia, Stanciu Tudorache si Vasile Marian de construirea acestei frumoase 

initiative voluntare. Astfel, in cele 3 zile, 19,20 si 21 decembrie 2016, s-au desfasurat 

competitii de baschet, volei si tenis de masa, intr-un scop caritabil. Participantii 

competitiilor si nu numai au fost liberi sa doneze, toate materialele si fondurile stranse 

urmand sa fie repartizate copiilor de la Valea Plopului, judetul Prahova. Pe parcursul celor 

3 zile s-au format echipe de baschet, volei si tenis de masa, formate din elevi din toate 

clasele. 

- Parteneri: Consiliul Şcolar al Elevilor, Centrul de copii de la Valea Plopului, judetul 

Prahova 

- Sustenabilitate: voluntariat 

- Nr. participanti: 50 

- Nr. organizatori: 5 

 PROIECT DE VOLUNTARIAT 

- Cazul Teodorei Tudose 

- Perioada de desfasurare: 20-24.02.2017 

- Grup tinta: Elevii Colegiului National ‘’Mihai Eminescu’’ 

- Beneficiar: Tudose Teodora 

- Obiective: strangerea unei sume cat mai mare de bani pentru ajutorul Teodorei 

- Descriere: Cazul tinerei, fosta eleva a Liceului ‘’B.P. Hasdeu’’Buzau, a socat o lume 

intreaga. Teodora Tudose sufera de encefalita autoimuna intr-o forma foarte rara. Cu 

ajutorul elevilor din Colegiul nostru s-a reusit strangerea unei sume de bani, menita sa fie 

depusa in contul bancar deschis pentru ajutorul Teodorei; banii stransi au fost predati 

vicepresedintelui Consiliului Judetean al Elevilor. 

- Parteneri: Consiliul Judetean al Elevilor 

- Sustenabilitate: voluntariat 

- Nr. participanti: 90 

- Nr. organizatori: 5 

 BALUL\FESTIVITATEA DE ABSOLVIRE 

- Coordonator proiect: Mocanu Theodora Maria 

- Perioada de desfasurare: 25-26.05.2017 

- Locatia: Amfiteatrul Colegiului National ,,Mihai Eminescu’’\Unirii Events Hall Buzau 

- Grup tinta/beneficiari: elevii claselor aXIIa din cadrul C.N.M.E. 

- Obiective: marcarea sfarsitului celor 4 ani de liceu 

- Descriere: Festivitatea de absolvire este evenimentul formal de dinaintea Balului, ce se va 

tine in amfiteatrul liceului, unde elevii alaturi de domnii diriginti si ceilalti profesori vor 

avea o ultima intalnire in acest cadru. Balul de absolvire este o festivitate speciala, care le 

ofera elevilor ocazia sa petreaca o ultima seara alaturi de oamenii care i-au inconjurat si i-

au format timp de 4 ani.  E un prilej frumos de a spune un „mulțumesc” profesorilor, care 

le-au oferit cunoștințele lor, părinților, care mereu i-au îndrumat si colegilor care le-au 

făcut anii de liceu memorabili. Astfel in seara de 26 mai va avea loc Balul de absolvire al 

elevilor de clasa aXIIa intr-un cadru boem al localului Unirii Events Hall, cei prezenti 

bucurandu-se de muzica preferata si de atmosfera creata impreuna cu colegii lor, existand 

si un photo booth dar si fotografi care sa importalizeze momentul. Pe parcursul serii 

fiecare clasa va fi libera sa se ofere voluntar sa tina un moment artistic.   

- Parteneri: Consiliul Şcolar al Elevilor 

- Sustenabilitate: proprie 

- Nr. participanti: 300 

- Nr. organizatori: 2 



 Prof. Albu Daniela a participat la Comitetul Național al AGGR, in octombrie 2016, la 

București, unde a prezenat activitatea susținută în cadrul Centrului Local Buzău. 

 Fundația Leadership authentic,  a susținut în cadrul parteneriatului cu CNME, 2 sesiuni de 

formare(în nov. – dec. 2016) de leader, în cadrul școlii, la care au fost admiși 16 elevi din 

CNME, din cei 25 din judet.  

 În martie 2017, aceeași fundație,  în parteneriat cu Google a susținut un curs de formare pentru 

elevi la care au participat 400 de elevi din toate liceele judetului 

 

2. Raport de activitate al catedrei de limba și literatura română,  

Responsabil prof. Mihalcea Liliana 

Activitatea Comisiei de Limba și Literatura Română pe semestrul I al anului școlar 2016/2017, 

s-a concretizat într-un număr foarte mare de activități care au demonstrat implicarea tuturor 

profesorilor în procesul instructiv-educativ, asumarea cu responsabilitate a pregătirii elevilor pentru 

Examenele Naționale dar și pentru foarte multe concursuri, simpozioane, comunicări științifice. De 

asemenea, profesorii de română au participat ei înșiși la diferite simpozioane ale profesorilor, la nivel 

județean, național și internațional, la conferințe, dezbateri și s-au remarcat prin publicarea a numeroase 

articole de specialitate în diferite publicații. 

În primul rând, toți profesorii de limba română au elaborat la timp, documentele de proiectare 

școlară în conformitate cu programa de limba și literatura română, pentru învățământul liceal și 

gimnazial. 

Cea mai importantă activitate desfășurată la nivelul catedrei, cu ajutorul și implicarea și a altor 

colegi, de alte specialități, a fost organizarea Cercului Județean, sub forma unei dezbateri și conferințe 

– SPAȚIUL IDEILOR – cu titlul Ce mai citim astăzi? Criza sau triumful lecturii? Activitatea a 

presupus participarea profesorului universitar doctor, Ion Bogdan Lefter dar și a unui număr foarte 

mare de profesori de diferite specialități, din alte instituții de învățământ. O contribuție deosebită a 

avut-o domnișoara profesoară Georgiana Stan care a mediat relația cu domnul profesor Lefter. Alte 

activități deosebite, care au presupus implicarea tuturor profesorilor de română, au fost cele 

desfășurate în cadrul Zilelor Colegiului. Fiecare profesor de română a coordonat câte un atelier de 

lectură în cadrul acestor activități. 

Colegiul Național M. Eminescu a găzduit faza locală a Olimpiadei de Limba și Literatura 

Română, liceu, prilej cu care toți profesorii de română s-au implicat în buna desfășurare a acesteia, atât 

ca organizatori, cât și ca evaluatori. 

Totodată, profesorii de română au fost implicați și în alte activități cu caracter educativ. 

Domnișoara profesoară Mihaela Nicolae s-a remarcat prin rezultatele obținute la Simpozionul 

Județean V. Voiculescu și la Concursul Național Humanitas în licee, a publicat diferite 

articole în publicații locale și naționale, a coordonat toate activitățile organizate cu prilejul 

zilelor liceului. Domnul profesor Pătrașcu Dan a coordonat diferite activități precum ateliere 

de lectură și a fost membru în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director, 

octombrie, 2016. Doamna profesoară Nina Marcu a pregătit elevi care au participat la diferite 

concursuri județene și naționale, a participat, în calitate de evaluator la Olimpiada Lectura ca 

Abilitate de Viață. Doamna profesoară Oana Pleșea, s-a implicat în organizarea dezbaterii din 

cadrul Cercului Județean. Domnul profesor Onțeluș Gabriel a obținut rezultate foarte bune la 

Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață. Doamna profesoară Bobocea Violeta a participat ca 

evaluator, la faza locală a Olimpiadei de Limba și Literatura Română. Același lucru s-a 

întâmplat și în cazul doamnei profesoare Dogaru Elena. 



Deosebit de importantă a fost participarea profesorilor de română la ședința comisiei metodice 

în care s-au stabilit preîncadrările pentru anul școlar 2017/2018, prilej cu care s-a analizat situația 

orelor de limba și literatura română. 

Câțiva colegi au participat la ședințele Consiliului Consultativ al profesorilor de limba și 

literatura română, din cadrul ISJ, Buzău, în care s-a stabilit data la care va avea loc faza județeană a 

Olimpiadei dar și criteriile din fișa de evaluare pentru Gradația de Merit. 

Profesorii de română s-au implicat și în alte activități, precum Balul Bobocilor, serbări școLare 

și altele. 

1. ,,Spațiul ideilor'', invitat prof. universitar dr. Ion Bogdan Lefter 

2. Festivalul Internațional de Poezie și Epigramă ,,Romeo și Julieta'' - profesor coordonator 

3. Zilele Colegiului Național ,,Mihai Eminescu'', Floare albă de cireș 

Şcoală Altfel 

1. Atelier de scriere creativă 

2. Literatura și alte arte 

Raport de activitate, semestrul I, anul şcolar 2016-2017 

Elaborarea documentelor de proiectare şcolară în conformitate cu programa de limba şi literatura 

română pentru învăţământul liceal;   

Participare la activitatea judeţeană „Ce mai citim astăzi? Criza sau triumful lecturii” – 24 noiembrie 

2016; 

Participare la etapa locală a Olimpiadei de limba şi literatură român, 17 decembrie 2016 în calitate de 

evaluator; 

Coordonarea atelierului „Viață și voință” în cadrul activităţii judeţene „Zilele Colegiului Mihai 

Eminescu”, 16 ianuarie 2017;  

Pregătirea elevilor calificaţi la etapa judeţeană a Olimpiadei de limba şi literatura română -2017; 

Activitate în calitate de metodist ISJ Buzău în cadrul Compartimentului Perfecţionare; 

Membru în comisia de concurs pentru ocuparea funcţiei de director, octombrie 2016; 

Participare cu lucrare la Conferinţa Internaţională LITERATURE, DISCOURSE AND 

MULTICULTURAL DIALOGUE 4, Târgu Mureş, 8-9 Decembrie 2016;  

Publicarea articolului The philosophy of Creangă în volumul conferinței -MULTICULTURAL 

REPRESENTATIONS. Literature and Discourse as Forms of Dialogue, Iulian Boldea, Cornel 

Sigmirean (Editors), Arhipelag XXI Press, Tîrgu Mureș, 2016,  ISBN: 978-606-8624-16-7, Section: 

Literature. Prof. Dan Pătraşcu 

- Prof. Nina Marcu-  Managementul carierei și al dezvoltării personale 

 Am fost numită membră a Comisei pentru Programe și Proiecte educative, la nivelul claselor a 

IX-a, prin Decizia Nr. 92/06.09.2016. 

 Am continuat Cursul de Excelență din anul școlar 2015-2016, propunând noi teme, cu scopul 

de aprofundare complexă a celor din anul anterior, sept. 2016. 

  Am organizat, împreună cu ceilalți profesori diriginți,  Balul Bobocilor, oct. 2016 

 Am realizat activitatea ”Mesaj de pace pentru adulți, copii…și îngeri” în Săptămâna Educației 

Globale, la nivelul clasei a IX-a B, tema generică fiind ”Împreună pentru pace”, nov. 2016. 

 Am participat, cu elevii clasei a IX-a B, la campania ”Donează fructe și legume”, în cadrul 

proiectelor SNAC, nov. 2016. 

 Am coordonat elevele Andreea-Cristina Moraru, Andreea-Gabriela Toader, Andreea-Roberta 

Frățilă și Elena-Tatiana Ștefan de la clasa a X-a F, în vederea participării la Simpozionul 

Județean ”Zilele Vasile Voiculescu”, cu lucrarea „Totul e iubire!”, nov. 2015.  

 Am participat, în calitate de evaluator, dar și de coordonator al elevelor Anamaria Bîrsan, cls. 

a IX-a B, Teodora-Elena Radu, cls. a X-a E, Gabriela Grosaru și Andreea-Roberta Frățilă de la 

cls. a X-a F, la Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață, faza județeană, ian. 2017. 

 Am participat cu elevii Roxana Dumitrașcu, cls. a XI-a C și Alex Baciu, cls. a XI-a D, la 

Concursul Județean ”Dialoguri Interculturale – Tradiții și obiceiuri la români”, cu momentul 

poetic „O iubire dureros de dulce”, ian. 2017. 



 Am participat, cu elevele Teodora-Elena Radu, cls. a X-a E și Elena-Tatiana Ștefan de la cls. a 

X-a F, dar și ca organizator, la Simpozionul Județean ”Zilele Colegiului Național ”Mihai 

Eminescu”, în cadrul activității ”Luceafăr blând”, ian. 2017. 

  Am pregătit elevele Anamaria Bîrsan, cls. a IX-a B, Elena Moldoveanu, cls. a X-a E, Tatiana-

Elena Ștefan, cls. a X-a F și I-a C, în vederea participării la faza locală a Olimpiadei de limbă, 

literatură și comunicare, dec. 2016. 

 Am pregătit elevele Anamaria Bîrsan, cls. a IX-a B și Tatiana-Elena Ștefan, cls. a X-a F, care 

au obținut peste 100 de puncte la faza locală, în vederea participării la faza județeană a 

Olimpiadei de limbă, literatură și comunicare, martie 2017. 

 Am coordonat elevele Elena Moldoveanu, Elena-Teodora Radu, cls a X-a E și Tatiana-Elena 

Ștefan, cls. a X-a F, care au participat cu lucrări la Concursul Național de Creație Literară 

„Ars Nova”, organizat de Liceul de Artă „Hariclea Darclee” de la Brăila, dec. 2017. 

 Am participat la Sesiunea de Comunicări Științifice cu tema și lucrarea „Modele de bună 

practică privind abordarea transdisciplinară a textului literar”, publicată cu ISSN 2285-4827 în 

format electronic, secțiune desfășurată în cadrul Concursului Național de Creație Literară „Ars 

Nova”, organizat de Liceul de Artă „Hariclea Darclee” din Brăila, dec. 2016. 

 Am participat cu elevii coordonați la Proiectul educativ „Spațiul ideilor”,  în cadrul conferinței 

și dezbaterii cu tema ”Ce mai citim astăzi? Criza sau triumful lecturii?”, susținute cu prezența 

prof. univ. dr. Ion Bogdan Lefter de la Universitatea din București, activitate înscrisă în 

C.A.E.J., dar și la nivelul Comisiei metodice județene a profesorilor de limba și literatura 

română, 24.11.2016.   

  Am participat, în calitate de organizator și de coordonator, la Proiectul de parteneriat 

educațional internațional „Prietenii cărților” derulat între C. N. „Mihai Eminescu” și 

Gimnaziul Nr. 6 din Cernăuți, Ucraina, cu spectacolul „O iubire de poveste”, susținut de elevii 

Roxana Dumitrașcu, cls. a XI-a C și Alex Baciu, cls. a XI-a D, ian. 2017. 

 Am promovat imaginea școlii prin pregătirea elevilor în vederea participării  la olimpiadă, 

concursuri de profil și activități culturale, cu următoarele…  

Rezultate: 

           Locul I – Elena-Teodora Radu, cls. a X-a E la Concursul Național de Creație Literară „Ars 

Nova”, secțiunea Poezie, Brăila, dec. 2016.  

           Locul II – Ioana-Teodora Todorescu, cls. a X-a la Concursul Internațional „Art & Life – Silver 

Chrisantenum”, Japonia sept. 2016, secțiunea Proză scurtă, pentru povestirea „Îngerii lui Gregor”, 

Japonia, sept. 2016. 

           Faza locală – Olimpiada de limbă, literatură și comunicare: 

Anamaria Bîrsan, cls a IX-a B: 104 de  puncte; 

Tatiana-Elena Ștefan, cls. a X-a F: 100 de puncte. 

           Olimpiada ”Lectura ca abilitate de viață”: 

Anamaria Bârsan, cls. a IX-a B – 47,5 de puncte (din 60 maximum) 

Teodora-Elena Radu, cls. a X-a E -- 51,5 puncte 

Gabriela Grosaru, cls. a X-a F – 41 de puncte 

Andreea-Roberta Frățilă, cls a X-a F – 51,5 de puncte 

- Mihaela Nicolae 

Săptămâna Altfel, activități realizate împreună cu clasa a XII-a C: 

 Participare/moderare a activității Orientări în carieră, alături de reprezentanții AJOFM, CV 

European; cu clasa a XII-a C (28.03.2017) 

 Participare la prezentarea ”Drepturile victimelor abuzurilor”; 

 Participare la Conferința ”Tinerii pe calea căutărilor”;  

 Mărțișoare-Cărțișoare; activitate 1 Martie la bibliotecă, împreună cu clasele de gimnaziu și de 

liceu; 

Activități educative: 

 Iniţierea a 2 proiecte educative: SPAŢIUL IDEILOR (Zilele Colegiului „Mihai Eminescu”, 

16-20 ianuarie 2017; ateliere de lectură şi dezbatere – Şcoala de ieri şi de azi); DEZBATERI 



CULTURALE (conferinţa prof.universitar Ion Bogdan Lefter; activităţile comisiei metodice 

judeţene, 24 noiembrie 2016);  

 Promovarea colegiului în emisiunea de la CampusTV, 17 ianuarie 2017, împreună cu elevele 

Cristina Gheorghe şi Alexia Danciu, jurnalist Mihai Bunăziua; apariţie la Ştirile CampusTV, 

16 ianuarie 2017; 

 Proiect internaţional „Prietenii cărţilor”, parteneriat educaţional internaţional, cu Gimnaziul 

Nr.6 din Cernăuţi, 31.01-02.02.2017, în calitate de organizator; 

 Organizator - Serbarea de 8 Martie (cu elevii de gimnaziu); 

 Participare la Seminarul regional organizat în cadrul proiectului internaţional „EAThink”, 13 

octombrie 2016, în colaborare cu Agenda 21; 

 Diseminarea activităţii desfăşurate în cadrul Şcolii de Vară „Avocatul Elevului”, de la 

Băişoara, Cluj, din 1-4 septembrie 20016, în cadrul Săptămânii Educaţiei;  

Activități de specialitate: 

 Simpozionul Judeţean „Vasile Voiculescu”, 4 noiembrie 2016 

 Premiul II:Lungu Teodora, Gheorghe Cristina, clasa a XII-a C 

 Premiul III: Danciu Alexia, Ghiţă Maria, clasa a IX-a C 

 Concursul Naţional „Humanitas în licee” – prima etapă, 18 de puncte, elevele: Ilea Ana-

Maria, Iacov Andreea, Anton Laura, Constantin Andreea – februarie 2017 (Xi); 

 Ordinul Povestitorilor, Nr. 4 (elevii clasei a VI-a)Prietenul meu uriaş;  

 Dosarul Dilema Veche, Cum sunt ei, cei născuţi după anul 2000, 1-7decembrie 2016, Nr.667; 

elevii clasei a X-a i, a IX-a C,  a XI-a F, a XII-a C; 

 Articole didactice în revistele „Consilierul de lectură” şi „Perspective”; „Viaţa Buzăului” 

(articolul La aniversară..., 26.01.2017, ziarul Opinia) 

 Iniţierea a 2 proiecte educative: SPAŢIUL IDEILOR (Zilele Colegiului „Mihai Eminescu”, 

16-20 ianuarie 2017; ateliere de lectură şi dezbatere – Şcoala de ieri şi de azi); DEZBATERI 

CULTURALE (conferinţa prof.universitar Ion Bogdan Lefter; activităţile comisiei metodice 

judeţene, 24 noiembrie 2016);  

 Lucrare la Al 16-lea Colocviu Internaţional al Departamentului de Lingvistică din cadrul 

Facultăţii de Litere, Universitatea Bucureşti; 24-26 noiembrie 2016;  

 Organizator: Olimpiada de limba română, faza municipală; Cerc metodic judeţean; Activităţi 

Zilele Colegiului „M.Eminescu”;  

 Pregătire suplimentară neremunerată: olimpiadă, concursuri, bacalaureat; 

             Activitatea Comisiei de Limba și Literatura Română în anul școlar 2016-2017, s-a concretizat 

într-un număr foarte mare de activități care au demonstrat implicarea tuturor profesorilor în procesul 

instructiv-educativ, asumarea cu responsabilitate a pregătirii elevilor pentru Examenele Naționale dar 

și pentru foarte multe concursuri, simpozioane, comunicări științifice. De asemenea, profesorii de 

română au participat ei înșiși la diferite simpozioane ale profesorilor, la nivel județean, național și 

internațional, la conferințe, dezbateri și s-au remarcat prin publicarea a numeroase articole de 

specialitate în diferite publicații. 

În primul rând, toți profesorii de limba română au elaborat la timp, documentele de proiectare școlară 

în conformitate cu programa de limba și literatura română, pentru învățământul liceal și gimnazial. 

Cea mai importantă activitate desfășurată la nivelul catedrei, cu ajutorul și implicarea și a altor 

colegi, de alte specialități, a fost organizarea Cercului Județean, sub forma unei dezbateri și conferințe 

– SPAȚIUL IDEILOR – cu titlulCe mai citim astăzi? Criza sau triumful lecturii? Activitatea a 

presupus participarea profesorului universitar doctor, Ion Bogdan Lefter dar și a unui număr foarte 

mare de profesori de diferite specialități, din alte instituții de învățământ. O contribuție deosebită a 

avut-o domnișoara profesoară Georgiana Stan care a mediat relația cu domnul profesor Lefter. Alte 

activități deosebite, care au presupus implicarea tuturor profesorilor de română, au fost cele 

desfășurate în cadrul Zilelor Colegiului. Fiecare profesor de română a coordonat câte un atelier de 

lectură în cadrul acestor activități. 

Colegiul Național M. Eminescu a găzduit faza locală a Olimpiadei de Limba și Literatura 

Română, liceu, prilej cu care toți profesorii de română s-au implicat în buna desfășurare a acesteia, atât 

ca organizatori, cât și ca evaluatori. 



Totodată, profesorii de română au fost implicați și în alte activități cu caracter educativ. 

Domnișoara profesoară Mihaela Nicolae s-a remarcat prin rezultatele obținute la Simpozionul 

Județean V. Voiculescu și la Concursul Național Humanitas în licee, a publicat diferite articole în 

publicații locale și naționale, a coordonat toate activitățile organizate cu prilejul zilelor liceului. 

Domnul profesor Pătrașcu Dan a coordonat diferite activități precum ateliere de lectură și a fost 

membru în comisia de concurs pentru ocuparea funcției de director, octombrie, 2016. Doamna 

profesoară Nina Marcu a pregătit elevi care au participat la diferite concursuri județene și naționale, a 

participat, în calitate de evaluator la Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață. Doamna profesoară 

Oana Pleșea, s-a implicat în organizarea dezbaterii din cadrul Cercului Județean. Domnul profesor 

Onțeluș Gabriel a obținut rezultate foarte bune la Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață. Doamna 

profesoară Bobocea Violeta a participat ca evaluator, la faza locală a Olimpiadei de Limba și 

Literatura Română. Același lucru s-a întâmplat și în cazul doamnei profesoare Dogaru Elena. 

Deosebit de importantă a fost participarea profesorilor de română la ședința comisiei metodice 

în care s-au stabilit preîncadrările pentru anul școlar 2017/2018, prilej cu care s-a analizat situația 

orelor de limba și literatura română. 

Câțiva colegi au participat la ședințele Consiliului Consultativ al profesorilor de limba și 

literatura română, din cadrul ISJ, Buzău, în care s-a stabilit data la care va avea loc faza județeană a 

Olimpiadei dar și criteriile din fișa de evaluare pentru Gradația de Merit. 

De asemenea, pe semestrul al doilea, s-au obținut rezultate bune la olimpiadele de limba și 

literatura română. Toți profesorii de română s-au implicat în organizarea olimpiadei de limba română, 

faza pe municipiu dar și în organizarea Simulării Examenelor Naționale. Cea mai importantă parte a 

activității profesorilor de română, se concretizează însă în rezultatele bune și foarte bune, obținute la 

Examenele Naționale. 

Profesorii de română s-au implicat și în alte activități, precum Balul Bobocilor, serbări școlare, 

Festivitatea de absolvire, Balul absolvenților și altele. 

 

3. Raport asupra activităţii desfăşurate de catedra de matematică, responsabil 

prof. Petrișan Luminița 
 Activitatea comisiei metodice a profesorilor de matematică s-a desfășurat în conformitate cu 

obiectivele stabilite și cu planul managerial al catedrei. 

 Catedra de matematică și-a centrat activitatea pe latura formativă a învățării, având ca scop  

dezvoltarea la elevi a unei gândiri reflexive, independente, abstracte și flexibile, a unor abilități de 

rezolvare a problemelor pe baza relaționării cunoștințelor din diferite domenii, precum și  înzestrarea 

lor cu un set de competențe, valori și atitudini, menite să le ofere deschidere spre autoinstruire și spre 

învățare continuă. 

 Activități propuse și realizate: 
 În anul școlar 2016-2017, profesorii  catedrei de matematică au desfăşurat activităţi vizând 

următoarele direcţii:  

 întocmirea planificărilor calendaristiceîn acord cu metodologia în vigoare, având ca suport 

documentele curriculare – programa, manualele, ghidurile, suporturile de curs; s-a realizat 

predarea lor la termenele stabilite. Toate documentele proiective au fost realizate utilizând TIC 

și au fost predate atât în format electronic, cât și pe suport letric. 

 elaborarea planificărilor pentru opţionalele de matematică , realizarea programei și a 

suportului de curs  pentru opționalele de tip extindere la clasele: a X-a F- prof. Tănase 

Laura, resp. a XI-a H -prof. Petrișan Luminița. 

 conceperea și administrarea testelor inițiale pentru toate clasele cu profil real și de gimnaziu, 

în vederea stabilirii nivelului de pregătire al elevilor și pentru a putea decide eventualele 

măsuri de ameliorare. 

 alegerea unor strategii didactice optime în vederea atingerii obiectivelor generale și 

specifice. 

 parcurgerea ritmică și integrală  a materiei prevăzute în programa școlară pentru toți anii de 

studiu. Profesorii catedrei au folosit metode activ – participative de predare și evaluare.  



 folosirea frecventă de software educațional și tehnologii multimedia în activitatea curentă 

de predare-învățare; Majoritatea profesorilor din catedră administrează teste de evaluare 

tehnoredactate computerizat; 

 selectarea elevilor capabili de performanță și întocmirea bazei de date aferente; 

 D-na prof. Petrișan  Luminița a susținut  lecții cu lotul județean olimpic de matematică, în 

cadrul Centrului județean de excelență  –  secțiunea liceu  (C.N. „B.P. Hasdeu”). 

 D-na prof. Ionescu Valentinaa susținut  lecții  în cadrul Centrului județean de excelență - 

secțiunea gimnaziu( Șc. gen."G.E.Palade"). 

 Dl. prof.Stîlpeanu Nicolae a coordonat   Proiectul educațional" Centrul de excelență 

Eminescienii "- secțiunea real,organizat  la nivelul  colegiului, în cadrul căruia a susținut  

lecții și d-na prof. Tănase Laura. 

 pregătirea elevilor din clasele a XII-a cu profil realîn vederea susţinerii cu succes a 

Examenului de Bacalaureat și a examenelor de admitere în învățământul superior.  

 pregătirea elevilor  din clasele a VIII-a pentru susţinerea   Examenului de Evaluare 

Națională. 

 depistarea elevilor care întâmpină dificultăți  în  înțelegerea și asimilarea noțiunilor de 

matematică, monitorizarea  și asigurarea de sprijin acestora. 

 D-na prof. Delcea Carmen a organizat simpozionul județean  pentru elevi “Știință si 

Literatură” - secțiunea matematică -  ianuarie 2017, în cadrul proiectului educativ “ Zilele 

C.N. “ Mihai Eminescu”. 

 D-na prof. Delcea Carmen și dl. prof. Stîlpeanu Nicolae  au coordonat  

organizareaconcursului internațional  "Mathématiques sans frontières" - secțiunea 

junior, resp.  secțiunea liceu, în luna martie 2016. Au participat în echipa locală dnii. prof. 

Petrișan Luminița, Delcea Carmen Viorica , Stîlpeanu Nicolae,Tănase Laura precum și 

colege care predau Limba Franceză: d-nele.prof. Holdon Olivia,  Iorga Mihaela și Dobre 

Florentina. 

 D-nele. prof. Petrișan Luminița și Ionescu  Valentina au coordonat organizareaconcursului 

județean de matematică "Strădanie și iscusință " – aprilie 2017. Au participat în calitate 

de organizatori, evaluatori și autori de subiecte d-nii .prof. Negoiță  Costică, Ghiță Gheorghe, 

Petrișan Luminița, Delcea Carmen, Stîlpeanu Nicolae, Tănase Laura și Ionescu Valentina. 

 În luna ianuarie 2016, catedra de matematică aorganizatetapa pe școală a Olimpiadei 

Naționale de Matematică, selectând loturile de elevi (gimnaziu și liceu) participanți la etapa 

pe municipiu.  

 În lunile februarie, resp. martie 2017, d-nii profesori Delcea Carmen,Petrișan Luminița, 

Stîlpeanu Nicolae, Ghiță Gheorghe, Tănase Laura și Ionescu Valentina au participat în 

calitate de evaluatori la etapa municipală, resp. județeană a Olimpiadei Naționale de 

Matematică. 

 Dl. prof. Ghiță Gheorghe a publicat probleme în revista de matematică ”Sclipirea minții ”, nr 

18 și 19. 

 D-na  prof.Petrișan Luminița a publicat lucrarea “ Probleme alese de matematică - metode 

inedite de rezolvare” (ed. Teocora 2016). 

 D-na prof.Tănase Laura a participat la simpozionul național “Apa“cu lucrarea “Matematica în 

natură”. 

 D-na prof. Ionescu Valentina a participat în calitate de însoțitor de grup  și autor de subiecte, 

la organizarea taberei  de matematică de la Durău. 

 D-nele  prof.Petrișan Luminița, Ionescu Valentina și Tănase Laura  au  participat la 

organizarea activității județene în cadrul proiectului “Spațiul Ideilor” C.A.E.J. 2016-

2017. 

 D-na prof. Tănase Laura a realizat un parteneriat cu Lic.Tehnologic ” C. Nenițecu”, în 

vederea organizării concursului școlar ”Sclipirea minții”- secțiunea Științele naturii. 

 Toți profesorii de matematică sunt membri ai SSMR - filiala BUZĂU și au participat la 

activitățile organizate de societate. 

 Aspecte pozitive: 



 Calitatea și rigoarea științifică a lecțiilor,  obișnuirea elevilor cu folosirea limbajului 

științific. 

 Folosirea unor strategii didactice variate, acțiunile didactice fiind orientate spre 

dezvoltarea gândirii logice, a creativității și a deprinderilor de lucru. 

 Alternarea prezentării conținuturilor, cu moduri variate de antrenare a gândirii, 
punând accent pe capacitatea de reflecție, sinteză, evaluare critică și creație. 

 Efortul intelectual al elevilor este bine dozat și stimulat. 

 Corelarea ofertei CDȘ cu nevoile specifice ale elevilor. 

 Receptivitate și implicare în activități organizate la nivel județean/ interjudețean. 

 Procentul ridicat de promovabilitate  la Examenul de Bacalaureat și la Examenul de 

Evaluare Națională la disciplina Matematică.  

 Admiterea absolvenților claselor a XII-a, profil real la universități de prestigiu, pe 

locuri bugetate. 

 Rezultate deosebite la concursuri naționale, interjudețene, județene și o implicare 

activă a tuturor membrilor catedrei în buna pregătire a elevilor pentru aceste concursuri.  

 Elevi ai colegiului nostru au participat la cursurile Centrelor județene de excelență la 

nivel  gimnazial:  Toma Rareș(VI)-prof. Ionescu Valentina, Druțu Eric (VIII)- prof. 

DelceaCarmen, iarla nivel liceal : Mihalcea Andrei Ștefan(X-I) -prof. Petrișan Luminița , 

Rînciog Florin (X-I) - prof. Petrișan Luminița , Glevan Mihnea (IX-I) ,Gheorghe 

Alexandru(IX-I) și Ștefan Alexandru (IX-I)-prof.Petrișan Luminița. 

 La nivelul colegiului funcționează unCentru de excelență în Matematică. 

 La olimpiada de matematică - etapa municipală -elevul Anca Ștefan -Gabriel -

prof.Petrișan Luminița a obținut locul al II – lea pe municipiu - la clasa a XII-a . 

 Colaborare interdisciplinară( cu catedra de limbi străine). 

 Contribuții la imaginea pozitivă a colegiului. 

Aspecte de îmbunătățit: 

 Ne propunem ca obiectiv pentru acest an școlar diminuarea numărului de elevi corigenți 

(perfecționarea metodelor de lucru cu elevii care întâmpină dificultăți de învățare) și 

îmbunătățirea procentului de promovabilitate la Bacalaureat.  

 Atragerea mai multor elevi spre studiul aprofundat în centrele de excelență, în vederea 

obținerii de performanțe la olimpiada de matematică. 

 Ne propunem realizarea unei comunicări mai bune între profesori, elevi și părinți. 

 Orientarea către alte proiecte și parteneriate la nivel județean/regional. 

Activitatea de perfecționare: 

 D-na prof. Ionescu Valentina a absolvit Programul de formare continuă „Valorizarea instituției 

de învățământ prin optimizarea și eficientizarea comunicării și relaționării”. 

Rezultate la examenul de Bacalaureat, 

- Clasa a XII-a F, (științele naturii)Prof. Tănase Laura, Procent de promovabilitate la disciplina 

Matematică: 100%, Media Clasei: 8,52 

1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

0 0 0 0 0 3 6 6 12 1 

- Clasa a XII-a G, (științele naturii), Prof. Stîlpeanu Nicolae, Procent de promovabilitate la 

disciplina Matematică: 100%, Media Clasei: 8,63 

1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

0 0 0 0 1 1 6 9 9 4 

- Clasa a XII-a H(matematică – informatică)Prof. Delcea Carmen 



Procent de promovabilitate la disciplina Matematică: 100%, Media Clasei: 8,97 

1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

0 0 0 0 0 1 4 9 11 5 

- Clasa a XII-a I(matematică – informatică)Prof. Petrișan Luminița, Procent de 

promovabilitate la disciplina Matematică: 100%, Media Clasei: 9.11 

1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

0 0 0 0 0 1 1 8 15 2 

- Clasa a XII-a J(matematică – informatică), Prof. Stîlpeanu Nicolae, Procent de 

promovabilitate la disciplina Matematică: 96,67%, Media Clasei: 8,64 

1-1.99 2-2.99 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

0 0 1 0 0 2 4 6 15 2 

- Elevul Onicioiu Dragoș Vasile a rămas corigent în iulie la matematică, dar a promovat  

examenul de  corigență,  participând  la sesiunea a II-a  (august- septembrie). Elevul a fost 

respins cu media 3,20 la matematică. 

- Procentul de promovabilitate al clasei  a XII-a J la sfârșitul sesinii a II-a :96,67% 

- Rezultate la examenul de Evaluare Națională, Clasa a VIII-a,   Prof. Delcea Carmen 

Procent de promovabilitate la disciplina Matematică : 100%Media clasei :8,62 

          

1..1,99 2..2,99 3..3,99 4..4,99 5..5,99 6..6,99 7..7,99 8..8,99 9..9,99 10 

-- -- -- -- -- 5 5 6 12 4 

Rezultate la concursuri 

 Concursul Internațional de Matematică "Mathématiques sans frontières"- clasament național: 

  Premiul I   

  Clasa a IX-a H         prof.  Stîlpeanu Nicolae 

  Clasa a  X-a  I         prof.  Petrișan Luminița 

 Premiul II    (secțiunea junior) 

 Clasa a VIII-a         prof. Delcea Carmen 

Premiul  special  

Clasa a  X-a G       prof.  Tănase Laura 

 Concursul Național de matematică” Laurențiu Panaitopol “-  București - ediția a IX-a  

octombrie 2016 (48 de paricipanți la clasa a X-a) - Locul al V-lea în clasament  național- Mihalcea 

Andrei - Ștefan -X- I, prof. Petrișan Luminița. 

 Elevul  Mihalcea Andrei-Ștefan - X - I  a prezentat un articol la Conferința Internațională  “ 

Problem Solving” , organizată  de Societatea de Științe Matematice din România la Colegiul Național 

“Tudor Vianu” București – secțiunea profesori , pe 23 februarie 2017. 

 Mai multe probleme propuse de   Mihalcea Andrei-Ștefan - X - I au fost publicate în revista  

Societății de Științe Matematice din România:  “Romanian Mathematical Magazine”, nr 18 2017 ISSN 

1584-4897. 

 Concursul  Interjudețean de Matematică ”Epsilon”: 

 Premiul I  

   Rînciog Florin               X I – prof. Petrișan Luminița 

   Matara Cristina             VI  - prof.  Ionescu Valentina 

 Concursul  Interjudețean  de  Matematică  ”Magia numerelor”: 

 Premiul III Rînciog Florin                X I -  prof. Petrișan Luminița 

 Mențiuni  

  Gheorghiță Robert        X J  -  prof. Delcea Carmen 

  Patache Marina           XI H -  prof. Tănase Laura 



 Concursul Interjudețean de Matematică ”Speranțe Ramnicene”: 

 Mențiune Rînciog Florin               X I –prof. Petrișan Luminița 

 Concursul  Regional  ”Micul Gauss”: 

 Premiul II Petrea Bianca              VI - prof.  Ionescu Valentina 

 MențiuneIoniță Sebastian            V - prof.  Ionescu Valentina 

  Concursul Județean de Matematică ”Strădanie și iscusință” - - aprilie 2017: 

Premiul I     (Matematică-informatică) 

   Rînciog Florin                 X I   -  prof. Petrișan Luminița 

   Patache Marina            XI H  -  prof.  Tănase Laura 

   Agapie Vlad                 XII H  -  prof. Delcea Carmen 

   Anca Ștefan                 XII  I  -  prof. Petrișan Luminița  

 Premiul I   (Științele naturii) 

   Bălan Mădălina               IX F -  prof. Tănase Laura 

   Antofie  Aura                  X G  -  prof. Tănase Laura 

   Iasocec Roxana             XI  F  - prof. Delcea Carmen 

   Petcu Mihaela                XI G  - prof.  Ionescu Valentina 

   Toma Maria Loredana   XII G  - prof. Stîlpeanu Nicolae  

 Premiul II   (Matematică-informatică) 

   Năstasă Iulia                    IX I -  prof. Petrișan Luminița 

   Ilea Ana Maria                  X I  -  prof. Petrișan Luminița 

   Gheorghiță Robert           X J  -  prof. Delcea Carmen 

   Manea Georgiana           XI J  -  prof. Ghiță Gheorghe 

   Vlad Anca                        XI J  -  prof. Ghiță Gheorghe 

   Mareș Cătălin                 XII H  -  prof. Delcea Carmen 

 Premiul II  (Științele naturii) 

    Dughiană Mădălina               IX G  -  prof.  Tănase Laura 

   Trifan Georgiana                    X G  -  prof.  Tănase Laura 

   Ionescu Virgil                         XI  F -  prof. Delcea Carmen 

   Stănescu Adriana Ștefania   XII G - prof. Stîlpeanu Nicolae 

 Premiul III  - (Gimnaziu) 

   Matara Cristina                      VI  - prof. Ionescu Valentina                     - 

(Matematică-informatică) 

   Docuz Alexandru                  IX I -  prof. Petrișan Luminița 

   Ion Laura                               XI H - prof. Ionescu Valentina 

Premiul III    - (Științele naturii) 

   Chivu Mihaela                       IX G   -  prof. Tănase Laura 

   Ștefan George                      IX F   -  prof. Tănase Laura 

   Tufănoiu Diana                    XI G  -  prof. Ionescu Valentina 

   Dincă Maria Magdalena       XII G   -prof Stîlpeanu Nicolae 

 Mențiuni:     - (Gimnaziu) 

            Druțu Eric                             VIII -  prof. Delcea Carmen 

- (Matematică-informatică) 

   Nechifor Cătălin                   IX H  - prof. Stîlpeanu Nicolae 

   Glevan Mihnea                     IX I  -  prof. Petrișan Luminița 

   Coconu Teodor                     X J -  prof. Delcea Carmen 

   Banu Sebastian                  XI  I  -  prof.  Ionescu Valentina 

   Dragomir Alexandru XI H -  prof. Tănase Laura 

   Văceanu Cătălin XI H -  prof. Tănase Laura 

   Dogaru Mihai                       XII H -  prof. Delcea Carmen  

- (Științele naturii) 

   Matei Mihai                           IX F -  prof. Tănase Laura 

   Copoiu Iulia                          IX F  - prof. Tănase Laura    

 Simpozionul județean “Stiințăși literatură ”- 20 ianuarie 2017 : 

 Premiul I 

Mihalcea Andrei – Ștefan                                   X I  -  prof. Petrișan Luminița 



Coconu Teodor + Neagu Bianca                       X J  -  prof. Delcea Carmen 

Trifan Georgiana-Cristiana                                X G -  prof. Tănase Laura 

Muler Ines +Grigore Mădălina+ Niță Mihaela   XI I  -  prof. Ionescu Valentina 

Duțu Cristian                                                   XII H  - prof. Delcea Carmen 

 Premiul II   

Chirana Diana + Borcilă Andrada                     X J  -  prof. Delcea Carmen 

Argăseală Aura                                                XII F  - prof. Tănase Laura 

Chiobeacă Mihaela                                           X H -  prof. Ionescu Valentina 

Agapie Mihai                                                   XII H -  prof. Delcea Carmen 

 Premiul III 

Dedu Mădălina + Lungu Narcis                         X J  -  prof. Delcea Carmen 

 Mențiuni 

Adam Teodor + Moroșan Dragoș                       X J   - prof. Delcea Carmen         

Ciucă Mihaela                                                   XI H  -  prof. Ionescu Valentina 

Banu Sebastian+Ion Laura+Petroiu Viorel       XI H   - prof. Ionescu Valentina 

 Concursul județean de matematică ”Sclipirea minții” (organizat la profilul  “Științele naturii”- 

Lic. C. Nenițescu – Buzău): 

Premiul I 

 Ștefan George                            IX F  -  prof. Tănase Laura 

Coman Isabela                            IX F  -  prof. Tănase Laura 

Trifan Georgiana                         X G  -  prof. Tănase Laura 

 Iasocec Roxana                         XI F  -  prof. Delcea sCarmen 

Premiul II 

 Bărău Cătălina                          IX F  -  prof. Tănase Laura 

 Porceanu Andreea                    X G  -  prof. Tănase Laura 

 Matei Dragoș                             XI F – prof. Delcea Carmen 

Premiul III 

 Matei Mihai                               IX F -   prof. Tănase Laura 

Sterian Bianca                          X G -   prof. Tănase Laura 

 Stan Eduard                             XI F -   prof. Delcea Carmen 

Mențiuni 

 Copoiu Iulia                               IX F -  prof. Tănase Laura 

 Potecă Daniel                           X G  -  prof. Tănase Laura 

 Mirea Ancuța                            XI G -  prof. Ionescu Valentina 

 

 Concursul județean de matematică ”Boris Capșa” (organizat la profilul  “Științele naturii” - 

Col. Economic – Buzău) : 

 Premiul II 

  Iasocec Roxana                      XI F -  prof. Delcea Carmen 

  Mențiuni      

  Matei Dragoș                          XI F -  prof. Delcea Carmen 

  Stan Eduard                           XI F -  prof. Delcea Carmen 

Tabăra de matematică - Durău : 

 Premiul II 

  Tănase Alex                  VI - prof.  Ionescu Valentina 

 Mențiune 

  Mănescu Teona             VI - prof.  Ionescu Valentina 

Concursul Național  de softuri educaționale " Soft Bazar " : 

 Premiul III 

  Bălan Miruna             IX H - prof.  Stîlpeanu Nicolae 

  Ioniță Andra               IX H - prof.  Stîlpeanu Nicolae 

  Oncioiu Cosmin         IX H - prof.  Stîlpeanu Nicolae 

  Oancea Andrei          IX H - prof.  Stîlpeanu Nicolae 

 

4. Raport  de  activitate al Comisiei Metodice a profesorilor de biologie ,  



Responsabil prof. Crăciun Cerasela 
1.Activități propuse 

- aplicarea  testelor inițiale pentru elevii claselor cu profil real, matematica-informatica si 

stiinte ale naturii; septembrie 2016;  analiza rezultatelor obținute; toata catedra  

- aplicarea testelor pentru elevii claselor a XII-a care vor sustine examenul de bacalaureat; pe 

toata durata anului şcolar, toata catedra 

- pregătirea elevilor pentru concursuri(concursul national „G.E. Palade” si olimpiada conform 

programului stabilit, toata catedra 

-pregatirea elevilor din clasele a XII-a pentru examenul de bacalaureat conform programului 

stabilit, toata catedra 

- participarea profesorilor catadrei de biologie de la C.N.M. Eminescu la activitatile cercului 

metodic al profesorilor de biologie din judet 

- desfasurarea activitatilor  in cadrul centrului de excelenta al şcolii in vederea pregatirii 

elevilor pentru concursuri si olimpiade  

- desfasurarea activitatilor specifice de metodist, prof. Cerasela Craciun 

-sustinerea cursurilor de prim ajutor 

2.Activități realizate 

-propunere de subiecte pentru candidatii inscrisi la examenul de suplinire in invatamant pentru 

disciplina biologie, septembrie 2016, prof. Cerasela Craciun 

-evaluarea candidatilor inscrisi la examenul de suplinire in invatamant pentru disciplina 

biologie, septembrie 2016,  Sc. Gimnaziala „G.E.Palade”, prof. Gabriela Nastase(membru in comisia 

de evaluare) 

- aplicarea  testelor inițiale pentru elevii claselor cu profil real: matematica-informatica si 

stiinte ale naturii; analiza rezultatelor obținute si intocmirea unui plan de masuri, septembrie 2016, 

toata catedra  

- aplicarea testelor  periodice elevilor claselor a XII-a în scopul verificării insusirii  materiei de 

bacalaureat,  analiza periodica a rezultatelor obtinute precum si evidentierea progresului  inregistrat de 

acestia, toata catedra 

- pregătirea elevilor pentru concursuri si olimpiade conform programului stabilit, toata catedra 

-pregatirea elevilor care au participat la faze nationale: eleva Uta Diana Valentina, clasa a XI-a G- 

concursul de „Comunicari Stiintifice pentru elevii de liceu”, prof. Cerasela Craciun si elevul Druţu 

Eric Danciu Gabriel, clasa a VIII-a-olimpiada “Stiinte pentru junior”, prof. Gabriela Nastase 

-pregatirea echipajului de elevi ai colegiului pentru concursul judetean”Sanitarii priceputi”, prof. 

Gabriela Nastase, mai 2017 

-organizarea activitatilorCercului Metodic Nr. 1 al profesorilor de biologie din judet desfasurate la 

Colegiul Nat. „Mihai Eminescu”: 

-Semestrul I: sustinerea comunicarii stiintifice cu tema ”Proiectul microbiomului uman-

Microbiocenoza”, prof Cerasela Craciun si  realizarea unei expozitii  cu carti de medicina si afise 

vechi cu informatii din domeniu medical si farmaceutic, toata catedra, 19.12.2016 

-Semestrul II: activitate demonstrativa- tehnici de acordare a primului ajutor sustinut de personalul 

calificat al “ Serviciului de Ambulanta” Buzau, toata catedra si prezentare power point cu tema 

“Sunetul apei”, prof. Cerasela Craciun, 28.02.2017 

-desfasurarea activitatilor  din cadrul centrului de excelenta al şcolii  conform programei 

stabilite, in vederea pregatirii elevilor pentru concursuri si olimpiade, prof. Cerasela Craciun 

-asistente in cadrul inspectiilor curente pentru definitivat, gradul did.I si gradul did.II realizate  

in anul şcolar 2016-2017, prof.metodist Cerasle Craciun 

 

Lectii deschise: 

-activitate demonstrativa-lectie interactiva cu tema „Agroecosisteme-gradina şcolara” realizata de 

doamna director prof. Camelia Voicu in cadrul programului International Eathink initiat de APDD 

Agenda 21, clasa a XII-a G, 18.05 2018 

 



Olimpiade si concursuri: 

-corectarea baremelor subiectelor tip grila si probleme date  la olimpiada judeteana de biologie;  

Colegiul Tehnic, martie 2017, toata catedra 

-rezultate  bune si foarte bune obtinute de elevii claselor de gimnaziu si liceu la concursuri si 

olimpiade: 

Nr. 

crt 

Numele si prenumele 

elevului 

Clasa Numele si 

prenumele 

profesorului 

coordonator 

Numele 

concursului 

Premiul  

obtinut 

1. Ioniţă Sebastian a-V-a Cerasela Crăciun Concurs Naţional 

“G.E.Palade”-faza 

judeţeană 

Premiul III 

2 Matara Cristina 

Bianca 

a-VI-a Cerasela Crăciun Concurs Naţional 

“G.E.Palade”-faza 

judeţeană 

Premiul I 

3. Tănase Anisia a-VI-a Cerasela Crăciun Concurs Naţional 

“G.E.Palade”-faza 

judeţeană 

Menţiune 

4.  Uţă Diana Valentina a-XI- a 

G 

Cerasela Crăciun Concursul de 

comunicări 

ştiinţifice – faza 

judeţeană 

Premiul I si 

participare la 

faza 

nationala)11-

14 mai, 

Bistriţa, jud. 

Bistriţa 

Năsăud 

5. Bănică Bogdan a-XI-a 

G 

Cerasela Crăciun Concursul de 

comunicări 

ştiinţifice – faza 

judeţeană 

Premiul II 

6.  Druţu Eric Danciu 

Gabriel 

a-VIII-a Gabriela Năstase Olimpiada”Ştiinţe 

pentru juniori”-

faza judeţeană 

 

Calificare la 

faza naţională 

7. Baciu Andrei Ionut 

Carip Ana-Maria, 

Dobrota Ramona,  

Ionescu Virgil, 

Uţă Diana Valentina, 

Ungureanu Ramona 

Aurelia,  

a-XI-a Gabriela Năstase 

Cerasela Crăciun 

Concursul 

“Sanitarii 

pricepuţi”, faza 

judeţeană 

Premiul IIII 

-rezultate bune si foarte bune obtinute la examenul de  bacalaureat, sesiunea iunie/iulie 2016-2017,de 

elevii pregatiti de profesorii catedrei de  biologie ai C.N.”Mihai Eminescu”.  

Un numar de 63 de elevi au sustinut examen la disciplina biologie, varianta-Biologie vegetala si 

animala, sau varianta-Anatomie si genetica. 34 de  elevi(jumatate din cei care au sustinut examenul la 

disciplina biologie) au obtinut note peste 8,50; o eleva a obtinut nota 10. 

Participare la simpozioane/ conferinte  

-participare la Simpozionul International “Apa un miracol”, cu proiectul avand ca tema: 

”Sunetul apei”, prof. Cerasela Craciun, Liceul Pedagogic”Spiru Haret”, 18.03.2017 

-participare la Simpozionul Național ,,Problemele secolului XXI” cu proiectul avand ca tema: 

“ Metadona-drogul medicament care poate ucide, prof. Cerasela Craciun,  Liceul Pedagogic”Spiru 

Haret”, 17.06.2017 

-participare simpozion Judeţean / Secţiunea geografie(cerc metodic judeţean) cu tema 

“Hainele pot afecta  sanatatea oamenilor, dar si a mediului”-prezentare power point, prof. Cerasela 

Craciun, Colegiul Nat. “Mihai Eminescu”,  19. 01. 2017 



Sustinere cursuri 

- cursuri de acordare a primului ajutor elevilor claselor: a XI-a G, sem. II, prof. Cerasela 

Craciun, prof. Dan Ionescu 

- cursuri de pregatire a profesorilor debutanti in vederea sustinerii examenului de definitivare 

in invatamant , disciplina biologie, C.N.M. Eminescu, toata catedra, 7.02.2017 

3.Aspecte pozitive 

-cadrele didactice stăpânesc riguros conținutul științific al disciplinei si îmbină eficient 

metodele tradiționale cu cele activ-participative fiind permanent preocupate de stimularea motivației 

pentru învățare ale elevilor;  

-folosirea mijloacelor audio-vizuale la ore, fapt care ușurează mult înțelegerea conținuturilor; 

- utilizarea laboratorului de biologie pentru desfășurarea lucrarilor practice in vederea formarii 

abilităților si deprinderilor practice; 

-utilizarea fișelor de lucru cu exerciții stimulând lucrul individual  și pe grupe 

- pregatirea suplimentara a elevilor care participa la olimpiade si concursuri 

- formarea si dezvoltarea unor deprinderi practice in randul elevilor prin sustinerea periodica a 

cursurilor de prim ajutor de catre profesorii catedrei de biologie 

4. Aspecte de imbunatatit: 

-desfasurarea orelor de biologie in laboratorul de biologie: simplificarea procedeului de 

realizare a schimbului de clasa prin anuntarea profesorului care are ora in laboratorul de biologie de 

catre seful clasei care invata permanant aici in ce priveste sala in care trebuie sa mearga pentru a face 

schimbul.  

- atragerea elevilor spre disciplina biologie si spre optionalul Educatie pentru sanatate, inclusiv 

prin participarea acestora la activitati cu caracter stiintific  sustinute de specialisti 

- posibilitatea desfasurarii unui numar cat mai mare de ore in laboratorul de biologie al şcolii, 

dar si in  laboratoarelor de informatica pentru realizarea unor lectii atractive(inclusiv lectii virtuale) 

-imbunatatirea relatiilor profesor-elev care sa intareasca increderea acestuia in dascal si sa-l 

stimuleze in ceea ce priveste insusirea notiunilor si formarea abilitatilor, deprinderilor 

-participarea cadrelor didactice la cursuri de dezvoltare personala si nu numai; acumularea 

celor 90 de credite transferabile 

5. Activitati de pefectionare 
-participare la Cursuri management si comunicare, CNFP, Didakticos, Timisoara, prof. Cerasela 

Craciun 

5. Raport de activitate al catedrei de stiinte sociale pentru anul şcolar 2016- 2017,  

Responsabil Prof.Aurel STRATONE 

- Obiectivele principale ale catedrei de stiinte sociale au fost formarea competentelor specifice vizate 

de disciplinele predate ,implicarea elevilor in proiecte de voluntariat care imbunatatesc viata 

comunitatii , participarea la cat mai multe activitati extraşcolare si extracurriculare pentru a-si explora 

si valorifica potentialul, participarea profesorilor la activitati de formare continua, si de perfectionare 

profesionala. 

- Colegii mai tineri , Banu Marius si Boboc Raluca au sustinut inspectiile curente pentru participarea 

la examenul de obtinere a gradului II in invatamant. 

- Membrii catedrei noastre au realizat planificarile calendaristice conform reglementarilor in vigoare , 

au folosit o gama variata de metode si procedee didactice , s-au implicat in elaborarea mijloacelor de 

invatamant ( fise de lucru, prezentari power point etc.), au facut o evaluare ritmica, au initiat proiecte 

de cercetare in şcoală, au pus in valoare latura formativa a disciplinelor noastre, au participat la 

proiecte de voluntariat, concursuri şcolare si simpozioane pentru profesori, au initiat  activitati 

extraşcolare pentru a raspunde preocuparilor elevilor si a le valorifica competentele si 

aptitudinile.Profesorii de stiinte sociale s-au implicat si in pregatirea elevilor claselor a XII a pentru 

bacalaureat finalizat cu obtinerea unor rezultate foarte bune. 

- Pe lângă activitățile extracurriculare desfășurate în cadrul săptămânii Școala Altfel – să știi mai multe 

sa fii mai bun, menționez  că domnul profesor Banu Marius este începand cu anul 2008 implicat, în 

calitate de colaborator, în proiectul ”Voi vă cântați vouă”, proiect coordonat de prof. Gheorghe 

Stănescu de la Școala Populară de Artă/Centrul Județean de Cultură și Artă, în acest proiect fiind 

implicați elevi de la Liceul cu Program Sportiv, Liceul Teoretic Al. Marghiloman si Liceul de Arte, 

dar si ai Colegiului Național Mihai Eminescu - Banu Diana-Maria, cls. A X-a I. Acest proiect a avut 



ca finalitate o serie de concerte în cluburi locale, la festivalul Arta printre Blocuri organizat de Centrul 

Cultural Alexandru Marghiloman Buzău (12 mai 2017), în cadrul unui eveniment dedicat 

instrumentelor muzicale vechi la Muzeul Județean de Istorie (28 iulie 2017), dar și la Pleșești, lîngă 

Râmnicu Sărat  (29 iulie 2017) cu ocazia întrunirii moto organizate de Seawolves MC Buzău. 

- Domnul profesor Banu Marius a absolvit la cursurile de formare ”Cadrul didactric - un profesionist 

în sistemul de învățământ”, ”Formarea continuă a profesorilor de matematică și științe economice în 

societatea cunoașterii” – ambele în anul școlar 2012/2013, precum și cursul ”Consilere și Orientare” 

oferit de Casa Corpului Didactic Buzău – în anul școlar 2015/2016, cursuri ce i-au oferit competențe 

pe care le-a aplicat în procesul didactic.  

- Totodată, Domnul profesor Banu Marius înscris la gradul didactic II, obținând la a doua inspecție 

curentă calificativul foarte bine și nota 10 (97 de puncte). Portofoliul profesional și dosarul personal 

sunt actualizate permanent. 

Mai mult decăt atăt, a promovat, atât în mod informal, oferta educațională a școlii, cât și prin prezența 

Târgul de Oferte Educaționale 2017 participând  și la activitățile de prevenire și combatere a violenței, 

dar și la cele de prevenire și combatere a comportamentelor nesănătoase organizate la nivelul școlii. 

- Prin atitudinea pe care a adoptat-o față de elevi, colegi și nu în ultimul rând, față de 

profesie (autoimpunerea unor standarde ridicate), domnul profesor Marius Banu a 

contribuit la consolidarea calității, la creșterea nivelul organizației, dar și la îmbunătățirea 

imaginii școlii. 

- Dna prof.Moldoveanu Elena a participat cu lucrari la următoarele concursuri și simpozioane : 

1.Conferinta Nationala :”TEACHING THE GOOGLE GENERATION” cu lucrarea ”Prezentarea 

powerpoint , instrument cu valoare formative in procesul de invatare ; 

 2.Simpozionul judetean ”Necuvintele ”cu lucrarea :”Modalitati de folosire ale literaturii de 

specialitate in studiul stiintelor sociale” ; 

3.Simpozionul interjudetean ”Excelenta sa lectura ” cu lucrarea ” Povestile care ne-au facut mari”; 

4.Simpozionul national ”Violenta şcolara si educatia interculturala ” cu lucrarea ”Necesitatea 

combaterii violentei in spatial şcolar”. 

A participat cu elevii la proiectele de voluntariat » Copii pentru copii » coordonat de d-na prof. Tanasa 

Cristina, pe semestrul I și II . 

7.In cadrul manifestarilor dedicate zilelor liceului a participat la dezbaterea ”Ce mai citim astazi?Criza 

sau triumful lecturii?„ si a fost moderator la atelierul de lectura de la biblioteca şcolii. 

3.Elevii coordonati de dansa, Masgras Justina, XI E si Stan Mariuca , XII E, au prezentat carti la acest 

atelier. 

6.2. Imaginea şcolii noastre a fost promovata in comunitate prin participarea cu rezultate  bune a 

elevilor dansei  la  concursuri interjudetene si nationale, activitati extracurriculare. 

Elevii coordonati de subsemnata au participat la urmatoarele concursuri: 

A.Concurs interjudetean ” Excelenta sa lectura” : 

1.UNTEA VIOREL , X  C    , PREMIUL 1; 

2.PREDESCU AGATA , X C ,  PREMIUL AL 2 LEA. 

B.Concurs interjudetean ”Identitatea şcolii – identitatea noastra” : 

1.RAICAN ANDREI ,  XI E , PREMIUL 1 : 

2.DINU COSMINA , XI E ,  PREMIUL AL 2 LEA ; 

3.TIRIZICA ALEXANDRA , XI E , PREMIUL AL 2 LEA ; 

4.VALCU MARIA , XI E , OREMIUL AL 3 LEA ; 

5.PANAIT ELENA , XII A , PREMIUL 1 ; 

6.ALBU IONUT , XII C , PREMIUL 3. 

C.CONCURS JUDETEAN ”NECUVINTELE ”,  SECTIUNEA I. : PEISAJE TRANSCENDENTE : 

1.BOTOACA OANA ,XII A ,  PREMIUL 1; 

2.BARBU DANIEL , XII A , PREMIUL 1; 

SECTIUNEA II : PREZENTARI PPT : 

1.TITOR CEZAR , XI E , PREMIUL 1 ; 

2.RAICAN ANDREI , XI E , PREMIUL 2 ; 

3.POPA DANIELA , XI E , PREMIUL SPECIAL AL JURIULUI. 

D.CONCURS INTERJUDETEAN ”CODRULE , CODRUTULE” : 

1.DUMITRESCU ELENA , XI E , PREMIUL 1 ; 



2.BALOTA BIANCA , XI E , PREMIUL 1 ; 

3.NEAGU ALIN , XI E , PREMIUL AL 3 LEA ; 

4.VOINEA DENIS , XI E , PREMIUL AL 3 LEA. 

A realizat parteneriate cu urmatoarele scoli promovand imaginea colegiului nostru : 

A.LIC.TEHNOLOGIC ”N.BALCESCU” , FLAMANZI , JUD.BOTOSANI ; 

B.CLUBUL COPIILOR , TG.NEAMT, JUD.NEAMT; 

 C.LIC. SPECIAL PENTRU DEFICIENTI DE VEDERE , BUZAU , JUD. BUZAU; 

D.COL.EC. ”I.GHICA”, TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA ; 

E.ŞCOALĂ GIMNAZIALA , ”N.BALCESCU”, CRAIOVA , JUD.DOLJ ; 

F.CNV ”N.TITULESCU”, SLATINA, JUD.OLT. 

A realizat  activitati de prevenire si combatere a violentei si a comportamentelor nesanatoase in mediul 

şcolar, familie si societate: 

A proiectat si desfasurat pe grupe la clasele a XI a E  o activitate pe grupe pe tema identificarii 

indicatorilor violentei intr- o fisa de observatie structurata . 

- Dna prof.Bucea Veronica si –a orientat activitatea asupra obiectivelor asumate la comanda 

CJAP/CJRAE Buzau 

La comanda CJAP au fost realizate : 

 Proiecte comune: ”Mă descurc singur - Pasaport pentru succes””Un viitor pentru fiecare”,  

 Cercetare – OSP, elevii clasei  a VIII-a, CNME 

 Cercetare – Statutul elevului – 50 elevi, clasele IX-XII, CNME 

 OBIECTIVE ASUMATE LA SOLICITAREA ALTOR AGENŢI/INSTITUŢII: 

 Colegiul National ”Mihai Eminescu” Buzau – cercetarea fenomenul de violentă în scoală, 

antidrog, cauzele frecventei neritmice 

Evaluarea obiectivelor propuse a pus în evidenţă următoarele aspecte: 

 A realizat planificari calendaristice si pe unitati de invatare in acord cu recomandarile in 

vigoare 

 A utilizat instrumente Web 02: A realizat si utilizatPlatforme de lucru si invataree: 197 

participanti la activitati sincron si asincron 

 Psihologie2016-2017 – 81 elevi implicati in realizarea de proiecte la disciplina Psihologie 

(clasele :XF, X G, XJ, XH) 

 http://psihologie2016-2017.wikispaces.com/ 

 My Priority Cariera mea – ”Un viitor pentru fiecare” -75 participanti  

 http://mypriority-cariera-mea.wikispaces.com/ 

 ”Pasaport pentru succes – 43 participanti activi: 

 http://pasaport-pentru-succes.wikispaces.com/ 

 ”NU drogurilor!” – 28 participanti activitati /pagini web – dezbatere de teme ,– sondaj de 

opinie:  

 http://stop-consumului-de-droguri.wikispaces.com/ 

 ”Violenta STOP” – 39 participanti activitati /pagini web – dezbatere de teme ,– sondaj de 

opinie:  

 http://violentastop.wikispaces.com/ 

 A realizat o serie de cercetari si a facut propuneri pentru planurile operationale ale CNME 

Buzau  

 Cercetare - ”Violenta în mediul şcolar”  112 respondenti 

 http://www.surveymonkey.com/s/NWKH5YL 

 Cercetare -Cauzele frecventei neritmice – 90 respondenti 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB5AvoP2AjHVpe98a3meEBuw6Fa8sP3LBFf

81xcZ4XwRiDtQ/viewform 

 Cercetare OSP clasa VIII – 32 elevi respondentihttps://docs.google.com/forms/d/1_nZk-

zJFiR3nnwRnkqQHsrV6l_FJheC0GEW75t4N9ss/viewform - 

 Cercetare –„Ma descurc singur” – 39 elevi 

 https://docs.google.com/forms/d/1tHmp30M9 

http://psihologie2016-2017.wikispaces.com/
http://psihologie2016-2017.wikispaces.com/
http://mypriority-cariera-mea.wikispaces.com/
http://pasaport-pentru-succes.wikispaces.com/
http://stop-consumului-de-droguri.wikispaces.com/
http://violentastop.wikispaces.com/
http://www.surveymonkey.com/s/NWKH5YL
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB5AvoP2AjHVpe98a3meEBuw6Fa8sP3LBFf81xcZ4XwRiDtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdB5AvoP2AjHVpe98a3meEBuw6Fa8sP3LBFf81xcZ4XwRiDtQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1_nZk-zJFiR3nnwRnkqQHsrV6l_FJheC0GEW75t4N9ss/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1_nZk-zJFiR3nnwRnkqQHsrV6l_FJheC0GEW75t4N9ss/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1tHmp30M9


 A participat la activitatile organizate in cadrul PROIECTULUI EUROPEAN "EAThink2015. 

Învăţare globală pentru schimbare în EYD2015 şi mai departe: Angajamentul tinerilor 

europeni de la sere şcolare experimentale până la sisteme de alimentaţie sustenabile 

 A publicat numeroase articole pe Site-urile pentru elevi, a realizat Grupuri de lucru / clase 

virtuale – 197 persoane beneficiare. 

 http://mypriority-cariera-mea.wikispaces.com/ 

 http://invatare-si-succes.wikispaces.com/ 

 http://pasaport-pentru-succes.wikispaces.com/ 

 http://stop-violentei.wikispaces.com/ 

 http://stop-consumului-de-droguri.wikispaces.com/ 

 A contribuit la organizarea atelierului-seminar de Educatie juridic cu tema: Prevenție - 

Cunoașterea drepturilor și obligațiilor cetățenești; Cunoașterea drepturilor în caz de abuzuri; 

 A asigurat proiectarea si sustinerea activitatii comisiei de prevenire a vioentei in mediul 

şcolar. 

 Activităţile derulate s-au caracterizat prin :  

 Interes sporit pentru temele abordate ; 

 Participare prompta si activă, la activitati;  

 Realizare de materiale informative apreciate de persoanele carora le-au fost destinate. 

 

6.Raport activitate  catedra limba latina, an şcolar 2016 -2017,  

responsabil – porf. Carmen Stoica 
- ACTIVITATI PROPUSE: 

Întocmireaplanificărilorsemestrialeşianuale; 

“ŞTAFETA OLIMPICILOR” – întâlnireaolimpicilor care au absolvitcolegiul cu “bobocii” din clasa a 

9-a; 

Întocmireagrupelor de excelenţăîncadrulCentrului de Excelenţă “EMINESCIENII”; 

Întocmireaprogramelor de pregătiresuplimentarăpentruperformanţăîncadrulCentrului de Excelenţă 

“EMINESCIENII” 

ActivitateCercPedagogic  –spectacol de poezie - “EMINESCU ŞI ANTICHITATEA”încadrul 

“ZILELOR EMINESCU”. 

Întocmireaşiimplementareaproiectelor “SAPTAMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE – ÎMPREUNĂ 

PENTRU PACE”, “ANIMĂLUŢE BUZĂU”, “COMORI ALE JUDEŢULUI BUZĂU”,  

Rezultatecâtmaibune la olimpiadeleşiconcursurilor de profil. 

ACTIVITATI REALIZATE: 

Întocmireaplanificărilorsemestrialeşianuale –septembrie 2016 

“ŞTAFETA OLIMPICILOR” – întâlnireaolimpicilor care au absolvitcolegiul cu “bobocii” din clasa a 

9-a –sept. 2017 - activitatecatedra; 

Întocmireagrupelor de excelenţăîncadrulCentrului de Excelenţă “EMINESCIENII”– septembrie - 

octombrie 2017 

Întocmireaprogramelor de pregătiresuplimentarăpentruperformanţăîncadrulCentrului de Excelenţă 

“EMINESCIENII” – septembrie - octombrie 2017 

Au fostdesfăşurateactivităţile  “Pacea vine dinlăuntru” – prof. Carmen Stoica, “Paceaînlume” – 

expoziţie de desene – prof. Margareta Şerbănescu, “Paceadezideratmondial “ – prof Daniela 

Rusuîncadrulproiectului “ÎMPREUNĂ PENTRU PACE” din “SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI 

GLOBALE ”.  

ActivitateCerc Pedagogic sem I – spectacol de poezie - “Eminescuşiantichitatea”. “ZILELE 

EMINESCU” – prof. Carmen Stoica, Rusu Daniela, Margareta Şerbănescu. 

ActivitateCerc Pedagogicsem II – Miniscenetele “JudecataluiJuppiter” – prof. Daniela Rusuşi 

“Catullus şiLesbia” – prof. Margareta Şerbănescu.  

Toţi prof catedrei au fostimplicaţiînpromovarea “TÂRGULUI DE OFERTE EDUCAŢIONALE 

Toţi prof catedrei au desfăşuratactivităţiîncadrilproiectului educational “ANIMĂLUŢE BUZĂU” 

La OLIMPIADELE ŞI CONCURSURILOR ŞCOLARE  s-au obţinuturmătoarelerezultate: 

REZULTATE OLIMPIADA JUDETEANA  

 

http://mypriority-cariera-mea.wikispaces.com/
http://invatare-si-succes.wikispaces.com/
http://pasaport-pentru-succes.wikispaces.com/
http://stop-violentei.wikispaces.com/
http://stop-consumului-de-droguri.wikispaces.com/


Nr.Crt. NUME SI PRENUME ELEV CLASA REZULTAT PROFESOR 

1. CIOBOTĂ MARA 10 C PREMIUL I CARMEN STOICA 

2. STEMATE SONIA ANDREEA  10 C PREMIUL II CARMEN STOICA 

3.  BORDEIANU ALEX ŞTEFĂNUŢĂ 9 C PREMIUL II CARMEN STOICA 

4. PETRE D. ANA MARIA 9 C MENTIUNE CARMEN STOICA 

5. GHIŢĂ I. MARIA 9 C MENTIUNE CARMEN STOICA 

6. IONAŞCU V. IOANA DIANA 9 C MENTIUNE CARMEN STOICA 

7.  DRĂGAN S. TEODORA GABRIELA 9 A MENTIUNE DANIELA RUSU 

8.  OPREA D. CLAUDIA MIHAELA 9 B MENTIUNE MARGARETA SERBANESCU 

9.  NEAGU N ANA MARIA 11 B MENTIUNE MARGARETA SERBANESCU 

 

REZULTATE OLIMPIADA NAŢIONALĂ  

 

Nr.Crt NUME SI PRENUME ELEV CLASA REZULTAT 

1. STEMATE SONIA ANDREEA 10 C MENŢIUNE OLIMPIADA NATIONALA 

2. CIOBOTĂ MARA 10 C PREMIU SPECIAL OLIMPIADA NATIONALA 

3. BORDEIANU ALEX ŞTEFĂNUŢĂ 9 C PARTICIPANT OLIMPIADA NATIONALA 

4. STEMATE SONIA ANDREEA 10 C CALIFICATĂ pt OLIMPIADA 

INTERNATIONALA -  “OVIDIANUM 

CERTAMEN SULMONESE” 

5. CIOBOTĂ MARA 10 C PREMIUL SPECIAL – CONC. NAT. 

OVIDIANUM 

6. GHIŢĂ MARIA 9 C PARTICIPANT – CONC. NAT. OVIDIANUM 

7. IONAŞCU IOANA DIANA 9 C PARTICIPANT – CONC. NAT. OVIDIANUM 

8. PETRE ANA MARIA 9 C PARTICIPANT – CONC. NAT. OVIDIANUM 

 

ELEVII au fostpregătiţi de prof. CARMEN STOICA 

ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂŢIT: 

Creşterea interesului elevilor pentru valorile culturale păstrate din antichitate şi pentru studiul limbii 

latine.  

 

7. Raport activitate  catedra de educatie fizica si sport, responsabil, prof. Staicu 

Camelia 

 „Dacă doreşti să ai un copil inteligent, dotat, trebuie să-i dezvolţi forţa pe care inteligenţa i-o va 

cultiva, să-l faci sănătos şi robust pentru a-l face înţelept şi cu judecată...lasă-l să lucreze, obişnuieşte-l 

să activeze. Să ai grijă să se mişte mult. Să fie un om puternic trupeşte, în curând va deveni puternic şi 

intelectual”, spunea  J.J. Rousseau. 

 VIZIUNEA COLEGIULUI NAŢIONAL ’’MIHAI EMINESCU’’ BUZĂU 

’’Încercăm să configurăm viziunea unei şcoli care vrea să pregătească elevii pentru viitor, încercând să 

facă din informaţie a patra resursă, să transforme informaţia în cunoaştere şi să ofere elevilor ei, cheia 

spre comunitatea globală a viitorului. In acest context, ne propunem ca învăţarea să treacă dincolo de 

zidurile clasei, încorporând discipline și tehnologii complexe. 

În noul mileniu Colegiul Naţional „MihaiEminescu” va fi recunoscut pe plan naţional si 

internaţional pentru: 

 Înaltă calitate, o puternică motivaţie, angajare şi atitudini profesionale din partea corpului 

profesoral; 

 climatul intelectual oferit ca suport elevilor ajutându-l pe tânăr să decidă asupra propriei 

cariere; 

 abilitatea de a crea medii de învăţare utilizand calculatorul, care va influenţa în viitorul 

apropiat tóate formele de educaţie; 



 cultivarea expresivităţii şi a sensibilităţii, în scopul împlinirii personale şi a promovării unei 

vieţi de calitate.’’ 

 În semestrul I, membrii catedrei de educatie fizică și sport: 

 au realizat procesul instructiv-educativ în concordanță cu Programa M.E.N.; 

 au îndeplinit obligațiile de profesori prevăzute în  fișa postului; 

 au întocmit documentele de planificare întocmai și la timp. 

 Catedra de educatie fizica a avut ca obiective principale: 

 consolidarea starii de sanatate a elevilor; 

 cresterea indicilor calitatilor motrice a priceperilor si deprinderilor motrice; 

 indeplinirea normelor si baremurilor in procent cat mai mare; 

 participarea la competitiile sportive si cursurilor organizate de Inspectoratul Şcolar al 
Judetului Buzau, Directia Judeteana pentru Sport si Tineret Buzau, Academia Olimpica 
Romana, filiala Buzau. 

ACTIVITĂŢI  METODICE:  

Cadrele didactice manifestă interes pentru activitatile metodice organizate  la nivel de şcoală, 

municipiu si judet precum si pentru activitatile instructiv-educative si extracurriculare.  

a. La nivel de şcoală:  

- Întocmirea dosarului cu documentele manageriale; 

b.Participarea la consfatuirea anuala a cadrelor didactice cu specializarea educatie fizica si sport 

(septembrie 2016); 

c. participarea la comisia metodică a profesorilor de educație fizică la nivel municipal, organizată la 

Liceul Alexandru Marghiloman, 20.01.2017. 

PREGĂTIREA PROFESIONALĂ/VOLUNTARIAT 

În ceea ce priveşte pregătirea profesională, cadrele didactice de la catedra de educatie fizica si sport au 

participat la:  

- Prof. Camelia Staicu, elevii Albu Bogdan și Dragomir Alexandru  din clasa a XI-a H participant la  

Cursul de perfectionare lectori in domeniul olimpismului, 1 noiembrie 2016 – 23 iunie 2017, 

Academia Olimpica Romana, filiala Buzau;  

- Prof. Camelia Staicu, Membru-voluntar în Consiliul de conducere Academia Olimpica Romana, 

filiala Buzău; 

- elevii Albu Bogdan și Dragomir Alexandru din clasa a XI-a H, membrii voluntari în cadrul 

Academia Olimpică Română, filiala Buzău. 

PARTICIPARI SI REZULTATE LA COMPETITII SPORTIVE: 

CUPA CROSURILOR BUZOIENE 

Etapa I: 

      Locul I, clasele XI-XII: 

Eleva Iamandei Bianca 

Elev Juganaru Valentin 

       Locul II, clasele XI-XII: 

Eleva Craciun Mona 

Locul I, clasele XI-X: 

Elev Anghel Georgian 

CROSUL BOBOCILOR 

Locul I, Anghel Georgian, cls. a IX-a 

Locul II, Pop Raluca, cls. a V-a. 

B) Cupa Mos Craciun: 

Tenis de masa 

Clasament 

Baieti 

Locul I, Poteras Bogdan, cls. a VI-a 

Locul II, Van Catalin, cls. a XII-a G 

Locul III, Tache Ciprian, cls. a XII-a B 



Fete 

Locul I, Potarniche Bianca, cls. a V-a 

Locul II, Banu Diana, cls. a IX-a I 

Locul III, Ionescu Rebeca, cls. a IX-a J 

Baschet mixt: 

Locul I, echipa ROSIE 

Locul II, echipa VERDE 

Locul III, echipa MOV 

Volei mixt: 

Locul I, echipa XI H + IX F 

Locul II, echipa X G + XII C 

Locul III, echipa X D 

C) Ziua Colegiului National Mihai Eminescu: 

 ‘’Copii eram NOI AMANDOI’’ 

Sah 

Baieti 

Locul I, Ion Georgian, cls. a XI-a C 

Locul II, Șerban Adrian, cls. a XI-a F 

Locul III, Nechifor Catalin, cls. a IX-a H 

Fete 

Locul I, Dobre Andreea, cls a IX-a B 

Locul II, Manea Georgiana, cls. a IX-a J 

Locul III, Ștefănoiu Olivia, cls. a VIII-a. 

 Prof. Camelia Staicu a participat la Proiectul educativ SPAȚIUL IDEILOR  

8. Raport de activitate - comisia metodică de religie și arte – responsabil Prof. dr. 

RĂDULESCU CIPRIAN 
 MEMBRII COMISIEI:  

Religie: Pr. prof. dr. ENE ROMEO,  Prof. TĂNASĂ CRISTINA,  Prof. CRĂCIUNESCU 

MIRELA 

 Educație plastică:  Prof. SAVA ELISABETA 

 Educație muzicală: Prof. dr. RĂDULESCU CIPRIAN 

ACTIVITATI  PROPUSE : 

 În ședința Comisiei metodice de Religie si Arte, din data de 8 septembrie 2016, au fost 

propuse   următoarele activități pentru anul școlar 2016-2017: 

Acțiuni de voluntariat; 

Participarea la conferințe, simpozioane, lansări de carte și cursuri de perfecționare, parteneriate cu 

autorități, instituții locale și instituții de învățământ din jud. Buzău și nu numai; 

Participarea la concursurile și olimpiadele de specialitate; 

Organizarea unor spectacole cu prilejul zilelor și sărbătorilor importante din cursul anului 

școlar: 1 decembrie (ziua națională), Crăciun, 15 ianuarie-ziua CNME, 1-8 martie, Paște, 1 iunie (ziua 

copilului), festivitatea de absolvire-cls. a XII-a; 

Vizitarea  muzeului Arhiepiscopiei si  a celor două Catedrale Arhiepiscopale; 

Organizarea unor excursii tematice cu elevii; 

Amenajarea unui centru de excelență și înființarea unei biblioteci de carte religioasă și nu 

numai, în același spațiu, pentru asigurarea condiţiilor optime de pregătire şi educare a copiilor şi 

tinerilor capabili de performanţe înalte şi, totodată, dezvoltarea pregătirii şi perfecţionarea metodică, 

de specialitate, a cadrelor didactice debutante care predau disciplina Religie, precum şi a celor care 

sunt interesate de realizarea unui act didactic de calitate; 

Organizarea  Festivalului - Concurs de creație literară și interpretare muzică religioasă: ”Pe aripi de 

îngeri” (pe parcursul semestrului al II-lea – luna mai). 

ACTIVITĂȚI  REALIZATE: 

Din activitățile propuse la începutul anului școlar, pana la sfârșitul semestrului I au fost 

realizate următoarele: 



7 - 11 noiembrie 2016 – Săptămâna legumelor și a fructelor – acțiune de voluntariat în cadrul 

SNAC. Elevii indrumati de diriginti si de pr. prof. dr. Ene Romeo au strâns legume și fructe care au 

fost donate Centrului de copii cu handicap sever Nr. 8 din cart. Micro 14 din Buzău; 

-     În perioada 18 - 22 decembrie 2016 doamna prof. Tanasa Cristina a organizat şi participat la 

colecta pentru copiii şi tinerii de la Valea Plopului, în cadrul proiectului "Copii pentru copii", ediția a 

III-a. 

În perioada 18 – 21 decembrie 2016 elevi din clasele a VIII-a, a IX-a A, D, E, G, H, I, J, a X-a 

A, C, E, F, G, J, a XI-a C, D, H, XII-a A, C, E, F, G, J coordonați de profesorii colegiului au strâns 

pentru colecta de la Valea Plopului din județul Prahova: 60 de litri ulei, 100 de kilograme de făină, 70 

de kilograme de zahăr, 40 de kilograme de orez, 30 de kilograme de paste făinoase, conserve, dulciuri, 

rechizite, produse de igienă, jucării. 

Organizatorii colectei au fost doamnele profesoare Rădița Palela şi Tănasă Cristina. 

S-au deplasat la Valea Plopului pe 22.12.2016 pentru transportul produselor profesoarele Rădița Palela 

şi Tănasă Cristina, doamna Mihaela Dinu şi elevele Ioana Martinov (X A), Raisa Dinu, Denisa Marcu, 

Alexandra şi Elena Neagu (X C). 

Proiectul s-a derulat în colaborare cu doamna profesoară Daniela Zaharioiu de la Şcoala "George Emil 

Palade" Buzău. 

Produsele au fost predate domnului Gavriil Tănase. 

La activitate au fost implicati 20 de profesori şi 112 elevi ai Colegiului Național "Mihai Eminescu" din 

Buzău. 

1 - 3 decembrie 2016   - organizare excursie Buzău - Bran-Moeciu, cu clasa a X-a E, diriginte 

prof. Rădulescu Ciprian; 

10 decembrie 2016 – a fost organizat, în amfiteatrul C. N. "Mihai Eminescu", Festivalul Școlilor, 

ediția a IV-a, festival de colinde si cântece de iarnă, la care au participat coruri și grupuri vocale din 

municipiu și împrejurimi; 

21 decembrie 2016 – serbarea de Craciun, coordonator prof. Rădulescu Ciprian; 

 În perioada 16-20 ianuarie 2017 membrii comisiei metodice de Religie si Arte au participat la 

activitatea județeană Zilele C.N."Mihai Eminescu" Buzău (16 ianuarie – spectacol sustinut de grupul 

vocal Songs si de elevii talentați ai CNME); 

Au fost panotate si expuse lucrări ale elevilor sprijinind astfel talente remarcabile   -Expoziție 

tridimensionala cu tema „Cartea ca obiect de arta”; 

Expoziție cu ocazia zilelor liceului „M. Eminescu”  

Doamna profesoară Sava Elisabeta a început un proiect de reamenajare a sălilor de clasă de la 

etajul al II-lea; 

27 februarie 2017: organizarea unei conferinţe cu tinerii, în amfiteatrul Colegiului National “Mihai 

Eminescu” – Buzău, avându-l ca invitat pe Pr. Conf. Constantin Necula de la Facultatea de Teologie 

Andrei Şaguna din Sibiu; cu acest prilej a fost lansată cartea Zâmbetul sfinților – file de pateric rural-

urban contemporan, al cărei autor este pr. prof. dr. Ene Romeo;  

3 - 5 martie 2017: participare la Proiectul internațional Prietenii cărții, organizat în parteneriat cu 

Gimnaziul nr. 6 Cernăuți, Ucraina – prof. Ene Romeo; 

5 – 9 mai 2017: Săptămâna altfel, Să ştii mai multe să fii mai bun, în cadrul SNAC au fost desfăşurate 

mai multe activităţi între unitatea noastră de învăţământ şi diferite instituţii de învăţământ partenere, 

activități coordonate de pr. prof. Ene;  

Iunie 2017: pr. prof Ene Romeo a făcut parte din comisia de evaluare a candidaţilor pentru ocuparea 

posturilor vacante de profesori la disciplina Religie, în calitate de membru; 

Participări în cadrul Consiliului consultativ al profesorilor de Religie si de Educație muzicală din 

judeţul Buzău – prof. Ene Romeo și prof. Rădulescu Ciprian; 

La subsolul Colegiului a fost amenajată o sală, gândită ca un centru de excelență care asigură condiţii 

optime de pregătire şi educare a copiilor şi tinerilor capabili de performanţe școlare. 

CONCURSURI ȘCOLARE: 

noiembrie 2016: Festivalul - Concurs interjudețean  Maica Domnului –”Împărăteasa Cerului și a 

Pământului”,  Focșani, - Premiul I - eleva Ioana Andrei la secțiunea Creație literară; 

 29 noiembrie 2016: Concursul Județean SFÂNTUL APOSTOL ANDREI - APOSTOLUL ŞI 

OCROTITORUL ROMÂNILOR - în cadrul căruia următorii elevi au obținut premii, după cum 

urmează: 



Cristea Teodor Andrei - Premiul I la Secțiunea MULTIMEDIA - PPT Nivel Liceal; 

Chivoiu Elena Monica - Premiul I la Secțiunea CREAȚIE LITERARĂ - Nivel Liceal; 

Chirilă Emanuela - Premiul III la Secțiunea CREAȚIE LITERARĂ - Nivel Liceal (prof. Cristina 

Tănasă); 

Cheorbeacă Mihaela și Bocioc Crina, premiul al III-lea – Media;  

Concursul județean ICOANĂ ȘI MĂRTURISIRE - Liceul de Arte „Margareta Sterian”  din Buzău. 

Doamna prof. Tănasă Cristina a însoțit echipa de elevi care a reprezentat cu succes Colegiul Național 

"Mihai Eminescu" la Concursul județean Repere de credință pentru liceanul buzoian – Icoană și 

mărturisire în excursia la Bucureşti primită prin bunăvoința Arhiepiscopiei Buzăului și Vrancei; 

20 mai 2017 - Concursul județean "Pe aripi de înger", ediția a II-a, desfăşurat la Colegiul Național 

"Mihai Eminescu" Buzău, organizatori: prof. Crăciunescu Mirela și Rădulescu Ciprian în colaborare 

cu ecipa de proiect Cantus Mundi România 

Dedu Saviana Ştefania - IX B - Premiul II - C. județean "Pe aripi de îngeri" 

Grupul vocal „Songs” – Premiul I; 

28 mai 2017 - Spectacol de excepție dedicat apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului, la 

Buzău, prof. Tănasă Cristina;  

10 iunie - Concursul Județean ,,Și sfinții au fost copii”, ediția a II-a desfăşurat la Școala gimnazială 

,,George Emil Palade”: 

Duheană Mădălina Daniela - IX G - Premiul I (PPT) - C. județean ,,Și sfinții au fost copii”; 

Pescaru Anamaria Andra - IX J - Premiul I (eseu) - C. județean ,,Și sfinții au fost copii”; 

Concursul județean "Cultură şi civilizație": Anghel Alexandra Ioana - VIII - Mențiune 

Olimpiada de Religie Ortodoxă, faza județeană:  

- Şerbulea Alexandra Daniela - X A - Premiul II  

 -Gheorghe Cristina - XII C - Premiul II 

ASPECTE POZITIVE: 

Elevii răspund afirmativ la acțiunile de voluntariat si chiar vin cu propuneri in acest sens si sunt foarte 

implicați în activitățile extrașcolare, participând cu drag la spectacole, festivaluri și  concursuri de 

muzică, dans, pictură, artă decorativă s.a. 

La orele de Religie colaborarea cu elevii, atât cei de la clasele gimnaziale, cât şi cei de la clasele 

liceale, a fost una cât se poate de constructivă din punct de vedere spiritual, lecţiile de Religie nefiind 

doar formale, bazate pe furnizare de informaţie, ci s-au axat şi pe latura formării duhovniceşti prin 

aceea că mulţi dintre elevi obişnuiesc să participe la slujbele bisericeşti, să se spovedească şi să se 

împărtăşească. De asemenea, o bună colaborare a existat şi cu elevii aparţinând altor confesiuni, prin 

aceea că aceşti elevi au fost activi la ore, implicându-se în discuţii cu privire la deosebirile 

interconfesionale; 

ACTIVITĂȚI DE PERFECȚIONARE: 

POSDRU 157/1.3/S/134267 – P1 Predarea temelor interdisciplinare la Religie Ortodoxa – ciclul 

gimnazial si liceal – prof. Crăciunescu Mirela; 

octombrie 2016 – Susținerea  inspecției curente pentru obținerea gradului didactic I – prof. Sava 

Elisabeta. 

                   Responsabil Comisie metodică:   Prof. dr. Rădulescu Ciprian 

 

9. CATEDRA DE LIMBA FRANCEZĂ, responsabil prof.  Dobre Florentina 
Raport de activitate - an şcolar 2016-2017  

Activitati propuse 

1. Teste de evaluare iniţială: conceperea subiectelor, analiza rezultatelor, măsuri pentru asigurarea 

progresului şcolar. 

2. Ziua Limbilor Strãine (26 septembrie). 

3. Obţinerea gradelor didactice. 

4.Participarea la Festivalul de teatru bilingv „Eugen Ionescu”. 

5. Participarea la Reuniunea liceelor bilingve. 

6. Zilele Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” (15-20 ianuarie 2017). 

7. Desfãşurarea Olimpiadei de limbã francezã (etapele pe liceu, localã, judeţeanã, naţionalã). 

8.Aplicarea unor teste de evaluare formativã  şi analiza rezultatelor. 

9. Activitãţi educative în cadrul „Sãptãmânii Altfel” (27.02-03.03.2017). 



10. Ziua Francofoniei. 

11. Parteneriat educaţional cu Liceul Bel Air din Belleville, regiunea Rhône-Alpes, Franţa. 

12. Testarea cunoştinţelor lingvistice la limba francezã pentru admiterea în clasa a IXa la secţia 

bilingvã. 

13. Proiectul interdisciplinar şi proba anticipatã a bacalaureatului francofon. 

14. Competenţele lingvistice pentru bacalaureatul românesc şi bacalaureatul francofon. 

Activitãţi realizate 

1. Au fost elaborate testele de evaluare iniţialã şi aplicate elevilor. Au fost analizate rezultatele şi au 

fost luate mãsuri în vederea asigurãrii progresului şcolar. 

2. Ziua Limbilor Strãine (26 septembrie 2016) a fost marcatã de cãtre membrii catedrei de limba 

francezã prin activitãţi diverse: dezbateri pe marginea rolului limbilor strãine în formarea şi evoluţia 

ulterioarã a elevilor (la clasele a XIa D, a Xa D - prof. Dobre F., prof. Popescu L.); vizionãri de filme 

francofone (la clasa a XIIa D - prof. Popescu L.); audiţii de muzicã francofonã (la clasa a IXa D – 

prof. Holdon O., prof. Iorga M.); realizarea unui panou ilustrativ (la clasele a IXa C, B+E – prof. 

Barbu I.). 

3. Dna prof. Barbu Iuliana Geta a susţinut inspecţia curentã I pentru obţinerea gradului didactic I 

(29.10.2017). 

4. Dna prof. Barbu I. a obţinut Premiul al III-lea la Festivalul de teatru bilingv „Eugen Ionescu”, 

secţiunea limba francezã, cu elevii clasei a XIa F. Dra prof. Dobre F. a fost coordonatoarea secţiunii 

franceze a festivalului de teatru (21.11.2017). 

5. Ca responsabilã a secţiei bilingve francofone, dra prof. Dobre Florentina-Larisa a participat, 

împreunã cu dna directoare Voicu Camelia, la Reuniunea liceelor bilingve, desfaşuratã la Liceul 

Francez „Anna de Noailles” din Bucureşti (25.11.2017). 

6. În cadrul Simpozionului judeţean „Zilele C.N. Mihai Eminescu”, catedra de limba francezã a 

realizat activitatea „Mon livre préféré” (pe 18.01.2017), în care urmãtorii elevi au prezentat cãrţile 

citite în limba francezã: Nistor Catalina, cls. a IXa D (prof. Iorga M.); Sãndulache Renata, cls. a Xa D 

(prof. Dobre F.); Cofeleaşã Beatrice, cls. a XIa D (prof. Dobre F.); Bãnicã Teodora, cls. a XIa D (prof. 

Dobre F.); Musteaţã Andreea, cls. a XIa D (prof. Dobre F.); Mustãţea Monica,  cls. a XIa D (prof. 

Dobre F.); Dobre Codruţa Georgiana, cls. a XIIa B (prof. Holdon O.);  Prunã Elena, cls. a XIIa B 

(prof. Holdon O.);  Nica Mãdãlina Ştefania, cls. a XIIa B (prof. Holdon O.); Stoica Raluca, cls. a XIIa 

B (prof. Holdon O.). 

7. Au fost desfasurate etapele Olimpiadei de limba francezã. La etapa judeţeanã a olimpiadei au fost 

obţinute urmãtoarele rezultate: Menţiune - Anghel Alexandra-Ioana, cls. a VIII-a, prof. Iorga Mihaela; 

Premiul al III-lea - Nistor Cãtãlina, cls. a IX-a D (francezã bilingv), prof. Iorga Mihaela; Menţiune - 

Ailincãi Ana-Maria, cls. a IX-a D (francezã bilingv), prof. Iorga Mihaela; Menţiune - Monescu Ioan, 

cls. a IX-a D (francezã bilingv), prof. Iorga Mihaela; Premiul al II-lea - Sãndulache Renata-Maria, cls. 

a X-a D (francezã bilingv), prof. Dobre Florentina; Menţiune - Mateiaş Izabela-Mihaela, cls. a X-a D 

(francezã bilingv), prof. Popescu Liviu; Premiul al II-lea - Cofeleaşã Beatrice-Cristina, cls. a XI-a D 

(francezã bilingv), prof. Dobre Florentina; Premiul al III-lea - Lãcãtuş Elena-Alexandra, cls. a XII-a D 

(francezã bilingv), prof. Popescu Liviu; Menţiune - Stanciu Alexandra-Elena, cls. a XII-a D (francezã 

bilingv), prof. Popescu Liviu.  

La etapa naţionalã a Olimpiadei de limba francezã au fost obţinute premiile : Menţiune M.E.N. - 

Nistor Cãtãlina, cls. a IX-a D (francezã bilingv), prof. Iorga Mihaela; Menţiune din partea judeţului 

organizator - Cofeleaşã Beatrice-Cristina, cls. a XI-a D (francezã bilingv), prof. Dobre Florentina; 

participare - Lãcãtuş Elena-Alexandra, cls. a XII-a D (francezã bilingv), prof. Popescu Liviu.  

Toţi profesorii catedrei care au avut elevi calificaţi la etapa judeţeanã/ naţionalã a olimpiadei au 

efectuat ore de pregatire suplimentarã cu aceştia. 

Dnele prof. Iorga M., Holdon O., Dobre F. au elaborat subiecte pentru etapa judeţeanã a Olimpiadei de 

limba francezã, pentru proba scrisã şi proba oralã.  

Dra prof. Dobre F. a fost vicepreşedinte al comisiei judeţene de organizare a olimpiadei de limbi 

romanice, subcomisia de evaluare (18-25 martie 2017), organizator şi profesor evaluator la proba 

oralã. Dna Holdon O. A fost vicepreședinte al comisiei de contestații la olimpiada județeană de limba 

franceză şi profesor evaluator  la proba orală a olimpiadei. Dna Iorga M. a fost profesor evaluator  la 

probele scrisă şi oralã ale olimpiadei judeţene. Dna Barbu I. a fost secretar al comisiei judeţene a 

olimpiadei.  



8. Au fost aplicate teste de evaluare formativã la toate clasele; rezultatele au fost analizate şi au fost 

luate, dupã caz, mãsuri de remediere. 

9.În Sãptãmâna Altfel, în 01.03.2017, toţi membrii catedrei au realizat activitatea „Voyage aux pays 

francophones”, cu elevii claselor bilingve. 

10. Dnele profesoare Iorga M. Şi Barbu I. au participat la cea de-a III-a ediţie a evenimentului „Pique-

nique francophone poétique”, pe 20 martie 2017, cu clasele a VIIa şi respectiv a XIa F. Dna prof. 

Barbu I. a câştigat, cu clasa a IXa J, Premiul al III-lea la concursul regional “Lire et écrire en B.D”. 

11. Parteneriatul cu liceul francez Bel Air din Belleville, Franţa a avut ca scop realizarea schimbului 

de elevi şi participarea acestora la activitãţile extracurriculare propuse de fiecare liceu, pe tema 

cunoaşterii tradiţiilor şi a regiunii gazdã : în România: activitate comunã de prezentare a elevilor, PPt-

uri de prezentare a celor douã licee, a tradiţiilor judeţului Buzãu şi a  regiunii Rhône-Alpes, vizitã 

culturalã la Muzeul Judeţean de Istorie, vizitarea principalelor obiective ale oraşului Buzãu, excursie 

tematicã în judeţul Buzãu (Muzeul de chihlimbar de la Colţi, aşezãrile rupestre şi biserica de la Aluniş, 

Vulcanii Noroioşi) - în perioada 13-16 aprilie 2017; în Franţa: prezentarea tradiţiilor regiunii Rhône-

Alpes, vizite culturale (vizitarea Muzeului „Hôtel Dieu” din Belleville, a Muzeului „Maison du 

Terroir” din Beaujeu, a Muzeului Sãrbãtorii „Les Conscrits” din Villefranche), vizitã culturalã la Lyon 

(vizitarea Muzeului Ţesãtorilor şi a centrului istoric) - în perioada 9-13 mai 2017. 11 elevi au fost 

implicaţi efectiv în proiect, coordonaţi de dnele prof. Dobre F. şi Barbu I. 

12. Dnele prof. Holdon O., Dobre F., Iorga M. au realizat pliantul pentru promovarea secţiei 

francofone a C.N.M.E. în cadrul Târgului de oferte educaţionale. Toţi profesorii de limba francezã au 

promovat clasa a IXa francezã bilingv a colegiului nostru în rândul elevilor de clasa a VIIIa din şcolile 

din oraşul Buzãu. 

Dnele prof. Dobre F., Tudorancea C. au fãcut parte din comisia de elaborare de subiecte şi din cea de 

contestaţii pentru proba de verificare a cunoştintelor de limba francezã la clasa a IXa bilingv (mai 

2017). Dnele prof. Iorga M., Holdon O., Barbu I. şi dl. prof. Popescu L. au fãcut parte din comisia de 

evaluare pentru proba de verificare a cunoştintelor de limba francezã la clasa a IXa bilingv. 

13. Pe 31.03.2017, elevii clasei a XIa D au prezentat, în cadrul activitãţii „Bilingue en fête”, proiectul 

interdisciplinar „La Vallée de Buzãu – foyer de culture et de civilisation”. Profesorii îndrumãtori au 

fost: dna Stoicescu Florica (culturã şi civilizaţie francezã), dna Marinescu Dida (istorie), dna Dragomir 

Cristina (geografie) şi dra Dobre Florentina (culturã şi civilizaţie francezã). Dna prof. Dragomir 

Cristina a fost responsabila modulului interdisciplinar. Toţi cei 28 de elevi ai clasei a XIa D au 

promovat proba anticipatã a bacalaureatului francofon, în luna mai 2017. Profesorii evaluatori: dnele 

Iorga M., Dragomir C., Marinescu D. 

14. Profesorii evaluatori la competenţele lingvistice pentru bacalaureatul românesc şi bacalaureatul 

francofon  2017 au fost : Popescu L., Iorga M., Dobre F., Barbu I..  

Alte activitãţi realizate: 

 Dra prof. Dobre F.:  

- metodist al I.S.J. Buzãu la limba francezã; dra prof. Dobre F. a susţinut, pe 07.02.2017, un curs de 

pregãtire pentru definitivat cu profesorii de limba francezã înscrişi la examenul de definitivat, sesiunea 

aprilie 2017; pe 01.07.2017, a susţinut un curs de pregãtire pentru examenul de titularizare pentru 

profesorii de limba francezã din judeţ înscrişi la concurs; a fost evaluator la limba francezã în cadrul 

Concursului pentru ocuparea posturilor didactice 2017, efectuând 4 ore de asistenţã la clasã, în 

perioada 6 - 8 iunie 2017;  

- ca vicepreşedinte al Consiliului Consultativ al disciplinei, a facut parte din comisia de evaluare a 

dosarelor pentru acordarea gradaţiei de merit (15-19 mai 2017); 

- responsabila Cercului pedagogic al profesorilor de limba francezã de la liceele din oraşul Buzãu; a 

coordonat un atelier de formare pentru profesorii evaluatori de la Olimpiada de limba francezã, pe 

10.03.2017;  

 - secretar al Consiliului de administraţie al Colegiului Naţional „Mihai Eminescu” Buzãu; 

 - a pregãtit elevii în cadrul Centrului de Excelenţã al Colegiului National „Mihai Eminescu”, 

2ore /sãptãmânã; 

 - a participat la Simpozionul  național « Nouvelle approche du français contemporain » 

desfășurat la Colegiul National « Mircea cel Bătrân » din Râmnicu Vâlcea (6 februarie 2017), cu 

lucrarea Apprendre le français par le biais d’un partenariat; 



- a participat, în calitate de evaluator DELF şi de co-organizator, la simularea examenului 

(04.02.2017) şi la sesiunea delocalizatã a examenului DELF din 25/ 26 februarie 2017; a participat ca 

evaluator DELF la simularea examenului (07.05.2017) şi la sesiunea delocalizatã a examenului DELF 

din 20/ 21 mai 2017; 5 eleve de la clasa a XIa D şi o elevã de la clasa a XIa B au obţinut diploma 

DELF B1; 

- a fãcut parte, ca evaluator, din Comisia pentru desfãşurarea probei practice la etapa de completare de 

normã, la limba francezã, din C.N.M.E. (februarie 2017); 

 - pe 14.11.2016 a desfãşurat la clasa a XIIa A activitatea „Integrarea europeanã. Pentru o lume 

mai paşnicã”, în cadrul „Sãptãmânii educaţiei globale – Împreunã pentru pace”; 

- a fost coordonatoarea secţiunii „Liceu” a Festivalului regional al muzicii francofone 

„Francochanson”, desfãşurat pe 26 martie 2017;  

 - pe 28.02.2017, a organizat o întâlnire a elevilor din C.N.M.E. cu reprezentanţi ai Ambulanţei 

Buzãu ; activitatea s-a desfãşurat în cadrul cercului metodic al profesorilor de biologie din judeţ; 

 - a urmat cursul Managementul instituţiilor de învãţãmânt preuniversitar la C.C.D. Buzãu, în 

perioada noiembrie 2016 – februarie 2017; pe 19.11.2016 a participat la un atelier de formare în limba 

francezã pe tema tehnicilor teatrale;  

- a participat la proiectul de voluntariat „Copii pentru copii” coordonat de prof. Cristina Tãnasã; 

- a participat la concursul internaţional de matematicã în limba francezã „Mathématiques sans 

frontières 2017”, ca profesor de francezã pentru clasa a Xa I, care a obţinut Premiul I; 

- în perioada 9-15 iulie 2017, a însoţit un grup de elevi în tabãra francofonã a Centrului Francofon 

Internaţional, la Poiana Pinului; a desfãşurat activitãţi de voluntariat la Azilul de bãtrâni de la Nãeni 

(12.07.2017); 

 - face parte din colectivul de redacţie al revistei Nãzuinţe a colegiului, nr. 31, apãrutã în 2017, revistã 

în care a publicat articolul Bilingue en fête; a coordonat paginile în limba francezã ale revistei. 

 Dna Iorga M.: 

 - membru în Consiliul Consultativ al disciplinei; a fãcut parte din comisia de evaluare a 

dosarelor pentru acordarea gradaţiei de merit (15-19 mai 2017); 

 - a participat la concursul „Mathématiques sans frontières” 2017 în calitate de profesor cu 

clasã în concurs, (Premiul al II-lea cu elevii clasei a VIII-a) ; 

 - a pregãtit elevii capabili de performanţã la limba francezã în cadrul Centrului de Excelenţã al 

Colegiului National „Mihai Eminescu”; 

 - a pregãtit elevi pentru susţinerea examenului de DELF: eleva Ciurea Monica, clasa a XIIa D, 

a obţinut DELF B2, eleva Popescu Gabriela, clasa a VIIIa – DELF A2; 

 - a coordonat elevii în realizarea activitãţilor proiectului de voluntariat „Copii pentru copii”; 

- a fãcut parte, ca evaluator, din Comisia pentru desfãşurarea probei practice la etapa de completare de 

normã, la limba francezã, din C.N.M.E. (februarie 2017). 

 Dna Holdon O.  

 - a participat cu lucrarea  Apprendre /Enseigner avec TV5 Monde  la simpozionul  național 

« Nouvelle approche du français contemporain » desfășurat la Colegiul National « Mircea cel Bătrân » 

din Râmnicu Vâlcea (6 februarie 2017); 

 - a participat la concursul „Mathématiques sans frontières”, obţinând Premiul special cu clasa 

a X-a G (în colaborare cu dna prof. Tănase Laura). 

 Dna Barbu I. 

 - a fost membru în comisia de echivalare a rezultatelor obţinute la examenele cu recunoaştere 

internaţională în vederea admiterii în clasa a IX-a (specializare bilingv franceză);   

 - a participat cu  lucrarea Enseigner les actes de langage par les images la Colocviul Naţional 

“Nouvelle approche du français contemporain”, desfășurat la Colegiul National « Mircea cel Bătrân » 

din Râmnicu Vâlcea (6 februarie 2017); 

  - în luna mai 2017 a participat la stagiul de formare “Marmites francophones”, organizat de 

Delegaţia Wallonie Bruxelles şi Centrul Cultural Francofon Buzău ; 

 - a publicat un articol în revista “Năzuinţe”, nr. 31, despre parteneriatul cu liceul francez Bel 

Air din Belleville, Franţa, la care a participat; 

 - în luna iulie a participat la tabăra de limba franceză din cadrul proiectului “Centre 

Francophone International”, la Poiana Pinului, unde a coordonat ateliere de lucru cu elevii. 

Aspecte pozitive 



Toţi membrii catedrei s-au implicat în realizarea activitatilor. 

Îmbunãtãţiri 

Se va continua aplicarea unei noi strategii de marketing pentru clasa a IXa bilingv francezã, pentru 

atragerea unor elevi mai motivaţi şi cu un nivel mai bun de limbã francezã. 

 

10. RAPORT DE ACTIVITATE- CATEDRA DE CHIMIE, Responsabil catedră 

chimie – prof. Tudor Cornelia 
,,Schimbările în domeniul educației depind de ceea ce fac și de cum gândesc profesorii. 

 E așa de simplu și totodată atât de complex.’’ ( Michael Fullan) 

ACTIVITĂȚI PROPUSE  

 Întocmirea planificărilor calendaristice şi a unităţilor de învăţare cu respectarea programelor 

şcolare în vigoare, la termenele stabilite de conducerea colegiului 

 Proiectarea unui plan de recapitulare în vederea aplicării testelor iniţiale 

 Elaborarea, aplicarea şi interpretarea testelor iniţiale - clasele a IX-a profil real 

 Proiectarea unui plan de recuperare-consolidare  a cunoştinţelor, pentru buna desfăşurare a 

activităţilor la orele de chimie şi înregistrarea progresului şcolar 

 Parcurgerea ritmică și integrală a materiei  prevăzute în programa școlară în cursul sem. I 

pentru toți anii de studiu 

 Utilizarea mijloacelor IT și a softurilor educaționale în activitatea de predare-învățare centrată 

pe elev, ca beneficiar direct al actului didactic 

 Proiectarea secvențelor de învățare prin activități practice de laborator și realizarea fișelor de 

activitate experimentală  

 Prelucrarea programei de bacalaureat pentru disciplina chimie – anexa nr.2 la OMENCS nr. 

5070/31.08.2016 privind organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat național 2017 

 Pregătirea elevilor în vederea  participării  la concursuri, bacalaureat, admitere și sesiuni de 

comunicări științifice: 

 Prof. Iuliana Dobru – pregătire bacalaureat cl. a XII-a F, H; pregătire suplimentară cu  elevii 

capabili de performanță de la cl. a IX-a  

 Prof. Palela Rădița  – pregătire suplimentară pentru olimpiada județeană de chimie cl.a VIII-a 

și cl. a IX-a, pentru olimpiadele interdisciplinare "Științele Pământului", "Științe pentru 

Juniori" ,pentru concursurile "Raluca Ripan", "Noi și chimia" . 

 Prof. Tudor Cornelia – pregătire pentru bacalaureat și admitere la UMF cu elevi ai claselor a 

XII-a G, I, J; pregătire suplimentară cu elevi ai claselor a IX-a G, a X-a G, a X-a I 

 

 Utilizarea metodelor alternative sau complementare de evaluare  -  portofoliul elevului: teme, 

teste, lucrări semestriale, fișe de lucru, fișe de activități experimentale, proiecte, referate, 

minutul de știință, poze ale experimentelor reale și virtuale, articole științifice,etc. 

 Stimularea creativității elevilor prin implicarea lor în proiecte și activități experimentale 

 Asigurarea caracterului inter-și transdisciplinar al activităților desfășurate  - chimie-fizică- 

matematică-biologie-TIC-limbi străine 

 Încurajarea utilizării de către elevi a mijloacelor IT pentru activități de învățare : 

 lecții online ( KhanAcademy, TED-Ed: lessons, WinSchool) 

 animații și jocuri educaționale  

 experimente filmate în laboratoarele universităților (The Periodic table of videos – The 

University of Nottingham; University of Leicester,  RiChannel -  The Royal Institute of 

Chemistry UK)  

 

ASPECTE POZITIVE 

 Implicarea profesorilor catedrei  în activitățile prilejuite de Zilele Colegiului "Mihai 

Eminescu” 

 Organizarea și desfășurarea activității din cadrul cercului metodic nr.3 la  C.N ,,M. 

Eminescu’’ – "Importanța colectării selective a deșeurilor în școli" - prof. Rădița Palela, 

prof. Monica Gheorghe; participanți – prof. de chimie și biologie; invitați: reprezentanți ai 



Agenției de Protecția Mediului,  ai Societății Green Weee International și ai Direcției Apele 

Române Buzău- Ialomița. 

 Activitatea catedrelor de chimie și biologie ,,EMINESCU și ȘTIINȚELE-NATURII ‘’ din 

cadrul Proiectului Educativ "Spațiul Ideilor"  

 Atelierul intitulat "Albastru senin aer" s-a desfășurat în amfiteatrul colegiului.Profesori 

organizatori: Tudor Cornelia,  Crăciun Cerasela,Năstase Gabriela, Dobru Iuliana. Participanți : 

elevi ai claselor  IX G, X G, X I,  XI G, XI J, XII G, XII J 

 Activități desfășurate: 

 Chimie și poezie – prof. Tudor Cornelia 

 Floare Albastră – prof. Năstase Gabriela 

 Modă și sănătate –prof. Crăciun Cerasela 

 "Trăim într-o lume chimică "(It΄s a chemical world) –  postere pentru dotarea laboratorului de 

chimie -  coordonator prof. Tudor Cornelia  

 Elevii coordonați de dna prof. Palela Rădița au obținut Premiul II ((Mondea Sorin –cl.a IX-a) 

și Mențiune (Anghel Alexandra –cl.a VIII-a) la Olimpiada județeană de chimie, iar elevul 

Druţu D. Eric Danciu Gabriel (cl. a VIII-a) s-a calificat la faza națională a Olimpiadei 

interdisciplinare fizică- chimie- biologie "Științe pentru Juniori" , care s-a desfășurat la Buzău, 

clasându-se pe locul 57din 80 de participanți. 

 Procentul de promovabilitate la Bacalaureat la proba de chimie organică, respectiv chimie 

anorganică, a fost de 100%. Din cei 30 de elevi care au susținut această probă, 27 de elevi au 

luat note peste 7 ( 13 note între 9-10). Elevii au fost pregătiți de dnele prof. Dobru Iuliana și 

Tudor Cornelia. 

 Rezultate admitere în învățământul superior:    

 Clasa a XII-a F –prof. Dobru Iuliana: Alexandrescu Răzvan- Fac. de Medicină Iași, Argăseală 

Aura –Chimie-Farmaceutică Universitatea București, Beșliu Robert –Fac de medicină ,,Carol 

Davila” București, Mărculescu Alin – Kinetoterapie București, Oatu Anamaria – Fac. de 

Medicină Tg. Mureș; Simion Biana –Farmacie București, Șerban Andreea –Medicină Brașov, 

Ștefan Alexandra –Stomatologie ,,Carol Davila" București 

 Clasa a XII-a H – prof. Dobru Iuliana : Goldan Andreea –Farmacie București, Moraru Mihnea 

– Inginerie Medicală UPB 

 Toma Maria-Loredana (XIIG) - Facultatea de Medicină – Universitatea Transilvania Brașov 

;Vrabie Andreea (XII I) –Tehnică Dentară ,,Carol Davila " București; elevele Chivu Teodora 

(XII J) și Lăzărescu Oana (XII G) au obținut nota 10 la examenul de admitere la Facultatea de 

Inginerie Medicală UPB- proba de chimie organică ; Răican Andreea (XII J) Inginerie 

Medicală –UPB; Druciuc Iulian (XII G) Kinetoterapie București; Facultatea de Chimie 

Aplicată și Știința Materialelor- UPB ( Postelnicu Iliana - 9.50 media de concurs, Soare 

Cristina, Van Cătălin –XII G)- prof. Tudor Cornelia 

 Elevele Dragu Elena și Popa Mihaela (XI J) au participat la proiectul UB Summer University 

2017 –cursuri de vară la Facultatea de Chimie; s-au implicat în activitățile desfășurate și au 

demonstrat deprinderi de lucru experimental, iar la încheierea cursului au susținut un colocviu 

și au obținut notele 10 și 9.50 – prof. Tudor Cornelia  

 Elevii claselor XIIG, XII J, XI G, X I, X G - coordonați de prof. Tudor Cornelia – au vizitat, 

standurile și expozițiile festivalului de știință & science-fiction Sci+Fest București 2016 

 Elevi ai claselor XI G, XI J au fost înscriși în clasa virtuală creată de prof. Tudor Cornelia pe 

platforma educațională lectii-virtuale.ro  

 În săptămâna ,,Şcoala Altfel - Să ştii mai multe, să fii mai bun !”  dna prof. Tudor Cornelia a 

desfăşurat următoarele activităţi intitulate CHIMIE- ALTFEL: 

 Slime -  jucăria antistres   

 Cosmetice homemade – farduri , rimel , săpunuri, gloss 

 Experimente distractive – balonul albastru, ,,sticla’’ din coca-cola și gelatină, ,,prăjitura” cu 

acid sulfuric 

 Atelierul de creație - mărțișoare și decorațiuni de Crăciun 

 Chimie aplicată –  brânză tofu home-made 



 Secretele succesului la examene 

 Au participat la aceste activități elevi ai claselor - IX  G,  X G, X I, XI G, XI J, XII G, I, J 

 În anul școlar 2016-2017 profesorii catedrei de chimie au îndeplinit următoarele funcții: 

 membru al Consiliului de administrație al CNME Buzău – prof. Dobru Iuliana 

 membru în comisia națională a examenului de Evaluare Națională 2017 –Palela Rădița 

 profesori evaluatori la olimpiada județeană de chimie- Palela Rădița, Tudor Cornelia 

 -profesor metodist coordonator al cercului metodic nr.3 – Palela Rădița 

 membri ai  Consiliului Consultativ al specialității chimie la ISJ Buzău - Tudor Cornelia, Palela 

Rădița  

 președinte al comisiei de elaborare al ROI la CNME – Palela Rădița 

 -profesor evaluator la Concursul județean "Raluca Ripan" – Tudor Cornelia 

 -profesor evaluator la Olimpiada județeană "Științe pentru juniori" – Tudor Cornelia 

 profesor asistent la proba practică a Olimpiadei naționale "Științe pentru Juniori" –Tudor 

Cornelia 

 membri ai juriului la activitatea din cadrul cercului pedagogic cu tema "Haideți la fotosinteză" 

Colegiul Economic – Tudor Cornelia , Palela Rădița 

 -membri ai comisiei de organizare pentru etapa națională 2017 a  Olimpiadei "Științe pentru 

Juniori" – Palela Rădița, Tudor Cornelia 

 membru în comisia de organizare a examenului de admitere în clasa a V-a – Tudor Cornelia 

 -responsabil catedra de chimie – prof. Tudor Cornelia 

 Participarea la activitățile metodice la nivel de municipiu- C.N B.P.Hașdeu și Liceul Teoretic 

A. Marghiloman – prof. Palela Rădița și prof. Tudor Cornelia 

 Dotarea laboratorului de chimie cu materiale didactice moderne, atractive prin temele abordate 

și aspect;posterele au fost  preluate de pe site-ul www.compoundchem.com  și au fost tipărite 

de elevii coordonați de prof. Tudor Cornelia  

 Participarea la activităţile de promovare a ofertei educaţionale a colegiului și  contribuția la 

sponsorizarea Asociației CNME (500lei și 17 formulare de 2%);donații  în sala de clasă (XC) 

pentru reamenajare - prof. Palela Rădița 

 Participarea elevilor clasei a X-a C la cea de-a XX-a ediție a Târgului Internațional de 

Universități RIUF –prof. Palela Rădița  

 Participarea la concursul național de grafică, machete, fotografii și colaje ,,Apa –bucuria 

vieții,,- "H2O cu ochelari" Glevan Mihnea, Gherghel Mușat Andrei, Bălan Miruna Ioana, 

Pascu Ștefan, Ciucu Daniel, Oancea Andrei Daniel(cl.a IX-a) – prof. Palela Rădița 

 Organizarea și desfășurarea activităților de voluntariat de nivel județean, național și 

internațional prin Asociația cadrelor didactice din România ,,Dăscălimea Română’’ –prof. 

Palela Rădița  

ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT 

 Stimularea participării elevilor la olimpiade, concursuri și sesiuni științifice 

 Atragerea unui număr mai mare de elevi pentru participarea la proba de chimie a examenului 

de Bacalaureat 

 Încurajarea și motivarea elevilor pentru alegerea unui parcurs profesional care implică chimia: 

medicină, farmacie, biochimie, chimie alimentară, inginerie medicală, chimie aplicată, științe 

aplicate, chimie universitară, etc. 

 Înscrierea unui număr mai mare de elevi pe platformele educaționale care oferă filme și teste, 

facilitând accesul la conținut educațional de calitate și oferind feed-back asupra performanței : 

Lectii-virtuale. ro/ disciplina / chimie  

 Montarea unei nișe în laboratorul de chimie 

 Înnoirea reactivilor de laborator și a materialelor didactice 

 Înlocuirea chiuvetelor corodate din laboratorul de chimie 

ACTIVITĂȚI DE PERFECȚIONARE 

 Participarea la programul de formare ,, Valorizarea instituției de învățământ prin optimizarea 

și eficientizarea comunicării și relaționării ‘’ – prof. Palela Rădița 

http://www.compoundchem.com/


 În perioada aprilie –septembrie 2017,  dna prof. Tudor Cornelia a urmat cursurile organizate 

de Centrul de Formare Profesională InfoEducația Iași: 

 Management Educațional în instituțiile de învățământ preuniversitar- perspective inovative 

 Strategii Didactice de predare-învățare-evaluare 

 Mentorat . Strategii și inovare 

 Comunicare Instituțională 

 Training online de Digital Marketing din cadrul proiectului Atelierul Digital Google (martie 

2017) –prof. Tudor Cornelia 

 Participarea la programul de formare ,,Valorizarea instituției de învățământ prin optimizarea și 

eficientizarea comunicării și relaționării”-74 de ore de formare și 19 credite profesionale 

transferabile –prof. Palela Rădița 

 Atelierul de formare "Leadership Autentic" organizat de prof. Daniela Albu prof. metodist în 

cadrul consfăturilor județene ale consilierilor educativi –prof. Dobru Iuliana, Palela Rădița 

 Seminarul regional organizat în cadrul programului internațional ,,EAThink 2015-Global 

Learning for Change in EYD2015 and beyond: european Youth Engagement from School 

Gardens to Sustainable Food Systems,, -DCI NSA-ED/2014/349-033 –prof. Palela Rădița 

 Workshop cu tema ,,Abordarea transdisciplinară a științelor din perspectiva învățământului de 

calitate,, în cadrul Simpozionului regional "Școala –furnizor de calitate în educație" ediția a 

VII-a, activitate integrată în calendarul activităților educative regionale și interjudețene-2017 –

prof. Palela Rădița 

 Participarea la conferința ,,EMPOWERMENTUL – Schimbare a practicii sociale curente”  

susținută de Yann le Bose, profesor la Departamentul Fundamente și Practici în Educație al 

Universității Laval, Quebec, Canada, organizată de  Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului și Prefectura Buzău – prof. Tudor Cornelia 

Membrii catedrei de chimie: 

Prof. Tudor Cornelia – responsabil catedră chimie 

Prof. Dobru Iuliana 

Prof. Palela Rădița 

Prof. Crăciun Cerasela 

Prof. Smaranda Carmen 

COLEGIUL NATIONAL “MIHAI  EMINESCU” - B U Z A U   An şcolar 2016-2017 

Fișă privind rezultatele obţinute la testele iniţiale 

CHIMIE 

Prof. Tudor Cornelia 

Clasa a IX-a G -  profil real, specializarea științele-naturii 

Aprecierea cu note : 

Note sub 4 4 5 6 7 8 9 10 

Nr. elevi 5 7 7 3 4 2 0 0 

Media clasei : 5 

REZULTATELE OBŢINUTE DE ELEVII CLASEI  LA TESTELE INITIALE 

Nr. 

crt. 

NUMELE SI PRENUMELE NOTA 

OBTINUTA 

1 Dughiană Mădălina 8 

2 Chivu Mihaela 5 

3 Dincă Steliana 6 

4 Antonie Daria 5 

5 Barbu Romeo 5 

6 Anghel Alexandru 4 

7 Prahoveanu Diana 7 

8 Blăgoi Daniela 8 

9 Nedeluș Alexandra 5 

10 Șomoiag Gabriela 6 

11 Ioniță Lorena 4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obs. 1 elev a fost absent 

Greşeli frecvente: 

Necunoașterea sau slaba 

cunoaștere a proprietăților 

fizice și a utilizărilor unor 

substanțe chimice uzuale; 

Scrierea greşită a formulelor 

chimice ale unor substanţe uzuale; 

Scrierea greşită a ecuaţiilor reacţiilor chimice în care intervin substanţe anorganice; 

Dificultăţi la stabilirea structurii unui atom, respectiv ion; 

Greşeli la scrierea proceselor de ionizare; 

Dificultăţi la aplicarea algoritmilor specifici rezolvării de probleme; 

Dificultăți la înțelegerea textului problemei (cerinței). 

Observaţii  şi măsuri : 

Folosirea unor secvențe video care prezintă experimente filmate pentru o mai bună înțelegere a 

comportării substanțelor chimice; 

Realizarea unor experimente de laborator pentru  dezvoltarea abilităților practice și formarea 

deprinderilor de înregistrare a observațiilor experimentale; 

Utilizarea unor fişe de recuperare pentru corectarea modului de scriere a formulelor chimice, a 

ecuaţiilor reacţiilor chimice, a modului de egalare a ecuaţiilor reacţiilor chimice;  

Rezolvări de probleme care presupun calcul pe ecuația reacției chimice, utilizarea noțiunilor de 

puritate, randament; 

Transformarea problemelor din manuale/culegeri în lucrări de laborator sau jocuri didactice pentru 

stimularea creativității elevilor; 

Aplicarea unui test similar în luna noiembrie pentru a obţine feed-back-ul cu privire la 

diminuarea/eliminarea greşelilor frecvente sesizate. 

Prof. Dobru Iuliana 

CLASA MEDIA 

IX F 6.50 

Greșeli frecvente: 

Scrierea formulelor chimice ale substanțelor anorganice studiate în gimnaziu 

Completarea ecuațiilor reacțiilor chimice 

Calcul stoechiometric  

Rezolvări de probleme care presupun noțiuni de puritate, randament, concentrație 

Plan de recuperare: 

Proiectarea unor secvențe de lecție care să includă scurte recapitulări urmate de asimilare de noi 

cunoștințe, aprofundare și consolidare. 

 

Prof. Palela Rădița  

Concluzii teste inițiale 

În anul școlar 2016-2017 am în catedră patru clase începătoare ( IX-a C-profil uman și 3 clase profil 

real: IX-a H, IX-a I și IX-aJ) 

Testele inițiale le-am susținut în săptămâna a treia din primul semestru după o perioadă de recapitulare 

a materiei de clasa a VIII-a 

12 Scarlat Alexandra 5 

13 Dinu Ștefania 7 

14 Spiroiu Maria 6 

15 Ursu Florina 3 

16 Tătulescu Iulia 4 

17 Tarău Alexandra  7 

18 Duman Bianca 3 

19 Grama Adriana 4 

20 Plătică Ariana 4 

21 Aurică Alina 4 

22 Spoială Andreea 5 

23 Hăisan Iarina 5 

24 Arion Andreea 7 

25 Țîru Andra 4 

26 Nițu Marius 3 

27 Stroe Gabriela 3 

28 Panait Rebeca 3 



Mediile pe clase au fost:  

Clasa a IX-a D- 4,60 

Clasa a IX-a H- 5,80 

Clasa a IX-a I-6,40 

Clasa a IX-a J – 6,80 

Greșelile frecvente au fost: 

Completarea ecuațiilor reacțiilor chimice ( itemul IIII) 

Rezolvarea problemei de la itemul V 

Am realizat un plan de recapitularea pentru remedierea acestor deficiențe. 

 

COLEGIUL NAȚIONAL ,,MIHAI EMINESCU’’ – BUZĂU 

CATEDRA DE CHIMIE-SIMULARE BACALAUREAT,  2017 

Profesori evaluatori:  

 -prof. Dobru Iuliana 

 -prof. Tudor Cornelia 

REZULTATE SIMULARE EXAMEN BACALAUREAT 

Nr

crt 

Nume  și prenume Clasa Disciplina 
 

Nota 

1. Alexandrescu ML  Răzvan-Ionuț XII F Chimie organică 9.20 

2. Argăseală N. Aura XII F Chimie organică 9.40 

3. Băbuș A. Carmen XII F Chimie organică 8.80 

4. Beșliu R.Robert XII F Chimie organică 9.10 

5. Ghiță N Andreea-Bianca XII F Chimie organică 9.30 

6. Lupașcu G Andrei- Cătălin XII F Chimie anorg. 6.20 

7. Mărculescu N Alin-Andrei XII F Chimie organică 9.20 

8. Oatu M Ana-Maria XII F Chimie organică 9.70 

9. Obreja C Cristina -AnaMaria XII F Chimie organică 7.20 

10 Poterașu R Ramona -Mihaela XII F Chimie organică ABSENTĂ 

11 Sandu Gl Raluca-Andreea XII F Chimie organică 8.00 

12 Simion D.Bianca-Elena XII F Chimie organică 9.10 

13 Șerban Ș Andreea-Maria XII F Chimie organică 9.20 

14 Ștefan C Alexandra -Elena XII F Chimie organică 9.20 

15 Brătuc I. Ionuț XII G Chimie organică 8.20 

16 Crîngașu C Andreea- Elena XII G Chimie organică 6.40 

17 Druciuc MI Iulian- Andrei XII G Chimie organică 6.20 

18 Lăzărescu D Oana- Gabriela XII G Chimie organică 8.90 

19 Postelnicu N Iliana XII G Chimie organică 7.60 

20 Stoicescu S Maria  XII G Chimie organică 5.80 

21 Toma N Maria- Loredana XII G Chimie organică 9.30 

22 Van F Cătălin-Florentin XII G Chimie organică 5.30 

23 Balcoș M Andreea- Elena XII H  Chimie organică 9.00 

24 Goldan C Andreea - Florentina XII H Chimie organică 9.00 

25 Grosaru LI Victor XII H Chimie organică 7.60 

26 Pătrînoiu T Ionela XII H Chimie organică 5.90 

27 Zăinescu G Andrei- Alin XII H Chimie anorgan 5.00 

28 Negoiță I Luminița- Andreea XII I Chimie organică 7.90 

29 Timofte PA Maria-Alexandra  XII I Chimie organică 6.40 

30 Chivu V Theodora XII J Chimie organică 7.60 

31 Răican D Andreea XII J Chimie organică 5.70 

 

Rezultate pe școală : 

Nr. 

candidați 

prezenți reușiți 9-10 8-8.99 7-7.99 6-6.99 Sub 6 % promovare 



31 30 30 12 4 5 4 5 100% 

Prof. Dobru Iuliana : XII F, XII H 

Prof. Tudor Cornelia: XII G, XII I, XII J 

 

ANALIZA  SWOT                                

PUNCTE TARI 

Toți elevii prezenți(30) au promovat simularea la 

proba de chimie org/anorg 

12 elevi au obținut note cuprinse între 9-10 ( 

40%)  

21 de elevi din 30 prezenți au obținut note ≥ 7  ( 

70%) 

9 din cele 12 note ≥ 9 au fost obținute de elevii 

clasei XII F 

Metodologia de bacalaureat a fost prelucrată de 

către prof. de chimie;  

Colaborarea cadrelor didactice  a reprezentat o 

constantă în activitatea curentă a comisiei 

metodice  

Disponibilitatea cadrelor didactice pentru 

implicare/ pentru perfecţionare continuă a 

constituit un avantaj în pregătirea metodico-

ştiinţifică a acestora 

Recapitulările au fost finalizate înainte de 

simulare conform programei de bacalaureat și 

folosind modelele de examen elaborate de MEN 

S-au realizat săptămânal pregătiri suplimentare cu 

elevii care au ales chimia org/anorg la proba Ed a 

bacalaureatului 

PUNCTE SLABE 

Nr. mic de note peste 9 la clasele XII G, H, I, J 

Media mică a notelor la XII G, profil științele-

naturii 

Unii elevii nu sunt motivați dacă notele nu se trec 

în catalog 

Lipsa interesului pentru pregătirea continuă a 

elevilor a dus la imposibilitatea acumulării 

constante a cunoştinţelor şi la existenţa unor 

lacune în pregătire;  

Unii elevi au probleme de concentrare a atenției, 

motiv pentru care formulează răspunsuri 

incorecte la cerințe foarte simple, greșesc calcule 

elementare sau pur și simplu sar 

peste subiecte, care ar putea fi rezolvate 

Unii elevi absentează  atât de la orele de curs, cât 

și de la orele de pregătire 

suplimentară; în general elevii claselor a XII-a 

înregistrează cel mai mare număr de 

absențe 

 

 

OPORTUNITĂȚI  

Implicarea tot mai puternică a cadrelor didactice, 

care îşi perfecţionează activitatea de pregătire a 

examenului de bacalaureat, astfel încât să se 

îmbunătăţească rezultatele în cadrul acestuia 

Disponibilitatea unor părinţi pentru urmărirea 

pregătirii elevilor creează un cadru mai bun 

pentru obţinerea de mai bune rezultate la 

examenul de bacalaureat 

Posibilitatea participării elevilor la pregătirile 

realizate în școală cât și în cadrul UPB ( cursuri 

gratuite, săptămânal, cu cadre universitare) 

AMENINȚĂRI 

Există riscul ca cei 5 elevi care au obținut note 

sub 6 să nu promoveze examenul de bacalaureat 

Neseriozitatea unor elevi în pregătire poate să le 

afecteze și rezultatele la admiterea în instituțiile 

de învățământ superior 

Atitudinea duplicitară şi standardele duble ale 

elevilor au constituit alte dezavantaje, în 

condiţiile în care societatea le oferă ca exemple 

aşa-zise modele de succes şi cazuri de obţinere de 

mijloace materiale în mod facil, fără muncă şi 

fără respectarea normelor de convieţuire în 

societate 

nți 

Modalități de remediere: 

Se impune: 

◦ Organizarea unor activități de învățare care să provoace elevii la exerciții de gândire, 

care să-i implice efectiv în actul  învățării; 

◦ Optimizarea actului didactic prin construirea unor strategii diferențiate în funcție de 

necesitățile fiecărui grup de elevi; 

◦ Rezolvarea unui număr cât mai mare de variante de subiecte; 

◦ Organizarea altor simulări de către fiecare cadru didactic, notele trecându-se în 

catalog; 

◦ Fructificarea la maxim a orelor de curs și oferirea de explicații suplimentare elevilor 

care au nelămuriri; 

◦ Monitorizarea riguroasă a absențelor, respectarea hotărârii Consiliului de Administrație 



cu privire la învoirea elevilor. 

  

 

CATEDRA DE CHIMIE-BACALAUREAT,  2017 

REZULTATE  EXAMEN BACALAUREAT 

Proba Chimie organică/ chimie anorganică 

Nr

crt 

Nume  și prenume Clasa Disciplina Nota 

1. Alexandrescu ML  Răzvan-Ionuț XII F Chimie organică 9.00 

2. Argăseală N. Aura XII F Chimie organică 9.70 

3. Băbuș A. Carmen XII F Chimie organică 8.35 

4. Beșliu R.Robert XII F Chimie organică 9.50 

5. Ghiță N Andreea-Bianca XII F Chimie organică 9.20 

6. Lupașcu G Andrei- Cătălin XII F Chimie anorg. 7.80 

7. Mărculescu N Alin-Andrei XII F Chimie organică 8.65 

8. Oatu M Ana-Maria XII F Chimie organică 9.85 

9. Obreja C Cristina -AnaMaria XII F Chimie organică 7.10 

10 Sandu Gl Raluca-Andreea XII F Chimie organică 8.10 

11 Simion D.Bianca-Elena XII F Chimie organică 8.80 

12 Șerban Ș Andreea-Maria XII F Chimie organică 9.10 

13 Ștefan C Alexandra -Elena XII F Chimie organică 8.25 

14 Brătuc I. Ionuț XII G Chimie organică 9.20 

15 Crîngașu C Andreea- Elena XII G Chimie organică 8.20 

16 Druciuc MI Iulian- Andrei XII G Chimie organică 7.60 

17 Lăzărescu D Oana- Gabriela XII G Chimie organică 9.65 

18 Postelnicu N Iliana XII G Chimie organică 7.90 

19 Stoicescu S Maria  XII G Chimie organică 8.35 

20 Toma N Maria- Loredana XII G Chimie organică 9.80 

21 Van F Cătălin-Florentin XII G Chimie organică 6.80 

22 Balcoș M Andreea- Elena XII H  Chimie organică 9.15 

23 Goldan C Andreea - Florentina XII H Chimie organică 9.80 

24 Grosaru LI Victor XII H Chimie organică 7.80 

25 Pătrînoiu T Ionela XII H Chimie organică 6.15 

26 Zăinescu G Andrei- Alin XII H Chimie anorgan 6.25 

27 Negoiță I Luminița- Andreea XII I Chimie organică 9.00 

28 Timofte PA Maria-Alexandra  XII I Chimie organică 7.90 

29 Chivu V Theodora XII J Chimie organică 9.25 

30 Răican D Andreea XII J Chimie organică 7.80 

 

Rezultate pe școală  

Nr. 

candidați 

prezenți reușiți 9-10 8-8.99 7-7.99 6-6.99 Sub 6 % promovare 

30 30 30 13 7 7 3 0 100% 

MEDIA  BACALAUREAT CHIMIE : 8.47 

Prof. Dobru Iuliana : XII F, XII H 

Prof. Tudor Cornelia: XII G, XII I, XII J 

Responsabil catedră chimie – prof. Tudor Cornelia 

 

11.Raport de activitate la specialitate fizică, responsabil prof. Cocor Rozalia 
AN ŞCOLAR 2016 - 2017 - Semestrul I 

   Profesorii de fizica au dezvoltat la elevi, pe lângă cunoştinţe şi deprinderi teoretice şi practice de 

investigare, de modelare, selectare şi structurare a informaţiilor dobândite şi o serie de valori şi 



atitudini ca: grija faţă de mediu, interesul pentru argumentarea raţională, curiozitatea faţă de noile 

deschideri din domeniul ştiinţei, interesul faţă de informaţia tehnologică, ştiinţifică şi din mediul 

natural, curiozitatea pentru simularea şi modelarea fenomenelor naturale prin experimente, interesul 

pentru modul de dezvoltare a ideilor şi teoriilor în ştiinţele naturii. 

  ACTIVITĂȚI  PROPUSE SI  REALIZATE 

În anul şcolar precedent, profesorii din cadrul catedrei de fizică au desfăşurat urmatoarele activitati: 

 întocmirea planificărilor calendaristice în acord cu metodologia în vigoare, având ca suport 

documentele curriculare – programa, manualele 

 conceperea subiectelor pentru testarea initiala la clasa a IX-a profil real si analiza rezultatelor 

obtinute de elevi 

 parcurgerea ritmică și integrală a materiei prevăzute în programa școlară  

 pregătirea elevilor din clasele a XII-a cu profil real în vederea susţinerii cu succes a 

Examenului de Bacalaureat și a examenelor de admitere în învățământul superior 

In  data de 5.10.2016, profesorii: Burdea Mariana,Ionescu Silvia, Cocor Rozalia, Chifan Mariana. din 

cadrul catedrei, au sustinut activitatea  „ Teledectia traseaza  viitorul”, in cadrul “Saptamanii Mondiale 

a Spatiului Cosmic”. Activitatea a cuprins 

Prezentari Power Point cu temele: Teledectia, Telescopul,  Telescopul Hublle,  Cel mai mare telescop., 

realizate de elevi ai claselor XII J, XI I, F, X G, H, J.  

Prezentare film documentar  “ Drona- aplicatii  ale teledectie in agricultura”. 

Aplicatii practice ale teledectiei: telescopul, GPS -ul, busola cu teledectie. 

Premii 

Premiul I – Iasocec Roxana (XI F) 

Premiul II – Matei Dragos Valentin (XI F) 

Premiul III – Ionescu Virgil (XI F) 

Mentiune – Bocioc Cristina Anamaria (XH) ,elevi coordonati de prof .M.Chifan 

Premiul I Daala G si Mustatea M-lucrarea “Teledetectia”, prof. coordonator M.     Burdea 

Premiul I – Banu Sebastian, Tanase Dragos(XI I) 

Premiul II –Fratila Alina, Ion Elena Laura (XI I) 

Premiul III – Vatra Dimitrie (XI F) 

Mentiune – Bocioc Cristi 

       - La proiectul “ Voluntar la Valea Plopului“ –decembrie 2016 au participat prof.M.Chifan, 

R.Cocor 

In cadrul proiectului “Spatiul ideilor”, in data de 20 01 2017 s-a desfasurat activitatea 

„Interdisciplinaritatea, premisa a invatamantului modern”ce s-a desfasurat pe urmatoarele sectiuni  

1. ”Micii expluatatori ai vietii cotidiene”-lucrari practice ale elevilor clasei a VI-a(prof.S. Ionescu), a 

VIII-a (prof. M.Burdea)si a IX-a (prof.M Chifan) 

2. Proiectii videoclipuri realizate de prof.R.Cocor si D.V.Dudas in colaborare cu elevii 

3.” Adevaruri stiintifice in universul eminescian”-prezentari PowerPoint realizate de elevii claselor 

XI-a A,F,I,J (si R. Cocor)  

     -  In cadrul proiectului Simpozionul Regional “Şcoala  - furnizor de calitate ȋn educaţie” desfasurat 

in 28 ianuarie 2017 la Liceul Pedagogic ”Spiru Haret”elevii coordonati de prof.M Chifan au obtinut 

urmatoarele premii 

 Premiul I  – Bocioc Cristina Anamaria si Chiorbeacă Mihaela (XH) 

 Premiul II – Dobre Ruxanda si Draguşin Carmen (XI A)  

Semestrul al II-lea: 

      Participarea membrilor catedrei  la Olimpiada de fizica –etapa judeteana 

 prof. Rozalia Cocor-vicepresedinte, prof.Silvia Ionescu, prof.Mariana Chifan- profesor evaluator; 

Rezultate   Mondea Sorin clasa a IX locul 2 (prof.coordonator D.Dudas) si Drutu Eric Gariel cls VIII 

locul 6 

-Calificare la faza nationala Olimpiada STIINTE a elevul Drutu Eric Gabriel cls,VIII(prof.coordonator 

M Burdea) 

-Elevii cls XII H, I si J au promovat Bacalaureatul, au reusit la examenele de admitere in invatamintul 

universitar Politehnia Bucuresti Facultatea Automatica 6, din care 4 la TCI, 3 la Facultatea de 

Electronica si Telecomunicatii si alti 26 la alte facultăți din UPB. La Academia Tehnică Militară sunt 

admiși 2 elevi, la Universitatea Tehnică de Construcții 1 elev –prof S. Ionescu, M Burdea si R. Cocor  



Participarea in calitate de profesor evaluator la Examenul de Simulare Bacalaureat- prof. S.Ionescu, 

M. Burdea si R Cocor. 

Participarea in calitate de membru in Comisia de  Bacalaureat a d-nei prof. M. Burdea. 

Profesorii Rozalia Cocor si Mariana Chifan  au desfășurat activitați specifice   pe tot   parcursul anului 

școlar in calitate de membri in Consiliul Consultativ al ISJ 

ASPECTE POZITIVE: 

 Realizrea progresul şcolar 

 Lucrul în echipă pentru stimularea competitivitătii, cooperarii si autoevaluării.  

 Utilizarea platformelor si site-urilor interactive în predare si evaluare. 

 Depăsirea barierelor psihice si revizuirea metodicii predării (metode si tehnici noi, în acord cu 

standardele europene- modelare si simulare IT, referate, portofolii). 

 Pregatirea elevilor pentru bacalaureat.  

 Preocupari pentru diversificarea situaţiilor de învătare, pentru o motivare adecvată a 

interesului elevilor, pentru implicarea acestora si pentru asigurarea învătării în clasă.  

 Flexibilitate comportamentală profesor –elev,  transmiterea informaţiilor calitativ si mai puţin 

cantitativ.  

 Evidenţierea relationărilor între ceea ce ştiu elevii, ceea ce pot achiziţiona si ceea ce ar trebui 

să învete.  

ASPECTE DE IMBUNĂTĂȚIT : 

 Baza materială corespunzatoare 

 Asigurarea cu material didactic funcțional si de calitate.  

 Focalizarea activităților metodice pe asigurarea accesului cadrelor didactice la informaţii şi 

schimbul de bune practici 

 Iluminare corespunzatoare. 

 participarea la activităţi de formare continuă, scopul fiind, obţinerea competenţelor didactice 

la standardele solicitate. 

 proiectarea unor lectii demonstrative cu achizitiile de la cursurile de formare continuă. 

 

12.Catedra de geografie - raport de activitate  - anul școlar 2016-2017 

Responsabili: prof. Albu Daniela- sem. I, Dragomir Cristina – sem. al II-lea 
      Componența comisiei : 

1. Albu Daniela Mihaela 

2. Dragomir Cristina 

3. Ticleanu Mariana 

I. Activităţi propuse la începutul anului şcolar în cadrul catedrei de geografie 

1. Participarea la consfătuirile profesorilor de geografie, septembrie 2016 

2. Prelucrarea informațiilor primite la Consfătuirile cadrelor didactice 

3. Organizarea activității comisiei metodice 

4. Participarea la activitățile Comisiei metodice – Excursie organizată la Tărgurile de Crăciun 

din Budapesta și Viena – 30 nov. – 4 dec. 2016, prof. organizator Albu Daniela, Dragomir 

Cristina,  

5. Participarea la Simpozionul Național – Didactica ariei curriculare «Om și societate» din 

Buzău, noiembrie 2016 

6. Organizarea Cercului Metodic Județean al profesorilor de geografie, 11 ianuarie 2017 cu 

tema ”Interdiciplinaritatea în cadrul orelor de geografie și a proiectelor educaționale”, 

7. Organizarea Simpozionului județean de geografie pentru elevii liceeni, 11 ian. 2017 în 

cadrul Zilele CN ”M. Eminescu” 
8. Pregătirea elevilor ce vor participa la faza județeană a olimpiadei de geografie, a concursului 

« Terra » - mica olimpiada de geografie, a Sesiunii Științifice a elevilor la disciplina geografie, 

a concursurilor de mediu. 

II. Activităţi realizate 

1. Toti profesorii catedrei: 

- au participat la consfătuirile organizate la  Liceul Pedagogic ”Spiru Haret” Buzău, în 

septembrie 2016; 



2. Prelucrarea informațiilor primite la Consfătuirile cadrelor didactice: 

- În portofoliul catedrei sunt incluse programele școlare în vigoare aprobate prin OM 

nr.3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea planurilor-cadru de învăţământ pentru clasele a 

V-a, a XII-a, filiera teoretică ce  stau la baza proiectarii activitătii didactice, planificările etc.   

- au elaborat, aplicat și analizat testele inițiale la clasele: a V-a și a IX-a. 

3. Organizarea activității comisiei metodice pe semestrul I 

               - profesorii au realizat în concordanţă cu obiectivele, competenţele şi conţinuturile 

programelor şcolare de geografie în vigoare, planificările anuale şi semestriale în timp util desfăşurării 

procesului didactic. 

- au elaborat, aplicat şi raportat rezultatele la testele iniţiale susţinute de elevi. La sfarşitul semestrului 

I, au analizat rezultatele semestriale comparativ cu rezultatele testelor iniţiale concluzionând: elevii au 

deprinderi de citire a hărţilor, deprinderi de citire şi interpretare a graficelor, realizează corelaţii între 

elementele şi fenomenele sau procesele geografice. 

              - Adaptarea strategiilor şi a conţinuturilor  specifice disciplinei s-a realizat în funcţie de 

particularităţile de vîrstă ale elevilor, ceea ce dovedeşte creşterea ponderii elevilor care ating  

standardele educaţionale corespunzătoare vîrstei şi rezultatele foarte bune obţinute la sfarşitul anului 

școlar.  

            - Activitatea la clasă este  centrată pe elev, iar modalităţile de organizare a colectivului de elevi 

utilizează într-o pondere mare, metodele interactive  aplicate  pentru parcugerea unei unităţi de 

învăţare, pentru a facilita progresul în ritm propriu, diferenţiat, al elevilor. 

            - Toţi membrii catedrei de geografie utilizează eficient auxiliarele curriculare (tradiţionale şi 

moderne inclusv soft-ul educaţional INTUITEXT) în procesul de predare-învăţare, dovadă fiind baza 

de date funcţională şi cunoscută de  fiecare profesor precum şi utilizarea diferenţiată a manualelor 

alternative, a auxiliarelor curriculare – caiete de lucru la clasele a V-a şi a VII-a si a VIII-a, a XI, XII –

a, a testelor de evaluare (fişe de progres, fişe de dezvoltare).  

            - d-na profesoara Albu Daniela a publicat lucrarea metodico - științifice ” 

CARACTERIZAREA FIZICO-GEOGRAFICĂ 

 A BAZINULUI HIDROGRAFIC SLĂNICUL DE BUZĂU,SECTORUL VINTILĂ-VODĂ – 

MÂNZĂLEŞTI, editura Teocora, Buzău, 2017, ISBN 978-606-632-411-3 

4. Participarea la activitățile Comisiei metodice județene la nivel de licee 

           -  În data de 15 nv. 2017 profesorii de geografie au participat la lucrările din cadrul 

Simpozionului național al profesorilor de geografie – licee  Buzău, de la Liceul Pedagogic, la care a 

participat prof. dr. Steluța Dan, inspector de specialitate în MEN. 

5. Organizarea Cercului Metodic Județean al profesorilor de geografie, 11 ianuarie 2017  cu 

tema ”Interdiciplinaritatea în cadrul orelor de geografie și a proiectelor educaționale” s-a realizat 

de către membrii catedrei de geografie ai CNME. Au participat 21 de profesori de la liceele din 

judet. Au fost prezentate 6 lucrări:  

- Abordarea interdisciplinară/ pluridisciplinară a învățării. Studiu de caz-proiectul Parlez vous 

global?, prof. Albu Daniela Mihaela, Costache Mihaela( prof. de istorie)  C.N. ”M.Eminescu” Buzau 

- Proiectul concurs european Euroscola, organizat de Palamentul European din Strasbourg, 

prof.Albu Daniela Mihaela, model de bună practică europeană, (doar liceul nostru a reușit în 

competiția națională să participe la 2 sesiuni lae ”Zilelor Euroscola ” în Parlamentul European din 

Strabourg, 2010 si 2014)  

- „Moda – manipulare sau expresia creativitatii”, prof. Dragomir Cristina, Craciun Cerasela ( 

PROF. DE BIOLOGIE), 

- „Ocolul lumii pe jos. Povestea celor 497 perechi de opinci” în cadrul programului 

„Conservarea si revitalizarea patrimoniului cultural si natural” proiect implementat de 

Muzeul Judetean Buzau si finantat  printr-un Grant oferit de Islanda, Liechtenstein, 

Norvegia si Guvernul Romaniei, prof. Țicleanu Mariana 

- COMENIUS MULTILATERAL SCHOOL PARTNERSHIP  „ARTA POPULARĂ 

ŞIINFLUENŢA EI ASUPRA CULTURII EUROPENE”, prof. Țicleanu Mariana, 

-  „Interdiscilpinaritatea”, prof. Avramescu Daniel, Liceul de Arte „Margareta Sterian” Buzau 

  6. Organizarea Simpozionului județean ”Știintă și literatură”,  secțiade geografie pentru elevii 

liceeni, 11 ian. 2017 în cadrul Zilele CN ”M. Eminescu” din proiectul județean ”Spațiul Ideilor”, 



inclus în CAEJ 2017, de către dna. prof. Albu Daniela. La simpozion au participat 25 de elevi din 10 

licee din Buzău și Râmnicu Sărat, prin 16 echipe, cu lucrări bine realizate și prezentate pentru care s-

au acordat diplome de participare și premii și se află în curs de tipărire un CD pentru diseminare. 

  7.    Doamna profesor Albu Daniela, este membru în Consiliul Consultativ la specialitatea geografie 

al ISJ Buzău, conform adeverinței nr. 10644/26.11.2016,  

  8.  Pregătirea elevilor ce vor participa la faza județeană a olimpiadei de geografie, a 

concursului ”Terra” - mica olimpiadă de geografie, a Sesiunii Științifice a elevilor la disciplina 

geografie, a concursurilor de mediu. 

- Profesorii de geografie au participat la organizarea, evaluarea și coordonarea elevilor participanți la 

faza pe școală a Olimpiadei de geografie și a Concursului ”Terra” - mica olimpiadă de geografie 

pentru clasele gimnaziale, în ianuarie 2017; 

- Profesorii de geografie ai C.N. ”M. Eminescu” au contribuit la proiectarea şi aplicarea unui 

curriculum complementar pentru pregătirea  elevilor capabili de performanțe şi au pregătit  

suplimentar  elevii  pentru  concursurile  şcolare.  

9. Excursia organizată la Tărgurile de Crăciun din Budapesta și Viena – 30 nov. – 4 dec. 2016 de  prof. 

organizatori Albu Daniela, Dragomir Cristina s-a bucurat de prezența a 8 cadre didactice, 73 de elevi. 

Diseminarea excursiei a fost realizată de dna. Prof Albu Daniela prin organizarea : 

 Serbării de Crăciun a colegiului, 21 dec. 2017, unde elevele Andreea Stoican, Rebeca Ionescu 

au prezentat rezultatele excursiei prin lucrarea ”Periplu cultural la Târgurile de Crăciun din 

Budapesta și Viena” iar elevii cls. a VI-a au prezentat ”Crăciunul în lume”, 

 Particparea și obținerea premiului I, la Simpozionul județean ”Știintă și literatură”,  a elevelor 

Moraru Andreea și Lepădătescu iuliana  de la cls. a X-a E, cu lucrarea ”Târgurile de Crăciun 

din Budapesta și Viena”. 

D-na profesoara Albu Daniela a  avut calitate de membru: 

 - consultativ al ISJ Buzau - disciplina geografie, conf. adev., am elaborat subiecte pentru 

Olimpiada judeteana de geografie, am fost profesor evaluator al acesteia, 

 - consultativ al ISJ Buzau – consiliere si orientare 

 - membru al juriului in cadrul activității Tradiții și obiceiuri de Crăciun din Cocursul județean 

al proiectului Dialoguri interculturale, ediția a IX- a, din dec. 2016 de la CNME , Buzau, 

conf. adev. Nr. 2486/16.06.2017 

 - toti profesorii catedrei au contribuit la organizarea simularii pentru bacalaureat 

 - d-na profesoara Dragomir Cristina a facut parte din comisia de organizare a probei anticipate 

a bacalaureatului francofon 

În anul școlar 2016-2017 d-na profesoara Albu Daniela a finalizat cursurile: 

-  Trainingul online de Digital Marketing din cadrul proievctului Atelierul Digital organizat de Google 

, IAB Europe din 5.06.2017, conf. diplomei. 

- nov2016, Curs formare pentru facilitatori de educație globală destinat cadrelor didactice din proiectul 

internațional ”EA Think 2015 – Glogal Learning for Change in EYD2015 and Beyound : European 

Youth Engagement from School Gardens to Sustainable System” – DCI NSA-ED/2014/349-033 

organizat de  Ministerul Educației Naționale, Comisia Europeană / ISJ Buzău/Agenția 21- Asociația de 

Asistențăși Programe pentru Dezvoltare Durabilă Adeverință de formare nr. 402/04.11.2016, 6 ore de 

curs 

A participat cu lucrarea: 
- 2017, participare, în curs de tipărire articolul cu tema ”PROIECTELE EUROPENE, MODELE DE 

CETĂȚENIE PARTICIPATIVĂ” din cadrul Conferinței cu participare națională ”tradiție și inovație 

în învățământ 

- a publicat lucrarea metodico-științifică ” Valea Slănicului de Buzău, caracterizare fizico- 

geografică”, ISSN 2017 

- organizator al: 

- 2017, organizarea seminar județean “Rolul Parlamentului European  și semnificația Zilei 

Europei” in colaborare cu Centru “Europe Direct” Buzau sii liceele din județul Buzău, parrticiparea 

europarlamentarului Andi Cristea,  

- 2017, organizarea Simpozionului județean “Știință și literatură” , ianuarie, CNME Buzău 



Simpozionul National « Didactica ariei curriculare Om si Societate ”, editia I,V Buzau, 12 nov. 2016, 

Buzău 

 2016, participare la seminarul regional organizat în proiectul internațional ”EA Think”, 13.oct. 

2016, CCD Buzău 

 Concursului județean de creație literară și interpretare de muzică religioasaaripi de înger”, ediția I, 

2016 

III. Aspecte pozitive: 

              - aplicarea curriculumului școlar specific specialității, realizarea documentelor proiective, 

aplicarea  metodologiilor în vigoare, 

 - participarea la Simpozionul Național de profil organizat la Buzău și la aplicația practică a 

Cercului de geografie, 

 - pregătirea elevilor capabili de performanță la geografie în cadrul orelor special destinate din 

proiectul “Cercul de excelență” și organizarea, realizarea de subiecte, evaluarea și analiza   rezultatelor 

elevilor la Olimpiada de geografie – faza școlară și a Concursului “Terra” – mica olimpiadă,  în 

ianuarie 2017. 

Rezultatele la concursuri și olimpiade școlare 

- D-na Albu Daniela a obtinut premii la numeroase concursuri: 

 Concursul National AGGR“FII PREGATIT!” – editia a III-a 2016, Autor: Albu Daniela 

Mihaela și cls. a VI-a, Denumire fotografie, participare 

 premiul  special al Societății de Geografie din România, al elevului Nae C. Mihai, cls. a X-a 

E cu proiectul “ Grădini școlare, grădini inteligente” la Sesiunea Națională de comunicări 

științifice pentru elevii liceeni la disciplina geografie, in iulie, 2017. 

 Premiul  de participare pentru elevii: Haralambie Petru și Vlad Petrut  care au participat la 

Concursul national de Proiecte de mediu,  27.07.2017, tabara Muncel, Iasi. 

 Premiul I pentru elevii cls. a VI-a la Concusul județean ”UE în atenția tinerilor, 9 mai 1017 

– Ziua Europei” organizat de prof. Albu Daniela în colab. Cu ISJ Buzau, Centrul Europe Direct Buzau: 

Matara Bianca, Căpățână Radu, Tănase Anisia,Toma Rareș. 

Profesorii catedrei au participat în calitate de organizatori, profesori evaluatori și asistenți la: 

1. faza locală (31 de elevi participanți) a Olimpiadei de Geografie,  ianuarie 2017  

2. faza județeană a Olimpiadei de Geografie (s-au calificat 20 de elevi)  

3. Concursul “Terra”- mica olimpiadă - februarie 2015 (5 elevi participanți, 5 calificați la faza 

județeană) 

Numele și prenumele Clasa Note obtinute Profesor 

Matara C. Cristina Bianca a VI-a 9,80 Albu Daniela Mihaela 

Căpățînă GH. Radu a VI-a 9, 70 Albu Daniela Mihaela 

Mărunțiș Bogdan a VI-a 9, 70 Albu Daniela Mihaela 

Jifcu C. Mihai a VI-a 9,60 Albu Daniela Mihaela 

Rizea Eduard a VI-a 9,60 Albu Daniela Mihaela 

Pentru  Olimpiada județeană de geografie, s-au calificat elevii: 

Nr. 

Crt. 

Numele și prenumele Clasa Nota Profesor 

1 CIRCEI GH. V. ANDREEA MARIANA IX D 8,90 Dragomir Cristina 

2 LOPATARU C. BOGDAN IX E 8,90 Ticleanu Mariana 

3 PETRISOR M. LAURA IX B 8,75 Ticleanu Mariana 

4 ROMAN D. SEBASTIAN  IX B 8,70 Ticleanu Mariana 

5 NAE C. MIHAI                                    X E 9,50 Albu Daniela Mihaela 

6 STOICA G. NICOLETA                       X E 9,00 Albu Daniela Mihaela 

7  IAMANDI C. ANDREI           X E 9,00 Albu Daniela Mihaela 

8 ANGHEL F. MIRCEA VLAD                 X E 9,00 Albu Daniela Mihaela 

9 HARALAMBIE C. T. PETRU COSMIN X C 9,50 Albu Daniela Mihaela 

10 GHICA  M. ANDREEA TEODORA X C 9,50 Albu Daniela Mihaela 

11 PERȚEA C. CĂTĂLIN X C 9,00 Albu Daniela Mihaela 



12 UNTEA I. VIOREL X C 9,00 Albu Daniela Mihaela 

13 OCHIUZI. ADRIANA MIHAELA X D 8,75 Dragomir Cristina 

14 TIRHOACA I. SILVIA XI E 9,25 Dragomir Cristina 

15 FLORESCU G. BOGDAN                      XIIE 9,00 Albu Daniela Mihaela 

16 LABĂ C. ROMICĂ XIIE 8,50 Albu Daniela Mihaela 

17 MOLDOVEANU BIANCA LAVINIA XII E 8,50 Albu Daniela Mihaela 

18 GHEORGHE M. CRISTINA XII C 9,00 Albu Daniela Mihaela 

19 BARBU C. ALEXANDRA MIHAELA XII C 8,75 Albu Daniela Mihaela 

20 TACHE C. CIPRIAN FLORIN XII B 8,85 Albu Daniela Mihaela 

 

La etapa județeană au participat elevii : 

 CÎRCEI ANDREEA MARIANA, cls. A IX-a A, prof. Dragomir Cristina 

 ANGHEL MIRECA VLAD, cls. A X-a E, mențiune, prof. Albu Daniela 

 NAE MIHAI, cls. A X-a E, mențiune, prof. Albu Daniela 

 IAMANDI ANDREI, participare, prof. Albu Daniela 

 STOICA NICOLETA, cls. A X-a E, participare, prof. Albu Daniela 

 HARALAMBIE PETRU COSMIN participare, prof. Albu Daniela 

 UNTEA VIOREL participare, prof. Albu Daniela 

 GHICA ANDREEA TEODORA, participare, prof. Albu Daniela 

 GHEORGHE CRISTINA, a XII-a C, participare, prof. Albu Daniela 

 BARBU ALEXANDRA MIHAELA, a XII-a C, participare, prof. Albu Daniela 

 MOLDOVEANU BIANCA LAVINIA, a XII-a D, participare, prof. Albu Daniela 

 TÎRHOACA MIHAELA SILVIA , a XI E, premiul III, professor Cristina Dragomir 

- Aplicarea transdisciplinarității, se pretează în cadrul proiectelor și parteneriatelor 

educative: 

 În platforma digitală a proiectului internațional “et – Thing” organizat de APDD 

”Agenda 21” dna. prof. Albu Daniela și dna. prof. de biologie Voicu Camelia au 

postat modulul ”Mirodeniile” și lecțiile interdisciplinare realizate la clase, iar dna. 

prof. Albu a participat la un curs de formare în acest proiect, în dec. 2017 in urma 

căruia a realizat o lectie la clasa a VI-a ”Alimentația sănătoasă” pe care a diseminato 

pe aceeași platformă. 

 Proiectul internațional ”Prietenii cărților” organizat prin parteneriatul dintre CNME 

și Gimnaziul nr. 6 din Cernăuți, Ucraina în ianuarie 2017 a inclus vizita și activitățile 

desfășurate în cadrul colegiului din partea  a 7 elevi și 2 profesori, 2 inspectori 

generali și un părinte din Gimnaziul nr. 6 cernăuți. la care au participat dnele. Prof. 

Albu Daniela și Țicleanu Mariana. În perioada 3 – 5 martie 2017 pregătim elevii au 

participat la vizita culturala din Cernăuți la: șezătoarea pentru ”Mărțișor” și 

Festivalul Internațional ”Mărțișor”. 

participarea a 2 elevi : Haralambie Petru-cls a X-a C și Vlad Petrut – cls. A IX-a C la 

Concursul Național ”Proiecte de Mediu”, Muncel, Iași, iulie 2017,  

- un premiu special obținut de elevul Nae Mihaei – cls. A X-a E la Sesiunea de 

Comunicări si referate științifice ale elevilor liceeni, Targu Secuiesc, iulie 

2017(profesor Albu Daniela) 

- diseminarea proiectului in cadrul Seminarului Internațional al Ea Think” din Viena, 

septembrie 2017, 

- diseminarea parteneriatului si a gradinilor la emisiunea ”Din grădina Danei” prin 

filmările realizare de echipa TVRomania in școală, septembrie 2017. (profesor Albu 

Daniela) 

 Dna. prof. Albu Daniela a participat la cursul de formare al proiectului Național ”Școli 

Ambasador ale Parlamentului European” organizat de BIPE, MEN, APDD ”Agenda 21”, la 

Biroul de Informare al Parlamentului European din București, 9-10 februarie 2017, fiind 

organizatorul proiectului în CNME. Proiectul a cuprins activitati multiple in parteneriat cu liceele 

si scolile gimnaziale din municipiu prin care s-au diseminat informatii privind rolul 

Parlamentului European si a instituțiilor sale de catre echipa de proiect)15 elevi si 8 profesori_. 



Școala a primit titlul de Școală Ambasador a Parlamentului European iar la ceremonia de 

decernare a titlului, elevii si prof. Albu D. si palela Radita au prezentat activitatile desfasurate. Ca 

urmare, echipa de elevi si 2 profesori va participa in data de 12 oct. 2017 la Ziua Euroscola din 

Parlamentul European din Strasbourg. 5 profesori din proiect : Voicu camelia, Albu Daniela, 

Delcea Carmen, Matara Maria si Costache Mihaelaau fiost invitate la Parlamentul European din 

Bruxelles, in august 2017, de europarlamentarul Andi Cristea la o actiune de informare asupra 

institutiilor europene. 

 proiectul regional”UE persepective si dezvoltare educational”, editia a III-a. 

în care am organizat activități inter și transdisciplinare în colaborare cu colegii din 

toate catedrele colegiului. În același proiect am organizat și Concursul județean ”UE 

în atenția tinerilor” în data de 9 mai – Ziua Europei, 2017 la care au participat elevi și 

profesori din 10 licee buzoiene alături de Centrul Europe Direct Buzau. (profesor 

Albu Daniela) 

 Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de buna practica.             

Fiecare elev al clasei a VI-a a avut responsabilitati date la inceputul anului şcolar pentru ai 

implica si valoriza in cadrul colectivului. In cadrul festivitatilor traditionale ale şcolii: 

“Eminescieni de nota 10”, Absolvirea clasei a VIII-a, Absolvirea clasei a XII-a sunt nominalizati 

elevii cu premii si responsabilitati la concursurile si olimpiadele şcolare, in cadrul Consiliului 

Şcolar al Elevilor 

IV. Aspecte de îmbunătățit 

- organizarea de excursii de studiu pentru aplicarea părții practice și formarea  competentelor specifice 

de observare, analiză și corelare a fenomenelor și elementelor de mediu în orizontul local. 

- reamenajarea cabinetului de geografie cu aparatură, mijloace moderne de lucru etc. 

- propunerea de cursuri opționale (”Geografia României”) pentru examenul de bacalaureat, încă din 

clasa a XI-a, pentru clasele de profil uman, pentru descongetionarea materiei în cls. a XII-a, mai ales la 

cele care au doar o oră/săptămână. 

V. Activități de perfecționare 

- organizarea de activități metodice de perfecționare în parteneriat cu catedra de  

informatică pentru utilizarea tablelor interactive la disciplina geografie. 

Responsabil al catedrei de geografie, prof. Dragomir Aura Cristina 

 

13.Raport de activitate catedra de engleza-germana, responsabil, prof. 

Haralambie Monica 
      Pe semestrul I al anului şcolar 2016-2017, Catedra de Limba engleza - limba germana a avut in 

centrul activitatii  obiective  precum  : 

                    - discutarea programei si a bibliografiei; 

                    - selectarea manualelor ; 

                    - asigurarea unui bogat material documentar; 

                    - evaluarea permanenta si pregatirea suplimentara a elevilor care au de sustinut examene 

si teste la cele doua discipline.     

     La începutul anului şcolar  s-au aplicat evaluari initiale , semnalandu-se greselile frecvente , s-au 

propus si urmarit masuri de ameliorare, s-au aplicat permanent  elevilor  evaluari formative si 

sumative si s-au organizat si desfasurat activitati de consolidare a materiei pentru elevii claselor V-XII 

in vederea sustinerii concursurilor si olimpiadelor şcolare şi Examenului de Bacalaureat. 

Activitati realizate: 

 Aplicarea testelor initiale si discutarea acestora cu elevii si parintii; 

 Ziua Europeana a Limbilor Moderne (26 septembrie 2014) – in cadrul acestui eveniment au 

fost organizate diferite activitati in cadrul catedrei. 

- Doamna prof. Liliana Caloian a desfasurat impreuna cu elevii de la clasa a X-a C si cu 

elevii de la clasa a XI-a C doua activitati, “Fun with English and Romanian”, in 

cadrul  Saptaminii Limbilor Europene.  

Elevi de la clasa a X-a C au participat la concursul on-line de scriere creativa “Make equality real!” 

organizat de d-na profesoara, care a oferit si premii in carti. 



- Saptamana Educatiei Globale – au avut loc activitati oganizate de toti membrii catedrei. Prof. 

Liliana Caloian a organizat concursul de scriere creativa cu tema “Make equality real!”, la care au 

participat elevi de la clasa a IX-a C; premiile obtinute de elevi au constat din carti sponsorizate de d-na 

profesoara. 

4.  Concursul Județean de Creație Literară în Limba Engleză“Arts and Crafts - Christmas Time” 

organizat de Liceul Teoretic « Henri Coanda » din Craiova (Editia a V-a, Craiova–18.XII.2016)  - 

eleva Bolchi Andreea (cl. a VIII-a) a obtinut premiul I – prof. coord. Haralambie Monica. 

Concursul National de Creatie Literara si Plastica “ART WITH FICTION AND POETRY” initiat de 

Liceul Teoretic “Henri Coanda” din Craiova .  

Lucrarile elevilor (creatii literare in lb. engleza si desene) vor aparea in revista publicata cu acest 

prilej.  

Au participat cu lucrari elevi coordonati de prof.:  Liliana Caloian, Monica Haralambie, Daniela 

Avram, Mihaela Vlad, Georgiana Anica. 

La acest concurs au fost obtinute urmatoarele premii si mentiuni: 

 -  Premiul III - Ghizdeanu Bianca (cl. a X-a C)  

 -  Mentiune - Panait Elena, Chircu Laura (cl. a X-a C) 

 -  Mentiune - Stemate Sonia, Dinu Raisa (cl. a X-a C) 

(prof. coord. Caloian Liliana) 

Premiul I - Podaru Bianca, Ciobota Mara (cl. a X-a C) 

Premiul II – Anghel Alexandra, Dutu Diana (cl. a VIII-a) 

Mentiune – Tanase Anisia (cl. a VI-a) 

Mentiune – Matara Cristina, Maruntis Bogdan (cl. a VI-a) 

(prof. coord. Haralambie Monica) 

Premiul II - Paun Gabriela, Petrescu Cristina Viorela (cl. XII C) 

Premiul III - Chircu George Roventiu, Albu Ionut (cl. XII C) 

Mentiune - Petre Ana-Maria, Ghita Maria (cl. a IX-a) 

(prof. coord. Vlad Mihaela) 

Premiul I - Nutulescu Stefan (cl. IX C) 

Mentiune – Dogaru Andreea Florina (cl. X E) 

Mentiune - Mușat Bianca Corina (cl. a X-a) 

Mentiune - Campan Andreea (cl. X A) 

Mentiune - Danciu Alexia (cl. IX C) 

Mentiune - Ionascu Ioana (cl. IX C) 

            (prof. coord. Avram Daniela) 

Premiul I - Andrei Alina Beatrice, Pătrașcu Alina (cl. XII C) 

Mentiune – Stamate Gabriela, Duţă Ana (cl. XII F) 

Mentiune - Posea Ana Eliza, Beganu Andra Maria (cl. XII F) 

           (prof. coord. Anica Georgiana) 

5.  Concursul National “Migration” organizat de Liceul de Arta “Margareta Sterian” din Buzau - 

Premiul I - Sonia Stemate (clasa a X-a C) – prof. coord. Caloian Liliana; 

6.Intre 16.09-18.09.2016 prof. Vlad Mihaela a participat la festivalul etno-gastronomic “Zilele 

Dovleacului”, editia a II-a, organizat de Consiliul Judetean Buzau, Directia pentru   Agricultura 

Judetana Buzau si Primaria Posta Calnau. 

7.   Prof. Vlad Mihaela a participat in noiembrie 2016 la seminarul Preparing Students for CAE, 

organizat de British Council la Biblioteca Judeteana Buzau. 

8.  Prof. Avram Daniela a  participat la seminarul  Cambridge PET care a avut loc la Consiliul 

Judetean. 

9.  Prof. Caloian Liliana si Avram Dana au tinut cursuri in cadrul Centrului De Excelenta din  cadrul 

colegiului nostru 

  10.  Membrii catedrei au participat la organizarea activității județene din cadrul proiectului  „Spațiul 

ideilor” înscris în C.A.E.J. 2016-2017 (24.11.2016). 

    11. Profesorii de limba engleza au participat laactiv la toate activităţile metodico-ştiinţifice 

organizate in cadrul comisiei metodice si in luna ianuarie s-au implicat în organizarea si desfasurarea 

manifestarilor dedicate Zilelor Colegiului Național “Mihai Eminescu”. 



Prof. Anica Georgiana a susținut referatul ,,Cultural Identity and Diversity” si prof. Caloian Liliana 

referatul cu titlul “Culture Capsules”. 

12. Participarea membrilor catedrei  la organizare si in comisia de evaluare a Olimpiadelor de limba 

engleza si de limba germana – etapa pe şcoală si etapa locala. 

13. Prof. Monica Haralambie, Mihaela Vlad si Roxana Lupu luat parte la activitati specifice in cadrul 

Consiliului Consultativ al profesorilor de limba engleza si de limba germana din cadrul ISJ Buzau.  

14.   Prof. Lupu Roxana a participat la: 

-  intrunirea CNS (Comisia Nationala de Specialitate – Limba Germana) intre 5-8 dec. 2016, la 

Bucuresti, in vederea avizarii noului curriculum pentru gimnaziu; 

- seminarul de analiza al Olimpiadei Nationale de Limba Germana moderna (13-15.09.2016); 

- Conferinta profesorilor de limba germana, organizata de Asociatia profesorilor de limba germana 

(Moeciu de Jos, jud. Brasov, 15.-18.09.2016). 

Semestrul al II-lea: 

Participarea membrilor catedrei  in comisia de evaluare a Olimpiadei de limba engleza –etapa 

judeteana; 

Pregatirea elevilor pentru Olimpiada – acestia  au obtinut rezultate bune si foarte bune la toate etapele 

Olimpiadei, iar la etapa judeteana a Olimpiadei si la Pre-Olimpiada pentru cl. V-VI au obtinut un 

numar insemnat de premii si mentiuni:  

Prof. Haralambie Monica: 

Podaru Bianca (cl. X C) – pr. I 

Popp Tiberiu (cl. VIII) – pr. I 

Onel Mircea (cl. VI) – pr. II 

 Milos Vlad (cl. X C) – pr. III 

 Florescu Constantin (cl. X C) – pr. III 

Stefanoiu Olivia ( cl. VIII) – pr. III 

Lacatus Alexandra (cl. X C) – mentiune 

 Mardare Andrei (cl. X C) – mentiune 

Tanase Alexandru (cl. VI) - mentiune 

Prof. Caloian Liliana: 

Haralambie Petru (cl. X C) – pr. II 

Epuran Stefan (cl. X C) – pr. III 

Pletea Anamaria (cl. X C) – pr. III 

Stemate Sonia (cl. X C) – pr. III 

Panait Elena (cl. X C) – pr. III 

Zaharia Malina Florentina (cl. X C) – mentiune 

Prof. Vlad Mihaela: 

            - Petre Ana-Maria (cl. a IX – a C) -  pr. II 

            - Sararu Mircea-Valentin (cl. a IX –a C) -  mentiune 

            - Paun Gabriela (cl. a XII-a C) – mentiune 

Prof. Avram Daniela: 

Patru Roxana (cl. XI F) - pr. III 

Anghel Alexandra (cl. IX C) - mentiune 

Danciu Alexia (cl. IX C) - mentiune 

CampanAndreea (cl. X A) – mentiune 

3.  Prof. Anica Georgiana a inițiat parteneriatul ”Prietenii Cărților”  între Colegiului       Național 

Mihai Eminescu și Gimnaziul nr 6 din Cernauți, Ucraina si a participat la activitatea desfașurată cu 

ocazia vizitei reprezentanțior Gimnaziului nr  6   din Cernauți din perioada 31.01-02.02.2017. 

4. D-na prof. Liliana Caloian a participat cu lucrari la Expozitia Internationala « Invingator prin 

arta », organizata de Asociatia Culturala si Stiintifica « Vasile Pogor »  din Iasi si partenerii, care a 

obtinut premiul II si care a fost publicata pe CD-ul cu ISSN editat cu acest prilej, si la Simpozionul 

National «Educatia – punte intre culturi » organizat in cadrul proiectului educational Concurs-

Simpozion National « Plurilingvism si multiculturalitate in secoul XXI ».   

5. Prof. Caloian Liliana a participat la organizarea Concursului judetean de creatie literara si 

interpretare de muzica religioasa «Pe aripi de ingeri» (20 mai 2017). 



6. Prof. Haralambie Monica si Caloian Liliana au facut parte dine chipa de proiect « Nazuinte », iar d-

nele prof. Haralambie Monica, Vlad Mihaela, Caloian Liliana, Avram Daniela si Anica Georgiana au 

publicat articole si au coordonat lucrari ale elevilor publicate in revista cu acelasi nume a colegiului 

nostru. 

7. Elevii d-nei prof. Liliana-Adina Caloian au obtinut urmatoarele premii la concursuri şcolare 

judetene, interjudetene, nationale si internationale : 

Concurs International de scriere creativa “Copilul in lumea cuvintelor”: 

Ghizdeanu Bianca Ioana (cl. X C) – pr. I; 

Vaduva Maria Gabriela  (cl. XI C) - pr. I 

Zaharia Malina Florentina (cl. XI C) - pr. I 

Expozitia Internatonala-Concurs “Invingator prin arta”: 

Stemate Sonia (cl. X C) – pr. I; 

Pletea Anamaria (cl. X C) – pr. I; 

Ghizdeanu Bianca Ioana (cl. X C) – pr. I; 

Lazarovici Andreea (cl. XI C) - pr. I 

Zaharia Malina Florentina (cl. XI C) - pr. I 

Concursul National “Lumea din cuvinte si culoare” (sect. engleza): 

Zaharia Malina Florentina (cl. XI C) - pr. I 

Concursul National “Drumet  printre cuvinte” (sectiunea engleza): 

Stemate Sonia (cl. X C) – pr. III; 

Concursul National “Plurilingvism si multiculturalitate in sec. XXI”: 

Stemate Sonia (cl. X C) – pr. I; 

Pletea Anamaria (cl. X C) – pr. II; 

Dragusin Carmen (Cl. XI A) – pr. III 

Vaduva Maria (cl. XI C) – mentiune. 

8.    D-nele prof. Caloian Lilian si Avram Daniela au sustinut lectii cu elevii capabili de performanta in 

cadrul Proiectului educational «Centrul de excelenta -  Eminescienii». 

9.     Prof. Avram Daniela a participat la simpozionul national sustinut de CCD Buzau « Motivatia in 

cariera didactica » si a publicat articolul « Predarea in era digitala » in volumul cu acelasi titlu.  

            A participat la simpozionul international Educatie fara frontiere si la Tabara de leadership 

pentru profesori si instructori de dezbateri academice, format World School (Bucuresti, 24 – 28 iulie 

2017). 

10.    Prof. Dragu Violeta a participat la workshop-ul intitulat “Learning through fun and  games” 

organizat de catre Uniscan Grup Educational, workshop sustinut de profesorul Ian Morris. 

11.    Prof. Vlad Mihaela, Anica Georgiana si Haralambie Monica au participat la seminarul„The 

National Geographic Learning – Teacher Training Day” (31 martie 2017).  

12.        Prof. Haralambie Monica si Vlad Mihaela au participat la programul de formare continua  

“Managementul institutiilor de invatamant preuniversitar”, organizat de C.C.D. Buzau. 

13.   Prof. Vlad Mihaela a contribuit la organizarea Festivalului Artistic al Elevilor Buzoieni- editia 

2017. 

14.  Prof. Haralambie Monica s-a implicat in activitatile programului Scoli-Ambasador ale 

Parlamentului European (editia 2016-2017). 

15.    Prof. Anica Georgiana a susținut inspecția  curentă  pentru gradul II (23  februarie 2017) si 

inspecția  finala (16 mai 2017). 

16.   Profesorii de limba engleza au participat la urmatoarele teste si examene in calitate de evaluatori 

sau coordonatori: 

Examenul National de clasa a VI-a la limba engleza (prof. Vlad Mihaela -  evaluator); 

Comisia de echivalare a rezultatelor obtinute la examene cu recunoastere internationala, in vederea 

admiterii in clasa a IX-a bilingv engleza (prof. Haralambie Monica, Vlad Mihaela, Caloian Liliana, 

Avram Daniela)  

Testarea pentru  verificarea cunostintelor de limba  moderna ale elevilor cl. a VIII-a in vederea 

inscrierii la clasele cu profil bilingv – limba engleza, examen desfasurat la C. N. „B. P. Hasdeu” – au 

participat toti membrii catedrei; 

Atestatul de Competenta Lingvistica la clasa a XII-a Bilingv – engleza (Vlad Mihaela, Anica 

Georgiana – prof. coordonatori; Caloian Liliana, Avram Daniela – prof. evaluatori); 



Proba de competente lingvistice in cadrul examenului de bacalaureat; 

17.     Prof. Haralambie Monica, Vlad Mihaela si Lupu Roxana au desfasurat activitati specifice   pe 

tot   parcursul anului şcolar in calitate de membri in Consiliul Consultativ al ISJ.  

18.      Prof. de lb. germana Lupu Roxana a sustinut urmatoarele activitati: 

- 23 - 28.02.2017: seminar de pregătire a olimpiadei județene și naționale de limba   germana moderna 

(Vulcan, Jud. Brașov); 

- 18.03.2017: etapa județeana a olimpiadei, la C. N. "M. Eminescu", pe care a organizat-o, in calitate 

de președinte executiv.  

Rezultate:  Plătica Diana Elena, X I, premiul I + calificare la etapa naționala;  

                  Ilea Ana Maria, X I, premiul II;  

                  Nae Mihai, X E, premiul III; 

- 19. - 26.04.2017: Faza naționala a olimpiadei de limba germana modern (Piatra Neamț), unde a 

participat in calitate de membru al Comisiei Centrale; 

- 8 - 11.06.2017: Seminarul de dezvoltare a conceptului Olimpiadei de Limba Germana modern 

(Vulcan, jud. Brașov). 

 

14.Raport de activitate catedra de istorie, Tănase Cristina- responsabil comisie 

metodică 
În anul şcolar 20016-2017, catedra a funcţionat în următoarea componenţă: 

 - Tănase Cristina- profesor titular, responsabil comisie metodică; 

 - Marinescu Dida-profesor titular; 

 - Costache- Bolocan Mihaela – profesor titular; 

 - Nicolae Gabriel– profesor titular, 7 ore; 

 - Furtună Doina–2 ore. 

Semnificative pentru activitatea catedrei în anul şcolar 2016-2017 sunt următoarele aspecte: 

A . Activităţi propuse: 

1-. Realizarea, în concordanţă cu obiectivele, competenţele si conţinuturile programelor şcolare de 

istorie în vigoare a planificărilor anuale si semestriale în timp util desfăşurării procesului didactic; 

2.- Activitatea la clasa- centrată pe elev, utilizearea metodelor interactive aplicate pentru a facilita 

progresul în ritm propriu, diferenţiat, al elevilor; 

3.- Organizarea unor activităţi comemorative şi aniversare; 

4.- Organizarea şi participarea elevilor şi a profesorilor la simpozioane judeţene şi naţionale, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, proiecte, programe, publicaţii; 

5.- Proiectarea şi aplicarea unui curriculum complementar pentru pregătirea  elevilor capabili de 

performanţă şi pregătirea  suplimentară pentru  concursurile  şcolare  şi pentru examenul de  

bacalaureat;.  

6. – Participarea membrilor catedrei la activităţile metodice. 

B. Activităţi realizate: 

A.1.- -Întocmirea documentelor de planificare, organizarea activităţii catedrei, dezbaterea temelor 

stabilite în şedinţele de catedră.  

A.2.- Adaptarea strategiilor şi a conţinuturilor  specifice disciplinei s-a realizat în funcţie de 

particularităţile elevilor. În procesul de predare-învăţare, membrii catedrei au recurs la utilizarea 

diferenţiată a manualelor alternative, a auxiliarelor curriculare  şi a  testelor de evaluare;  pe parcursul 

anului școlar 2016/2017, la clasa a XI-a E,  prof Costache- Bolocan Mihaela  a susținut un curs 

opţional de istorie recentă a României, având la bază o programă proprie și aprobată de ISJ: 

Represiune și rezistență în România comunistă. 

A.3. - Comemorarea Zilei Holocaust-ului în România- (vizionarea unui film documentar, prezentare 

de carte , informări- 9 octombrie, 2016)-membrii catedrei; 

- Sărbătorirea Zilei Naţionale a României-membrii catedrei; 

- Sărbătorirea a 158 de ani de la Unirea Principatelor -membrii catedrei; 

- Independenţa de stat a României- Dezbateri, program artistic cu conţinut istoric, sărbătoririrea 

proclamării şi obţinerii independenţei de stat a României  (9 Mai 2017) - membrii catedrei ; 

-Europa pe care o redescoperim- Dezbatere despre instituţiile şi valorile Uniunii europene- Ziua 

Europe (9 Mai  2017)- Prof. Tănase Cristina şi Furtună Doina; prof Costache- Bolocan Mihaela a 



participat impreună cu mai multe  grupuri de elevi la actiunile cultural-educative organizate de 

 Muzeul Judetean Buzau  cu ocazia sărbatoririi zilei de 9 Mai (expoziția internațională Bridal dreams. 

Traditional chests from Bitola, Macedonia). 

A.4.- Zilele Colegiului ”Mihai Eminescu”: 

 - Catedra de Istorie  a Colegiului Național Mihai Eminescu, prin prof Costache- Bolocan 

Mihaela şiTănase Cristina,Muzeul Județean Buzău şi Academia Olimpică Română, filiala Buzău au 

organizat în parteneriat evenimentul ,,Ziua Națională a Culturii. Zilele Mihai Eminescu”- activităţi: 

Expoziția foto-documentară "Mihai Eminescu, altfel decât poetul,  Eminescu - poet al lumii, Eminescu 

- jurnalistul, politicianul și epoca; 

 - prof. Nicolae Gabriel co-moderator la dezbaterea ”Școala de altădată”; 

 -prof. Furtună Doina-,, Poezia şi proza social -politică a marilor clasici”- dezbatere, clasa a X-

a J 

-Școala Altfel „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”-27 februarie - 03 martie 2017, catedra a organizat 

activitatea  Din pământ până în vitrină în colaborare cu dr. Daniel Costache, cercetător științific, 

director adjunct al Muzeul Județean Buzău, vizite la Muzeul Județean Buzău şi la alte obiective din 

oraş; 

- Prof. Furtună Doina şi Tănase Cristina implementează proiectul ,,Eroii- modele peste generaţii”;  

- Eleva Miclea Mădălina, clasa a XII-a C, prof. Nicolae Gabriel, a obţinut Premiu I la Simpozionul 

interjudeţean „Experienţe de lectură”, organizat de C.N. „B.P.Hasdeu”, cu prezentarea cărţii „Stalin. 

Curtea Ţarului Roşu”, Simon Sebag Montefiori, Editura Polirom;  

– Popp Teodor (elev coordonator) a participaz la Proiectului internaţional „EatThink”, secţiunea film, 

noiembrie 2016, proiect coordonat de Asociaţia „Asistenţă şi programe pentru dezvoltare durabilă – 

Agenda 21”, în parteneriat cu M.E.N.C.Ş., finanţat de Comisia Europeană- prof. Nicolae Gabriel; 

 - Prof Costache- Bolocan Mihaela şi prof, Nicolae Gabriel au publicat articole în revista Societăţii de 

Ştiinţe Istorice, Filiala Buzău -,,Tezaur”;   

- Prof. Nicolae Gabriel a participat la activitatea desfășurată pe 31 mai 2017, la Liceul Special pentru 

Deficienţi de Vedere, în cadrul  proiectului de voluntariat intitulat „Simţim la fel bucuria” ; o altă 

participare a avut-o la workshop-ul – organizat de D.G.A.S.P.C. Buzău, din cadrul Consiliului 

Judeţean Buzău; Empowerment, schimbarea practicii sociale curente, pentru tinerii aflaţi în situaţii de 

risc; 26 iunie 2017; 

- Prof Costache- Bolocan Mihaela a participat impreună cu mai multe  grupuri de elevi la actiunile 

cultural-educative organizate de  Muzeul Judetean cu ocazia sărbatoririi Dragobetelui 

A.5-  Selectarea şi pregătirea elevilor pentru etapa pe şcoală,  locală şi cea judeţeană a Olimpiadei de 

istorie ; profesorii Tănase Cristina, Costache- Bolocan Mihaela, Nicolae Gabriel, Furtună Doina au 

fost membrii în Comisia de organizare a olimpiadei de istorie-etapa locală şi au participat în calitate de 

profesori evaluatori la toate etapele;  - prof. Nicolae Gabriel a  făcut parte din Comisia Centrală a 

Olimpiadei de Istorie, faza națională, desfășurată la Buzău (aprilie 2017), in calitate de profesor 

evaluator; elevi coordonaţi de către prof. Tănase Cristina şi Costache- Bolocan Mihaela s-au calificat 

la etapa judeţeană; elevul Mihai Mănucu (clasa a XI-a  E)- prof Costache- Bolocan Mihaela, a obținut 

premiul II. 

- Pregătirea  elevilor pentru examenul de bacalaureat realizată de către membrii catedrei atât în cadrul 

orelor de curs, cât şi prin  ore suplimentare a asigurat un procent de promovabilitate de 100%; 

- un grup de elevi coordonaţi de prof. Costache- Bolocan Mihaela a participat la Concursul  judeţean 

de istorie 1 Decembrie  -Ziua Naţională a României organizat de Fundaţia Mareşal Alexandru 

Averescu în parteneriat cu ISJ Buzau  -elevii Răican Andrei şi Târhoacă Silvia au obţinut menţiune si 

un premiu de câte 150 lei pentru fiecare membru al echipei; elevii au fost premiaţi in cadrul 

activitatilor dedicate zilei de 1 Decembrie, de generalul-maior dr Petrica Lucian Foca şi de 

preşedintele Consiliului Judeţean Buzau;  

-la concurs naţional General Grigore Baştan – ediţia IV – 2017, elevii clasei a IX-a C Stoian Daniela -

Amalia, Pascu Bianca-Mihaela au obţinut Premiul al III-lea, iar Voicu Alexandru Andrei -menţiune- 

prof. Tănase Cristina;  

- Elevii domnului profesor Nicolae Gabriel au obţinut;  

-Premiul II – Gheorghe Cristina, clasa a XII-a C, la Concursul regional „Galeria valorilor naţionale”, 

CAER 2017, poziţia 367, p.18, Liceul teoretic „Carmen Sylva” Eforie, Primăria Eforie, I.S.J. 

Constanţa, iunie 2017; 



-Premiul III – Constantin Andreea, clasa a X-a I, Concursul Naţional „Rezistenţa anticomunistă”, tema 

Rugul aprins, din cadrul Proiectului educaţional „Să ne cunoaştem trecutul pentru a ne proiecta 

viitorul”, C.A.E.N. 2017, nr.26402/16.02.2017, poziţia 02, pagina 7, organizat de Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Gusti”, Bucureşti, în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureştilor şi I.S.M. Bucureşti. 

-Premiul II – Bălan Lorena, clasa a XII-a C, Concursul Naţional „Rezistenţa anticomunistă”, tema 

Rezistenţa din munţi, din cadrul Proiectului educaţional „Să ne cunoaştem trecutul pentru a ne proiecta 

viitorul”, C.A.E.N. 2017, nr.26402/16.02.2017, poziţia 02, pagina 7, organizat de Liceul Tehnologic 

„Dimitrie Gusti”, Bucureşti, în parteneriat cu Arhiepiscopia Bucureştilor şi I.S.M. Bucureşti. 

-Locul III – Constantin Andreea, clasa a X-a I, Concursul şi simpozionul internaţional „Tradiţie şi 

mărturisire prin culoare şi trăire”, inclus în CAER 2017, poziţia 339, organizat de C.N. „Moise 

Nicoară” Arad, Seminarul Teologic Ortodox Arad; 22 mai 2017, Arad; 

-Diplomă de participare – Gheorghe Cristina, clasa a XII-a C, Concursul PROMATEMATICA, ediţia 

a IV-a, organizat de Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Bucureşti, CAERI 2017, poziţia 1316;  

A.6.-Membrii catedrei au participat la activităţile metodice desfăşurate în cadrul Cercului pedagogic al 

profesorilor de istorie; participare la şedinţele Consiliului Consultativ de specialitate, în calitate de 

membru a prof. Costache Mihaela, Nicolae Gabriel, Furtună Doina ; 

-Participarea d-nei prof. Marinescu Dida la Modulul interdisciplinar- bacalaureat francofon. 

C. Aspecte pozitive: 

-Creşterea ponderii elevilor care ating  standardele educaţionale corespunzatoare vârstei şi rezultatele 

foarte bune obţinute la sfârşitul semestrului I; 

-Interesul elevilor faţă de activităţile specifice catedrei şi implicarea lor în organizarea acestora; 

-Interesul elevilor şi al profesorilor faţă de participarea la simpozioane judeţene şi naţionale, sesiuni de 

comunicări ştiinţifice, dovedit prin premiile obţinute; 

- Pentru etapele pe localitate şi judeţ ale Olimpiadei de Istorie s-au calificat elevi la toate nivelurile de 

studiu; 

-Parteneriatele încheiate cu Societatea de Ştiinţe Istorice- Filiala Buzău, Muzeul Judeţean Buzău, 

Fundaţia Mareşal Alexandru Averescu ,  Academia Olimpică Român, filiala Buzău;etc. 

D. Aspecte de îmbunătăţit: 

- Creşterea interesului elevilor faţă de disciplină, atragerea unui număr mai mare de elevi la activităţile 

catedrei, la concursurile şi olimpiadele şcolare, la simpozioanele şi sesiunile de comunicări adresate 

acestora;  

-Amenajarea unui cabinet de istorie, înnoirea, diversificarea şi folosirea într-o mai mare măsură a 

mijloacelor didactice, inclusv  a soft-urilor educaţionale; 

- Utilizarea, într-o pondere mai mare, a metodele interactive; 

-Atragerea unor noi  parteneriate; 

- Implicarea activă a elevilor şi a profesorilor în activităţile extraşcolare cu caracter educativ, mai cu 

seamă în cele care solicită implicarea în viaţa comunităţii şi însuşirea unor elemente de istorie locală. 

E. Activităţi de perfecţionare: 

- prof. Costache Mihaelaa  sustinut pe parcursul acestui an școlar  inspectia finală in vederea obtinerii 

gradului didactic I .   

- Prof. Nicolae Gabriel a participat la cursurile de formare profesională –Management educațional și 

Strategii didactice de predare-învățare-evaluare, susținute de Info Educația Iași (40 de credite); 

Mentorat - strategii și inovare și Comunicare instituțională susținute de Info Educația Iași (40 

credite); 

Prof. Cristina Tănase 

 

15.RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE INFORMATICĂ ŞI T.I.C. ANUL 

ŞCOLAR 2016/2017, responsabil, prof. George Voinea 
In semestrul I al anului şcolar 2017/2018 impreuna cu membrii catedrei am conceput, proiectat 

si elaborat planificarile calendaristice conform programelor şcolare de specialitate si a indrumarilor 

primite la instruirea de la Consfatuirea judeteana, desfasurata in Amfiteatrul Liceului Pedagogic 

Buzau. 

Ne-am propus organizarea optima a desfasurarii orelor de curs in cele doua laboratoare si realizarea de 

discutii metodice la nivelul catedrei de informatica in vederea gasirii celor mai bune procedee 

didactice sau diseminarea unor metode inovatoare. 



Dupa finalizare orarului şcolii, am realizat un orar de functionare al laboratoarelor de informatica, care 

a fost afisat atat pe usa laboratorului I.4 cat si in cancelarie, pentru a fi consultat de elevi si de 

doamnele si domnii profesori care doresc sa utilizeze laboratorul de informatica. 

Domnul profesor Voinea George a realizat o noua versiune a site-ului liceului, pe care a 

postat-o pe adresa vechiului site, in scopul unei informari rapide si a unei mai bune comunicari cu toti 

beneficiarii sistemului de invatamant. 

In cursul primului semestru s-au achizitionat mai multe statii de lucru complete noi, iar laboratorul I.6 

a fost dotat cu un numar de 25 de astfel de statii. 

Colectivul de catedra s-a implicat atat in coordonarea unor lucrari in cadrul simpozionului 

judetean "Stiinta si literatura" cat si in evenimentele dedicate zilelor liceului. 

In cadrul OJI 2017 doamna profesoara Matara Maria a fost secretar in comisia judeteana, iar domnul 

profesor Voinea George a fost organizator al subcomisiei  C.N. " Mihai Eminescu". Elevul Oncioiu 

Cosmin Dragos clasa a IX-a H, indrumat de domnul profesor Melnic Lucian a obtinut o clasare pe 

pozitiile 13-32.  

In cadrul OTI 2017 – faza judeteana, elevul Vatra Dimitrie clasa a XII-a J, indrumat de prof. Voinea 

George, a obtinut premiul al II-lea la sectiunea C#. La sectiunea TIC doamna profesoara Sandu Paula 

a  participat cu 4 elvi de clasa a IX-a, Paslaru Stefan clasandu-se pe locul 10. 

La concursul Info ABC, elevul Rizea Eduard clasa a VI-a,indrumat de doamna prof. Matara Maria, a 

obtinut locul III. 

Doamna  prof. Matara Maria a fost organizatoare in cadrul concursului interjudetean " Realisti fara 

egal ".  

Examenul de competente digitale a fost sustinut de 305 elevi. Rezultatele sunt urmatoarele : 

83 Utilizatori experimentati 

119 Utilizatori avansati 

87 Utilizatori de nivel mediu 

13 Utilizatori incepatori , iar 3 elevi sunt fara competente. 

La examenul de Bacalaureat, proba Informatica, s-au inscris 16 elevi, dupa cum urmeaza : 10 elevi 

clasa 12J prof. Voinea George, 5 elevi clasa 12 H prof. Chiriac Corina, 1 elev clasa 12 I prof. Matara 

Maria. Acestia au obtinut urmatoarele rezultate : 7 elvi au luat note peste 9, 8 elvi au luat note intre 8 

si 9, 1 elev a luat intre 6 si 7.   

Aspecte pozitive:  

Colectivul de catedra si-a intocmit documentatia necesara la inceputul fiecarui an şcolar iar utilizarea 

celor doua laboratoare a fost optima. 

Aspecte de imbunatatit:  

Comunicarea intre profesori si elevi, in scopul mentinerii curateniei in cele doua laboratoare si a 

pastrarii in bune conditii a aparaturii, atat din punct de vedere hardware cat si software . 

Realizarea unor activitati metodice in cadrul catedrei. 

Coordonator comisie metodica :  

prof. George Voinea 

 

IX. ACTIVITATEA BIBLIOTECII ŞCOLARE,  

responsabil, bibliotecar  Gîrbea Daniela 
     În semestrul I  al anului școlar 2016-2017, biblioteca școlii a venit în sprijinul elevilor și al cadrelor 

didactice în strânsă concordanță cu nevoile și solicitările acestora. 

     La începutul anului școlar am distribuit manuale școlare elevilor din clasele V-VIII,IX-X, urmând 

ca la începutul lunii noiembrie să primească manuale școlare gratuite în proporție de 100% și elevii 

claselor XI-XII. 

     Tot în primele zile de cursuri au fost înscriși la biblioteca școlii elevi din clasele a IX-a, a V-a, elevi 

și cadre didactice nou venite în școală. Au fost înscriși un număr de 304 elevi și 4 cadre 

didactice.Astfel, biblioteca școlii numara 1012 utilizatori activi. 

       Obiectivul  principal al bibliotecii școlii a fost și este atragerea elevilor  spre bibliotecă, spre 

lectură și carte. În acest sens, în colaborare cu diriginții am organizat  vizite la biblioteca școlii, în 

special a elevilor nou veniți și am sprijinit desfășurarea unor ore chiar în bibliotecă, oferindu-le astfel 



un spațiu inedit și primitor. Elevii au mărturisit că biblioteca le oferă căldură și intimitate, fiind un real 

spațiu al ideilor. 

       În luna noiembrie, mai precis în data de 24 noiembrie 2016, am avut onoarea de a coordona și 

participa, alături de profesori de limba română din școală,  activitatea județeană din proiectul ” Spațiul 

ideilor”, înscris în C.A.E.J. 2016-2017.Dezbaterea s-a organizat în jurul conferinței ținute de prof. 

universitar dr. Ion Bogdan Lefter, de la Facultatea de Litere, Universitatea București-” Cemai citim 

astăzi? Criza sau triumful lecturii”. 

       În luna ianuarie 2017 am coordonat și participat la organizarea activității județene Zilele C.N 

”Mihai Eminescu” Buzău, din 16-20 ianuarie 2017, cuprinse în proiectul educativ ”SPAȚIUL 

IDEILOR”, înscris în C.A.E.J. în anul școlar 2016-2017. În cadrul acestor activități, am organizat în 

biblioteca școlii , alături de doamnele profesoare Nicolae Mihaela, Mihalcea Liliana și Moldoveanu 

Elena, un atelier de lectură, numit ”Făt-Frumos din tei”. La acestă activitate au participat elevi din 

școală și de la Colegiul Național ”B.P Hasdeu”, obiectivele principale fiind evidențierea valorilor 

școlii, dezvoltarea relațiilor de comunicare elev-profesor, diseminarea exemplelor de bună practică în 

educație. Elevi și profesori au făcut prezentări deosebit de interesante ale unor cărți citite, promovând-

le în rândul celorlalți. 

     În perioada 31.01-02.02.2017 am participat, în calitate de organizator, la activitatea proiectului de 

parteneriat educațional internațional ”PRIETENII CĂRȚILOR”, derulat între Gimnaziul nr.6-

Cernăuți-Ucraina și Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Buzău-România. 

      În asociația de profil, am participat la activitățile metodice organizate sub conducerea CCD Buzău-

29 noiembrie 2016-activitate metodică la Școala Gimnazială ”N.Jilinschi”, Vernești cu tema ”Mesaje 

din trecut”, organizat de d-na bibliotecară Chiriță Madi. 

           Biblioteca școlii oferă un spațiu cald și primitor elevilor care fac naveta și sosesc mai devreme 

la școală, celor care vor să-și facă temele sau trebuie să consulte lucrări și tratate care nu pot fi 

împrumutate acasă. De asemenea, mulți elevi aleg să-și realizeze proiectele pe care le au de realizat la 

școală în biblioteca școlii, deoarece au la îndemână toate resursele necesare- cărți, tratate, hărți, 

calculator, etc. 

      În biblioteca școlii se desfășoară pregătiri ale elevilor împreună cu profesorii coordonatori pentru 

multe dintre concursurile și olimpiadele școlare- pregătire pentru olimpiada de limba latină, pentru 

olimpiada de franceză, engleză, pregătire pentru examenul de bacalaureat,etc. 

        În toate activitățile pe care le-am intreprins am avut un real sprijin în profesorii , conducerea și 

elevii școlii.Colaborez foarte bine cu colegii din personalul auxiliar, dar și cu elevii și cadrele 

didactice. 

       Ca și punct slab al bibliotecii, aș vrea să menționez necesitatea înnoirii fondului de carte, care este 

vechi, uzat și depășit moral. Am toată încrederea în sprijinul pe care d-na directoare îl acordă 

bibliotecii școlii, în vederea ridicării standardelor de învățare și al calității procesului educațional, 

demn de renumele și prestigiul acestei minunate școli. 

Raport de activitate a bibliotecii 

  Semestrul II 2016-2017 

                  În semestrul al II-lea al anului școlar 2016-2017, biblioteca școlii a continuat să se 

preocupe de sprijinirea elevilor și a cadrelor didactice în activitatea de informare și pregătire. 

                 Biblioteca școlii s-a implicat activ în buna desfășurare a simulării examenelor naționale de 

bacalaureat și evaluare națională care au avut loc la începutul lunii martie. 

                  De asemenea, biblioteca a oferit un spațiu propice derulării pregătirilor pentru olimpiadele 

școlare la etapele județene, locale și naționale, dar și a altor concursuri . 

                 În sala de lectură a bibliotecii, elevii au putut realiza proiecte pentru școală, au consultat 

atlase, dicționare, tratate necesare realizării unor referate, au efectuat teme și au citit diverse publicații 

în timpul rămas după ore . 

                În data de 16.02.2017 am participat, în cadrul Proiectului ”Dezbateri culturale” la 

activitatea” Ziua internațională a cititului împreună”, alaturi de 150 elevi de liceu și gimnaziu, 

coordonați de d-nii profesori Nicolae Mihaela, Nicolae Gabriel, Mihalcea Liliana, Petrișan Luminița și 

Tudor Cornelia. Activitatea  a urmărit promovarea lecturii în forme neconvenționale și crearea unei 

comunități de lectură în școală; lecturi diverse, ficționale și nonficționale, clasice și moderne, literare 

și nonliterare. 



              În săptămâna Școala Altfel ” Să știi mai multe,să fii mai bun”, biblioteca a desfășurat în data 

de 1 martie 2017, împreună cu d-nele profesoare Mihalcea Liliana și Nicolae Mihaela, alături de elevi 

din clasele a V-a și a VI-a, activitatea ”Mărțișoare, cărțișoare! Activitatea a avut ca obiective 

principale evidențierea valorilor școlii, dezvoltarea relațiilor de comunicare elev-profesor, diseminarea 

exemplelor de bună practică în educație, dobândirea unei atitudini pozitive față de educație. 

               Am participat , în data de 18.05.2017, în calitate de  organizator, la activitatea demonstrativă 

” Agrosisteme- grădinile școlare” la clasa a XII-a G, desfășurată în cadrul Programului  Internațional 

EATHINK finanțat de Comisia Europeană prin intermediul ONG-ului APDD-Agenda 21. 

             În data de 31 mai 2017 am participat la activitatea prilejuită de sărbătorirea Zilei de 1 Iunie, 

Ziua Copilului. Această  activitate face parte din Proiectul ”Simțim la fel bucuria”, rezultat al 

parteneriatului dintre Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Buzău, Colegiul Tehnic și Liceul Special 

pentru Deficienți  de vedere. Activitatea urmărește, ca obiectiv principal, consolidarea ideii de 

incluziune socială (grup de risc), integrarea copiilor cu nevoi speciale între elevii din învățământul de 

masă. La activitate au participat mai mulți profesori si 30 de elevi din aceste instituții de învățământ. 

Activitatea a constat în realizarea unui program artistic dedicat celor mici, școala noastră participând 

cu un program  deosebit realizat de elevii Banu Diana, Iancu Bianca și Râpan Dumitru. 

        La sfârșitul anului școlar m-am preocupat de strângerea în mod cât mai eficient a manualelor 

școlare de la clasele V-XII, cu sprijinul real al diriginților. 

        Tot la finele anului școlar am cumpărat cărți de premii, din fondurile Asociației Colegiul Național 

”Mihai Eminescu”,  pentru festivitățile de premiere a olimpicilor școlii și a elevilor cu rezultate 

deosebite la învățătură. 

        În asociația de profil am participat la activitățile  metodice organizate de Casa Corpului Didactic 

și ISJ Buzău, respectiv la activitatea metodică de la Colegiul Agricol ”Dr. Angelescu” și activitatea 

metodică de la Liceul ”Ștefan cel Mare”, Râmnicu-Sărat. 

         Rămâne în continuare stringentă necesitatea înnoirii fondului de carte al bibliotecii, care este 

foarte vechi și care nu mai răspunde nevoilor de informare , documentare și lectură al utilizatorilor ei, 

elevi și cadre didactice. 

Director adj. 

Prof. Albu Daniela Mihaela 
 


