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NR. ÎNREG. 826/05.03.2018 
 

RAPORT DE ACTIVITATE - STAREA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  
AN ȘCOLAR 2017-2018 SEMESTRUL I 

 
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității   
An școlar: 2017 - 2018 
 
♣ Predarea programei școlare s-a realizat: 

x Integral 
□ Parțial 

♣ Menționati profesorul, clasa și temele neparcurse.  
         Nu este cazul 

♣ Parcurgerea materiei s-a realizat: 
            x Ritmic pentru majoritatea catedrelor 
            x Prin reorganizarea materiei: catedrele de Matematică și  Fizică – Chimie – 
Biologie, Franceză 

♣ Menționati cauzele pentru care a fost necesă reorganizarea materiei (nominalizați 
cadrele didactice). 
Matematică 

• Abenteism la clasele de la seral şi nu numai; 

• Elevi cu ritm lent de învăţare; 

• Cunoştinţele dobândite în şcoala generală  lacunare; 

• Dezinteres pentru dobândirea competenţelor disciplinei ce se perpetueaza din 
anii anteriori;  

• Indisponibilitatea cadrelor didactice pentru adaptarea demersurilor didactice la 
nevoile colectivelor de elevi; 

• Nerespectarea succesiunii unităţilor de învăţare, stabilită de comun accord în 
cadrul catedrei. 

• Colaborarea cu prof. diriginţi şi părinţi ineficientă; 

• Indisponibilitate pentru iniţierea practicii reflective, în cadrul catedrei. 
 
 Fizică – Chimie – Biologie 

Absenteismul, randamentul lent de învățare, un bagaj scăzut de cunoștințe 
la începutul sem.(clasele a 9-a zi, a 10-zi, a 10 profesională, a 11- zi;a12-zi și 
clasele de seral) 

Franceză: Nivel iniţial diferit de cel prevăzut de programă 
♣ Evaluare 
          Notarea elevilor s-a realizat: 
            x Ritmic 
            x Aleator: Matematică, Fizică – Chimie – Biologie 

 ♣ Enumerați cauzele ce au determinat  notarea aleatorie și acțiunile întreprinse pentru  
înlăturarea  acestora( dacă au existat ). 
Matematică 

★ Absenteism la clasele de la seral şi nu numai; 
★ Colaborarea cu prof. diriginţi şi părinţi ineficientă; 
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Fizică – Chimie – Biologie 
★ absenteismul nemotivat și cel motivat: problemele de sănătate, 

cantonamente sportive, situații materiale precare precum și unele situații 
familiale speciale. 

Acțiuni întreprinse 
★ dialogul profesor – elev  /profesor - părinte - creșterea  încrederii în sine și 

în școală a elevului și o legătură mai strânsă cu familia. 

 ♣ Precizați modalitățile și intrumentele de evaluare care au fost folosite:  
– în funcție de specificul fiecărei discipline/ profilului și specializării 

✓ Teste de evaluare inițiale, formative, sumative, fișe de lucru, proiecte, 
portofolii, joc de rol, dialog, întrebări – răspunsuri, referate, dezbatere, 
utilizarea unei diversităţi de materiale şi mijloace didactice utile în explicarea 
şi înţelegerea conţinuturilor sau completarea informaţiilor lacunare 
(prezentările în Power Point, filme didactice, experienţe simple, lecturi pe 
calculator, lecţi AEL – prezentări de experimente virtuale  

✓ Educaţie fizică 
o observarea elevilor şi aprecierea lor ca modalitate de evaluare în ramurile 

sportive ca jocurile sportive şi gimnastica 
o criterii de evaluare obiectivă (tabele cu performanţe transformate în note)  
✓ Tehnice/Economice de specialitate 
o Lucrarea practică individuală şi în echipă 
o Realizarea de proiecte individuale sau în echipă 
o Evaluarea în condiţii reale de lucru la agenţii economici cu care avem 

parteneriate sau derulăm proiecte pe practica elevilor 
o Aplicarea de chestionare cu itemi diverşi conform condiţiior de 

aplicabilitate  şi în limita variabilelor impuse de SPP pentru formarea de 
deprinderi pentru activităţi practice 

 ♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor cu ritm lent de învățare sau cu dificultăți în 
dobândirea    cunoștințelor, deprinderilor și atitudinilor. 
 
★ tratarea diferențiată a elevilor potrivit stilului de învăţare şi nivelului cognitiv 

al sarcinii de lucru; 
★ îndrumare și evaluare personalizată 
★ stimularea imaginației și creativității 
★ învățarea prin implicarea elevilor în procesul de instruire 
★ utilizarea aplicațiilor și platformelor educaționale în vederea sprijinirii 

elevilor cu CES 
★ încurajarea discuțiilor tip dezbatere prin problematizare și studiu de caz 
★ încurajarea autoevaluării 
★ asigurarea unui cadru emoţional pentru încurajarea afirmării şi dezvoltării  
★ personalităţi 
★ material didactic adecvat (studii de caz, joc de rol, aplicaţii internet etc.) 
★ fişe de lucru diferenţiate pe stiluri de învăţare 
★ realizarea de materiale diferenţiate din punctul de vedere al dificultăţii, care 

să permită dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor şi atitudinilor într-un ritm 
personalizat. 

★ Reorganizarea materiei şi realizarea unor fişe de lucru adaptate nivelului. 
★ Reluarea anumitor părţi din materie, îndrumare şi evaluare personalizată 
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★ Pentru elevii înregistrați ca având un ritm mai lent de învățare și/sau care au 
lipsit mai mult de la disciplina psihologie, a fost elaborat un subiect 
suplimentar de tipul eseului psihologic ,,Care sunt cunoștințele pe care le-
am achiziționat la psihologie?”, pe baza căruia elevii au putut să utilizeze în 
context, cunoștințele achiziționate pe parcursul semestrului I. 

★ identificarea şi aprecierea domeniilor individuale de excelenţă, pentru 
dezvoltarea stimei de sine şi a motivaţiei pentru abordarea domeniilor vizate 
de disciplinele/modulele predate 
 

Matematică 
★ întocmirea caietelor de recuperare, mape cu fişe recapitulative, ore 

suplimentare; prof.Sandu, Marin,  Ionescu, Popa,Chirita 
★ Proiectarea de planuri de îmbunătăţire a activităţii de comun acord cu elevi 

şi părinţi prof.Sandu, Marin,  Ionescu, Popa,Chirita 
Socio umane 
★ Pentru elevii înregistrați ca având un ritm mai lent de învățare și/sau care au 

lipsit mai mult de la disciplina psihologie, a fost elaborat un subiect 
suplimentar de tipul eseului psihologic ”Cine sunt eu?”, pe baza căruia elevii 
au putut să utilizeze cunoștințele achiziționate pe parcursul semestrului I 

Informatică 
★ Utilizarea platformei EDMODO pentru antrenarea elevilor în activități de 

învățare interactive. 
★ Realizarea de materiale de învățare printabile și online, diferențiate ca 

dificultate, care să permită elevilor învățarea în ritm propriu  
Discipline tehnice 
★ Elaborarea de fișe de lucru pentru formarea deprinderilor necesare 

dobândirii competențelor disciplinei 
★ Folosirea platformei MOODLE la Informatică, pentru ca elevii să poată învăța 

în ritm propriu, la clasele de Informatică și cele de postliceală 
★ Utilizarea platformelor WIKISPACES ca spațiu colaborativ de lucru pentru 

elevi  
★ promovarea unei atmosfere generale de respect în interiorul grupului 

material didactic adecvat (platforme de laborator, studii de caz, joc de rol, 
etc.) 

★ utilizarea materialelor postate pe site-ul școlii/ manualul interactiv de 
Electronică digitală http://www.ctptc-airinei.ro/combinationale.html 
 

♣ Elevi cu situația școlară neîncheietă (numărul lor pe filieră, profil și nivel de clase). 

http://www.ctptc-airinei.ro/combinationale.html
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Matematică: 
125 
♣ Elevi corigenți (numărul lor pe filieră, profil și nivel de clase ) 
 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
Matematică: 
62 

♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor capabili de performanță și rezultatele obținute. 

Română 
★ elaborarea de materiale (fișe de lucru, teste)  
★ încurajarea și pregătirea elevii pentru etapa pe școala a OLAV 
★ consultarea unor surse cât mai variate pentru realizarea de proiecte tematice 
★ participare la Proiectul Rose, subproiect MIC.RO- Motivație pentru învățare și 

creștere. Reușită organizațională (profesor Bondoc, Chiţu, Mitran) 
Franceză/Germană/Engleză 
★ Prezentarea unei bibliografii adecvate pentru studiu individual și la clasă 
★ Pregătire suplimentară pentru concursurile școlare  
★ Îndrumarea spre consultarea unor site-uri de specialitate, sprijin oferit 

pentru o mai bună autocunoaştere, pentru o corectă orientare profesională 
ulterioară 

★ Prezentarea unei bibliografii ajutatoare (exemple delf). 
Geografie/religie/ed.fizică 
★ Participarea la olimpiade și concursuri: Olimpiada  de religie (competiții 

sportive și Olimpiada Națională a Sportului Școlar 
★ Promovarea elevilor cu calități sportive în echipele reprezentative  sportive 

ale liceului  

Clasa Rom Franc 
/germ 

Engl Fiz/bio/ 
chim 

Geo TIC Religie Ed. Fiz. 

Cls. a 9-a  19 
1 9P 

13 315 prof7 2 -  6 

Cls. a 10-
a 

17 
 

 7 33 8 -   

Cls. a 11-
a 

11 
11P 

 3 
4 

10 1 -  11 

Cls. a 12-
a/seral 
XII şi XIII 

13 
Seral XII-

13 
XIII-13 

 1 41 3 -  4 

FR 9 (a IX-a) 
4 (a XIII-

a) 

12 (a IX-
a) 
6 (a XI-a) 

11 (a X-
a) 
5 (a 
XIII-a) 

47 (a IX-a) 
35 (a X-a) 
37 (a XI-a) 
4 (a XIII-a) 

    

Clasa Rom Franc 
/germ 

Engl. Fiz/bio/ 
chim 

Ed. fizică TIC 

Cls. a 9-a 12  7 33 
2 prof 

1 - 

Cls. a 10-a 42 
Prof 3 

 11 36 
4 prof 

 - 

Cls. a 11-a 24 
Prof 1 

 2 19  
 

 - 

Cls. a 12-a 16   5 17 - 
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Socio-umane 

★ stimularea continuă a dezvoltarii motivaţiei pentru învăţare;  
★ implicarea în activități /programe, proiecte educaționale,  
★ sarcini de învăţare diferenţiate, cu grad de dificultate mai ridicat, 
★ pentru elevii capabili de performanță la disciplina psihologie, au fost derulate 

activități extracurriculare și de dezvoltare personală. 
Informatică/Fizică/Chimie/Biologie 
★ Pregătire pentru olimpiadă și concursuri,  
★ Probleme și teste suplimentare,  
★ Concursuri online 
★ pregătirea lor în afara orelor de curs, prezentarea unor materiale, şi realizarea 

unor proiecte care să le dezvolte capacităţile intelectuale- stimularea activităţii 
în direcţia "apariţiei noului" (creativitatea ca proces) aprofundarea materiei în 
vederea participării la concursuri extraşcolare 

Tehnice 
★ sarcini de lucru diferenţiate 
★ teme conexe la alegerea elevului 
★ fişe de lucru cu grad sporit de dificultate 
★ ore suplimentare de pregătire pentru concursuri şcolare 
★ ore suplimentare de pregătire în cadrul Cercului de Electronică ,,Calea spre 

performanţă” (Prof.ing. Ion Paul) 
★ pregătirea elevilor de clasa a XI-a şi a XII-a pentru participarea la Olimpiada 

Tehnică faza pe şcoală şi faza pe municipiu (Prof.ing. Zloteanu Dana, Prof.ing. 
Lie Mirela, Prof.ing. Georgescu Otilia, Prof.ing. Ion Paul) 

Economice de specialitate 
★ Acțiuni de pregătire suplimentară  în parteneriat cu Junior Achievement( 

Babarada Dan, Constantin Gheorghe, Popescu Costinela, Popescu Adrian, 
Cernea Valentin) 

★ Organizarea de concursuri cu teme din domeniu de activitate în cadrul 
proiectului educațional (inclus în Proiectul Educațional ,, ALIMENTAȚIA  
SĂNĂTOASĂ’’ ) - ,,Obținerea Preparatelor Specifice Altor Popoare’’ – au 
dezvoltat spiritul competitiv fiind organizaţi pe grupe, au îmbunătăţit relaţiile 
de colegialitate cu elevii de la alte şcoli ( Centrul Şcolar nr.3, Colegiul 
Economic ,,Viilor’’) 

♣ Acțiuni întreprinse în sprijinul elevilor din anii terminali: 
 
Română/Franceză-germană/Fizică, Chimie, Biologie/Engleză/Matematică/Istorie 
★ prezentarea subiectelor tip bac; 
★ planificarea orelor de pregătire; 
★ pregătire suplimentară 
★ elaborarea de materiale (fișe de lucru, teste) 
★ participare la Proiectul Rose, subproiect MIC.RO- Motivație pentru învățare și 

creștere. Reușită organizațională (profesor Manta Mara) 
Socio-umane 

★ pregătire cu elevii care susțin bacalaureatul la disciplina istorie (clasa a XII-
a S) 

Informatică 
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★ Ore suplimentare de pregătire a examenului de Competențe digitale 
★ Organizarea de sesiuni de examen ECDL pentru echivalarea examenului de 

Competențe digitale 
★ îndrumarea elevilor  anul II şcoală postliceală  în vederea elaborării lucrărilor 

de specialitate şi susţinerea examenului de absolvire, specializarea 
Administrator rețele locale și de comunicație. 

Economice de specialitate 
★ pregătirea examenului de absolvire la școala postliceală specializarea 

Operator Economic _ Diriginte Oficiu Poștal (Constantin Gheorghe, Babarada 
Dan, Ionescu Catalin) 

★ Organizarea la agentul economic ,, J.W. MARRIOTT ‘’ ,  a unui interviu , în 
vederea obținerii unui loc de muncă . Vizați elevii claselor XI D , XII D 

★ îndrumarea elevilor clasei a XII-a în vederea elaborării lucrărilor de specialitate 
(Constantin Gheorghe, Popescu Costinela) 

Tehnice 
★ îndrumarea elevilor clasei a XII-a în vederea elaborării lucrărilor de specialitate 

(prof.ing.  Trifu Adriana, prof.ing.  Ion Paul, prof.ing.  Lie Mirela,  prof.ing. 
Miclea Denisia, prof.ing. Voicu Marin) 

★ îndrumarea elevilor  anului II Școală postliceală  în vederea elaborării 
lucrărilor de specialitate şi susţinerea examenului de absolvire (prof.ing. 
Zloteanu Dana, prof.ing.  Lie Mirela, prof.ing.  Ion Paul, prof.ing.  Mihai Monica, 
prof.ing.  Drăghici Maia) 

 
♣ Menționați modalități de colaborare ale membrilor catedrei cu profesorii diriginți și cu 
familiile elevilor  problemă. 
 

Telefonic, participarea la ședințe cu părințiielevilor din clasele avute în 
încadrare, întâlniri la școală, email, site-ul școlii 

Socio umane 

★ Colaborarea profesorilor de Istorie și Socio-Umane cu profesorii diriginți ai 
claselor din încadrare, în vederea identificării celor mai potrivite strategii și 
metode didactice pentru stimularea motivației elevilor pentru învățarea la 
disciplinele predate. 

♣ Acțiuni întreprinse în vederea optimizării relației profesor- diriginte, profesor-elev 
(dacă a fost cazul). 
 
★ Participarea la ședințe cu părinții; 
★ Discuții cu diriginții și părinții; 
★ Aplicarea de chestionare; 
★ Colaborare cu psihologul școlii. 
★ Discuţii individuale cu elevii claselor 

 
Tehnice 
★ grupul de comunicare creat pe Edmodo cu elevii aflaţi în încadrare la clasele 

de postliceal (Prof. Oltean Nina, Prof. Lie Mirela, Prof. Georgescu Otilia) 
★ colaborarea cu cabinetul psiho-pedagogic şi cu Direcţia de Asistenţă socială 

şi protecţia copilului 
★ solicitarea recomandărilor psihologului scolar în cazul unor elevi 
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♣ Activități metodice realizate în cadrul catedrei sau pentru asigurarea calității. Precizați 
titlul activităţii şi nominal membrii catedrei ce au participat pentru : 

a) a se  instrui  
Română 
Manta Mara 
★ Colegiul Naţional ,, Elena Cuza ’’ noiembrie 2017 - Activitate metodică 

întâlnirea şefilor de catedră pe sector  

Mitran Mimi 

★ Consfătuiri 2017 -Limba română - 14 Septembrie –Colegiul ,,Matei Basarab’’ 
★ Colegiul Naţional ,, Sf.Sava’’ 6.11.2017 - Activitate metodică Dezbatere – 

subiecte Bac-model 2018 
★ CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’-,,Evaluation des competences des apprenants’’-

Actv.metodică la nivel municipal - Adev.940-12.12.2017  
Franceză/Germană 

★ Participare la diseminare formare CREFECO susţinută de d-na prof Buştiuc 
Fizică – Chimie – Biologie 
★ stabilirea conţinuturilor ce urmează a fi predate în fiecare an de studiu pentru 

învăţământul seral şi fără frecvenţă; 
★ realizarea testelor iniţiale şi a baremelor; 
★ analiza testelor inițiale ACTIVITĂŢI POSIBILE PENTRU REALIZAREA 

PLANULUI  REMEDIAL 
Socio-umane 

★ participarea la şedinţele de catedră;  
★ colaborarea între membrii catedrei; 
★ coordonarea de către doamna prof. psiholog Draghici Daniela a activităţilor 

metodice pentru cadrele didactice, în colaborare cu Casa Corpului Didactic 
din București, destinată informării profesorilor din cadrul Colegiului Tehnic 
P.Tc. ,,Gheorghe Airinei”, cu privire la strategiile și metodele didactice de 
prevenire a abandonului școlar (23.11.2017 ”Strategii didactice de prevenire 
a abandonului școlar”) și la modalitățile de dezvoltare a inteligenței 
emoționale, în special a componentei de inteligență financiară (20.12.2017 
”Stimularea inteligenței emoționale”); au participat din catedră profesorii: 
Romulus Ecaterina, Marica Marcela, Marica Adrian.  

Informatică 
★ Participarea la activităţile catedrei pentru stabilirea obiectivelor necesare 

îmbunătăţirii calităţii.  

Economice de specialitate  
★ Diseminarea  Proiectului  POSDRU MECT ”Formarea cadrelor didactice în 

domeniul evaluării competenţelor profesionale” Numărul de identificare al 
contractului: POSDRU/57/1.3/S/30768 – Constantin  Gheorghe, Babarada 
Dan, Matrosenco Steluta, Ionescu Catalin, Popescu Costinela, Popescu 
Adrian 

★ Participare în calitate de profesor metodist ISMB,  la seminarii, conferinţe, 
monitorizare proiecte.(Popescu Costinela, Popescu Adrian) 

★ Consfătuire în cadrul catedrei coordonate de către domnul profesor 
Constantin Gheorghe . Teme : ,,COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN ŞCOALĂ ” ; 
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 ,, COD DE ETICĂ PENTRU PROFESORI ’’. (Constantin Gh, Babarada Dan, 
Matrosenco Steluţa, Ionescu Cătălin, Popescu Costinela, Pîrvu Aritina, 
Stănescu Alexandra, Cernea Valentin, Dicu Leonard) 

Tehnice 

★ participarea la Consfătuirile cadrelor didactice - domeniile: Electrotehnica, 
Electromecanica, Energetica, Electronica, Automatica, Telecomunicaţii 

★ analizarea SPP-urilor, planurilor cadru şi planurilor de învăţământ, 
programelor şcolare pentru CN şi CDL 

★ prezentarea lucrărilor realizate în cadrul Cercului de Electronică „Calea spre 
performanţă” 

★ stabilirea temelor de proiect pentru obţinerea certificatelor de competenţă 
profesională nivel 4 și nivel 5 

★ implicarea ca organizator în cadrul seminarului organizat la nivelul 
Colegiului PTc  “Gh. Airinei” în colaborare cu CCD București: “Strategii 
didactice pentru prevenirea abandonului școlar” (Prof. Oltean Nina. Prof. 
Mîndrilă Florina, Prof Zloteanu Dana) 

 
b) a prezenta experiențe valoroase sau produse proprii. 

Română 
★ participare Proiectul Rose, subproiect MIC.RO - Motivație pentru învățare și 

creștere. Reușită organizațională 
★ organizare olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă (OLAV)” 

Bondoc Mădălina         
★ participare Proiectul Rose, subproiect MIC.RO - Motivație pentru învățare și 

creștere. Reușită organizațională 
★ organizare olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă (OLAV)” 
★ proiecte didactice,  fișe de lucru 

Chițu Georgiana 
★  participare Proiectul Rose, subproiect MIC.RO - Motivație pentru învățare 

și creștere. Reușită organizațională 
★ organizare olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă (OLAV)” 
★ proiecte didactice,  fișe de lucru 

Manta Mara 
★ Comunicare date privind planificările calendaristice (cf. Consfătuire limba şi 

literatura română) 
★ Comunicare date privind organizarea olimpiadelor şi a concursurilor şcolare 

(participare la intâlnirea metodică a şefilor de catedră CN Elena Cuza)  
★ monitorizare externă (în cadrul vizitei pentru CEAC) clasa a XII-a ”Lucian 

Blaga-universul poetic” 
★ organizare şi corectură olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă (OLAV)” 
★ participare Proiectul Rose, subproiect MIC.RO - Motivație pentru învățare și 

creștere. Reușită organizațională 

Mitran Mimi 
★ participare Proiectul Rose, subproiect MIC.RO - Motivație pentru învățare și 

creștere. Reușită organizațională 
★ corectură olimpiada “Lectura ca abilitate de viaţă (OLAV)” 

Simion Elena 
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★ redactare subiecte examen de diferențe 
★ redactare programe adaptate pentru clasele cu frecvență redusă și seral 
★ corectura OLLR, faza pe școală 
★ corectură olimpiada “Lectura ca abilitate de viață (OLAV)” 
★ proiecte didactice,  fișe de lucru 

 
Franceză-germană/Fizică – Chimie - Biologie  
★ stabilirea conținuturilor ce urmează a fi predate în fiecare an de studiu pentru 

învățământul seral și fără frecvență; 
★ Diseminare formare CREFECO (14 dec. 2014, toţi membrii catedrei)- 

Buştiuc Antoaneta 
Socio – umane 

★ evaluarea iniţială-eleborarea modelelor de subiecte pe discipline şi ani de 
studiu (membrii comisiei metodice) 

★ modele proiecte didactice, fişe de lucru, fişe de evaluare (membrii comisiei 
metodice) 

★ completarea portofoliului catedrei/elaborarea documentelor manageriale la 
nivelul catedrei (responsabil comisie, Marica Marcela) 

★  realizarea și prezentarea ppt-ul ”Stimularea inteligenței emoționale – 
dimensiunea financiară”. (Drăghici Daniela) 

Matematică 
★ Au elaborate subiecte pentru testele iniţiale de către majoritatea 

profesorilor.  Analize SWOT ale claselor Ionescu, Sandu, Marin, Popa. 
★ Prezentarea de bune practici în pregatirea Bac-Sandu C., Marin C, Ionescu 

S, Popa. 
★ Elaborarea  planificării recapitulării pt. Bac M2 însoţită de instrumente 

necesare-Ionescu S, Marin , Popa, Sandu; 
★ Întocmirea de portofolii cu materia recapitulată : prof. Sandu,Marin, 

Ionescu 
Geografie/Religie/Ed fizică 

★ Tabel cronologic, Harta, Elemente de istorie local – Radu Cătălin 
Informatică 
★ Elaborarea subiectelor pentru testele inițiale, formative și sumative de către 

toți profesorii 
Economice de specialitate 
★ Constantin Gheorghe  a prezentat lucrările realizate pentru anul şcolar 2017-

2018 CDL “Tehnici de lucru în Oficiile poştale” , “Drept şi legislaţie utilizate 
în activitatea  poştală” precum şi “Programa pentru maiştri poştă pentru 
titularizare şi grade didactice” 2017 coautor Constantin Gheorghe 

 
Tehnice 

• coordonarea practicii pedagogice (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing.  Trifu 
Adriana, prof.ing.Sandu Veronica, prof.ing. Mîndrilă Florina, prof.ing.  Radu 
Violeta, prof.ing.  Poenaru Cristyna, prof.ing.  Georgescu Otilia, prof.ing.  Lie 
Mirela, prof. Oltean Nina) 

• actualizarea documentelor CEAC, actualizarea site-ului şcolii (prof.ingTrifu 
Adriana, Prof. Lie Mirela) 
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• pregătirea documentației Proiectului municipal “De vorbă prin Univers” în 
parteneriat cu CCD Bucureşti (prof.ing. Zloteanu Dana, prof.ing.  Georgescu 
Otilia, prof.ing.  Lie Mirela) 

• materialele postate pe Platforma educaţională Edmodo (Prof. Oltean Nina, 
Prof. Lie Mirela, Prof. Georgescu Otilia) 

• vizite şi rapoarte de validare a RAEI (prof.ing. Zloteanu Dana, prof. Oltean 
Nina) 

• actualizarea blogului  catedrei http://ctairinei.blogspot.ro/ cu documente şi 
informaţii 

• organizarea activităților desfășurate cu ocazia Săptamânii europene VET 
(Catedra Tehnică) 

• lecție demonstrativă cu tema: Utilizarea site-urilor educaționale și a 
platformelor de laborator în procesul de predare-învățare (prof.ing.  Lie 
Mirela) 

• prezentarea lucrărilor efectuate în cadrul Cercului de electronică “Calea 
spre performanță” (prof.ing.  Ion Paul) 

 
 ♣Activități științifice și de perfecționare (nominal, precizați  dovezi şi titlul activităţii) 
Română 
Bondoc Mădălina   

★ Activitate metodică de formare Stimularea inteligenței emoționale, CCD și C.T. 
„Gh Airinei”, București, decembrie 2017 

★ Paşii realizării unui test de evaluare cu Moodle, Webinariile eLSo despre 

eLearning,  16 noiembrie 2017 

Chițu Georgiana 
★ Activitate metodică de formare Stimularea inteligenței emoționale, CCD și C.T. 

„Gh Airinei”, București, decembrie 2017 
Manta Mara 

★ Paşii realizării unui test de evaluare cu Moodle, Webinariile eLSo despre 

eLearning,  16 noiembrie 2017 

★ Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle-demonstraţii practice, Webinariile eLSo 

despre eLearning, 7 decembrie 2017 

★ Calitatea cursurilor online, Webinariile eLSo despre eLearning, 13 decembrie 

2017 

★ Prevenirea abandonului şcolar- Adev-23.11.2017 CCD și C.T. „Gh Airinei”, 

București, decembrie 2017 

★ Stimularea inteligenţelor emoţionale- 20.12.2017, CCD și C.T. „Gh Airinei”, 

București, decembrie 2017 

 Simion Elena 
★ Stimularea inteligenţelor emoţionale- 20.12.2017, CCD și C.T. „Gh Airinei”, 

București, decembrie 2017 

★ Curs Educational partnerships in a united Europe, CCD București , Praga, 4 -9 

septembrie 2017 

★ Conferinţa „Starea de bine a tinerei generații. Astăzi, pentru viitor!”, București, 28 

noiembrie 2017 

http://ctairinei.blogspot.ro/
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★ Curs Experienţe Europene pentru Dezvoltarea Portofoliului Educaţional,  CCD 

București, Berlin, 7-10 decembrie 2017, în cadrul proiectului Erasmus SOIL 

★ Curs „Scrierea cererilor de finanțare în cadrul Programului Erasmus+”, domeniul 

VET, ISMB–Sector 6 , ANPCDEFP, București, 14 decembrie 2017 

★ Curs pilot Instrumente digitale în învățare,  Comunitatea CIVITAS, București, 18 

decembrie 2017 

Franceză-germană  
Mitran Viorica 

★ CTPTC ,,Gheorghe Airinei’’- Prevenirea delincvenţei juvenile’’-Adev/21.11.2017 
★ Prevenirea abandonului şcolar- Adev-23.11.2017 CCD și C.T. „Gh Airinei”, 

București, decembrie 2017 

★ Stimularea inteligenţelor emoţionale- 20.12.2017, CCD și C.T. „Gh Airinei”, 

București, decembrie 2017 

Buştiuc Antoaneta 
★ Evaluarea competenţelor elevilor; de la definirea obiectivelor la activităţile de 

remediere – Târgu-Jiu, septembrie 2017 

Louatron Cornelia 
★ Evaluation des compétences des apprenants- de la définition des objectifs aux 

activités de remédiation- 14 dec. 2014 

★ Les Jeudididactiques- Le projet d`établissement.-9 nov.2017 

★ Les jeux en classe de FLE (IFB)- 12.oct. 2017 

Periețeanu Doinița 
★ Evaluation des compétences des apprenants - de la définition des objectifs aux 

activités de remédiation 

Racof Mihaela 
★ Evaluation des compétences des apprenants - de la définition des objectifs aux 

activités de remédiation 

Strătilă Andreea 
★ Evaluation des compétences des apprenants- de la définition des objectifs aux 

activités de remédiation 

★ Les Jeudididactiques- Le projet d`établissement.-9 nov.2017 

★ Les jeux en classe de FLE (IFB)- 12.oct. 2017 

Stoica Iulia 
★ Activități lunare la Institutul Goethe pe diverse teme: Weihnachtszeit und 

Lichterzeit, Krimivormittag –Lektur 
Engleză 

★ Preparing Students for IELTS, 28 ianuarie 2018: Adriana Rădulescu, Ana-Maria 
Vasile 

★ Pregătire pentru examenul de Gradul I: Rodica Ionaş 
★ Perfecţionări traduceri şi subtitrări: Rodica Ionaş 
★ Webinar “Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle”, 7 decembrie 2017: Gabriela 

Ilie 
★ Webinar “Configurarea unui test în Moodle şi adăugarea îintrebărilor”, 18 ian. 

2018: Gabriela Ilie 



COLEGIUL TEHNIC DE  POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI” 

 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 12 

★ Webinar “Rolul designului instruirii într-un curs online”, 8 februarie 2018: Gabriela 
Ilie 

★ Webinar “Cum folosim instrumentul certificat pentru generarea diplomelor”, 9 
februarie 2018: Gabriela Ilie 

Fizică – Chimie – Biologie 
Popescu Castanela  

★ Conferința “Dezvoltarea programelor de tip ucenicie în formarea profesională în 
România”- 27.09.2016 

★ Simpozionul Național “ Mentoratul în practica pedagogică. Bune practici și 
perspective de optimizare”- 29.09.2016 

★ Seminarul  “Holocaustul- formare pentru profesorii români”, The International 
School for Holocaust Studies Yad Vashem, Israel, 26.10.2016 

★ Workshop “Susținerea învățării și progresului școlar prin platforma online 
EDMODO” 

★ Sesiunea Națională de Informare  cu tema “ Bune practici pentru creșterea 
atractivității în învățământul profesional și tehnic”,  în cadrul programului european 
“ European Vocational Skills Week 2016- Discover your talent”, 5.12.2016 

★ Curs “ Comunicarea și negocierea conflictelor în managementul educațional”, 
dec.2016-ian.2017 

Socio – umane 
★ participare Webinariile eLSo despre eLearning -,,Activități de învățare 

colaborativă”, 19 Octombrie 2017, Marica Adrian, Marica Marcela 
★ participare Webinariile eLSo despre eLearning -,,Pașii realizării unui test de 

evaluare cu Moodle”, 16.11.2017, Marica Adrian, Marica Marcela 
★ participare Webinariile eLSo despre eLearning -,,Tipuri de întrebări pentru teste în 

Moodle - demonstrații practice”, 07.12.2017, Marica Adrian, Marica Marcela 
★ participare Webinariile eLSo despre eLearning - ,,Configurarea unui test în Moodle 

și adăugarea întrebărilor”,  18/01/2018, Marica Adrian, Marica Marcela 
★ participare Webinariile eLSo despre eLearning - ,,Rolul designului instruirii într-un 

curs online” , 08.02.2018, Marica Adrian, Marica Marcela 
★ Activitățile metodice derulate conform Planificării activității de consiliere 

psihopedagogică pe semestrul I și Raportului de activitate al Cabinetului de 
Asistență Psihopedagogică pe semestrul I, Drăghici Daniela   

★ Participare la activitatea metodico ştiinţifică ”Stimularea inteligenței emoționale – 
dimensiunea financiară” , Marica Adrian, Marica Marcela, Romulus Ecaterina 
Carmen 

Geografie/religie/ed.fizică 
Bogdan Andronache 

★ Curs „Strategii Inovative de Predare a Disciplinei Opționale Dezbatere, Oratorie 
și Retorică” – ARDOR (Asociaţia Română de Dezbateri, Oratorie şi Retorică) 

★ Curs „Dezvoltare personală şi comunicare prin teatru de improvizaţie” ȋn cadrul 
Proiectului Civitas 

Informatică 
Toma Simona 

★ Abordări moderne în psihopedagogia specială, Facultatea de psihologie şi Ştiinţe 
ale Educaţiei, Nov. 2017-Feb. 2018 

★ Java Foundation, Oracle Academy, 28.11. 2017-09.01. 2018 
★ Informatică şi TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a, CCD Brăila, 21.10.2017-

22.11.2017 
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★ Webinar Reteaua Edu.ro: Pașii realizării unui test de evaluare cu Moodle, Tipuri 
de întrebări pentru teste în Moodle - demonstrații practice, Itemi WIRIS repetabili - 
Aritmetică & Algebră, Itemi WIRIS repetabili – Geometrie, Configurarea unui test 
în Moodle și adăugarea întrebărilor 

★ Participare la:  
o Simpozionul Internațional ”Turismul - conexiuni istorice, culturale și 

economice” - Asociaţia Cultural Ştiinţifică “Pleiadis”- Iaşi 
o Concursul Internațional ”Tradiții și obiceiuri de iarnă pe ulița mea”- 

Asociaţia Cultural Ştiinţifică “Pleiadis”- Iaşi 
o Simpozionul naţional „Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii 

contemporane”- Colegiul National “Stefan Odobleja” Craiova 
★ Parteneriate educaţionale cu: 

o Colegiul „Ștefan Odobleja”-Craiova, nr. 670/07.11.2017 
o Asociația Cultural-Științifică „Pleiadis” din Iași, nr. 466/16.10.2017 

Stan Claudia 
★ Java Foundation, Oracle Academy, 28.11. 2017-09.01. 2018 
★ Informatică şi TIC pentru gimnaziu – clasa a V-a, CCD Brăila, 21.10.2017-

22.11.2017 
★ Webinar Reteaua Edu.ro: Pașii realizării unui test de evaluare cu Moodle, Tipuri 

de întrebări pentru teste în Moodle - demonstrații practice, Itemi WIRIS repetabili 
- Aritmetică & Algebră, Itemi WIRIS repetabili – Geometrie, Configurarea unui test 
în Moodle și adăugarea întrebărilor 

★ Participare la:  
o Simpozionul Internațional ”Turismul - conexiuni istorice, culturale și 

economice” - Asociaţia Cultural Ştiinţifică “Pleiadis”- Iaşi 
o Simpozionul naţional „Noile educaţii, răspunsuri la imperativele lumii 

contemporane”- Colegiul National “Stefan Odobleja” Craiova 
★ Parteneriate educationale cu: 

o Colegiul „Ștefan Odobleja”-Craiova, nr. 670/07.11.2017 
o Asociația Cultural-Științifică „Pleiadis” din Iași, nr. 466/16.10.2017 

Emciuc Natalia 
★ Webinar Reteaua Edu.ro: Pașii realizării unui test de evaluare cu Moodle, Tipuri 

de întrebări pentru teste în Moodle - demonstrații practice, Itemi WIRIS repetabili - 
Aritmetică & Algebră, Activităţi de învăţare colaborativă, Configurarea unui test în 
Moodle și adăugarea întrebărilor 

★ Participare la: Simpozionul naţional „Sănătatea şi securitatea la locul de 
muncă” 

Economice 
★ Cursul “DEZOLTAREA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE - 

Învățământul românesc între realitate și provocări” (Constantin Gheorghe, 
Babarada Dan) 

★ Cursul “PEDAGOGIA GRUPURILOR DE ELEVI“ (Constantin Gheorghe, Cernea 
Valentin) 

★ Au absolvit cursul “Calitatea cursurilor online-Certificat de participare-Asociaţia Pro 
Arta & Reţeua Edu.ro- decembrie 2017” (Popescu Costinela, Popescu Adrian) 

★ Au absolvit cursul “Gestioneazî timpul - certificat de participare” (Popescu 
Costinela, Popescu Adrian) 

★ Au absolvit cursul “Gestionarea deşeurilor - certificat de participare” (Popescu 
Costinela, Popescu Adrian) 
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★ Coordonator atelier de lucru privind economia circulară -proiect CIVITAS 
"Educarea elevilor pentru economia circulară- economie care produce zero 
deşeuri"- decembrie 2017 ( Popescu Costinela) 

Tehnice 
Prof. ing. Trifu Adriana 

★ participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele 
lumii contemporane”, Craiova  cu lucrarea „Primii pași către succes...” 

★ participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de 
muncă” - "Învățarea în siguranță" și "Siguranța didactică"  

★ participare la Simpozionul Internaţional „Universul Ştiinţelor”„Lumea Inteligentă - 
Internet Of Things (IoT)” 

★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 
școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ organizator workshop “Stimularea inteligenței emoționale”, activitate 
desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ Curs CCD – Programul de formare continuă JOBS- Formarea pentru orientare 
şi consiliere în carieră a elevilor 

★ Webinariile eLSo despre eLearning – Activităţi de învăţare colaborativă 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Paşii realizării unui test de evaluare cu 

Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Configurarea unui test de evaluare în 

Moodle şi adăugarea întrebărilor 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Rolul designului instruirii într-un curs on-

line 
★ actualizarea portofoliului profesional 

Prof. ing. Zloteanu Dana 
★ participare la activitatea metodică la nivel de municipiu „Noi tehnologii în 

domeniul electric” organizată de Colegiul Tehnic Carol I 
★ participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele 

lumii contemporane”, Craiova 
★ participare la completarea anexelor centralizatorului modulelor/disciplinelor 

care se predau în învăţământul profesional şi tehnic, ianuarie 2018 
★ organizator Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 

școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ organizator workshop “Stimularea inteligenței emoționale”, activitate 

desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ participarea la webinarul ”Rolul designului instruirii într-un curs online” 
★ participarea la webinarul ”Cum să-ți creezi primul tău test repetabil în 

RețeauaEdu.ro”  
★ participarea la webinarul ”Configurarea unui test Moodle și adăugarea 

întrebărilor” 
★ actualizarea portofoliului profesional 

Prof. ing. Georgescu Otilia 
★ participare la activitatea metodică la nivel de municipiu „Noi tehnologii în 

domeniul electric” organizată de Colegiul Tehnic Carol I 
★ participare la completarea anexelor centralizatorului modulelor/disciplinelor 

care se predau în învăţământul profesional şi tehnic, ianuarie 2018 
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★ participare la Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele 
lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 

★ participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de 
muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 

★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 
școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 
desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ participare la Sesiunea Națională de informare organizată de CNDIPT în cadrul 
Proiectului “European Quality Assurance in Vocational Education and 
Training- National Reference Points”, noiembrie 2017 

★ Webinariile eLSo despre eLearning – Activităţi de învăţare colaborativă 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Paşii realizării unui test de evaluare cu 

Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Configurarea unui test de evaluare în 

Moodle şi adăugarea întrebărilor 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Rolul designului instruirii într-un curs on-

line 
★ actualizarea portofoliului profesional 

Prof. ing. Sandu Veronica 
★ participare la Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele 

lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 
★ participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de 

muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 
★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 

școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 

desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Activităţi de învăţare colaborativă 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Paşii realizării unui test de evaluare cu 

Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Configurarea unui test de evaluare în 

Moodle şi adăugarea întrebărilor 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Rolul designului instruirii într-un curs on-

line 
★ responsabil comisia de burse 
★ actualizarea portofoliului profesional 

Prof. ing. Lie  Mirela 

• participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele 
lumii contemporane”, Craiova  cu lucrarea „Primii pași către succes...” 

• participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de 
muncă” - "Învățarea în siguranță" și "Siguranța didactică"  

• participare la Simpozionul Internaţional „Universul Ştiinţelor”„Lumea Inteligentă - 
Internet Of Things (IoT)” 

• participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 
școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 
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• participare la Sesiunea Națională de informare organizată de CNDIPT în cadrul 
Proiectului “European Quality Assurance in Vocational Education and 
Training- National Reference Points”, noiembrie 2017 

• participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 
desfășurată în parteneriat cu CCD București 

• Curs CCD – Programul de formare continuă JOBS- Formarea pentru orientare 
şi consiliere în carieră a elevilor 

• Webinariile eLSo despre eLearning – Activităţi de învăţare colaborativă 

• Webinariile eLSo despre eLearning – Paşii realizării unui test de evaluare cu 
Moodle 

• Webinariile eLSo despre eLearning – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle 

• Webinariile eLSo despre eLearning – Configurarea unui test de evaluare în 
Moodle şi adăugarea întrebărilor 

• Webinariile eLSo despre eLearning – Rolul designului instruirii într-un curs on-
line 

• actualizarea portofoliului profesional 
Prof. ing. Oltean Nina 

★ organizator seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 
școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoționale”, activitate 
desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ Webinariile eLSo despre eLearning – Activităţi de învăţare colaborativă 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Paşii realizării unui test de evaluare cu 

Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Configurarea unui test de evaluare în 

Moodle şi adăugarea întrebărilor 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Rolul designului instruirii într-un curs on-

line 
★ actualizarea portofoliului profesional 

Prof. ing. Mîndrilă Florina 
★ participare la activitatea metodică la nivel de municipiu „Noi tehnologii în 

domeniul electric” organizată de Colegiul Tehnic Carol I 
★ participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele 

lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova  
★ participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de 

muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 
★ organizator  Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 

școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoționale”, activitate 

desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ Curs CCD – Programul de formare continuă JOBS- Formarea pentru orientare 

şi consiliere în carieră a elevilor 
★ Curs CCD – Program de formare pentru metodiștii ISMB 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Activităţi de învăţare colaborativă 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Paşii realizării unui test de evaluare cu 

Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle 
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★ Webinariile eLSo despre eLearning – Configurarea unui test de evaluare în 
Moodle şi adăugarea întrebărilor 

★ Webinariile eLSo despre eLearning – Rolul designului instruirii într-un curs on-
line 

★ actualizarea portofoliului profesional 
Prof. ing. Poenaru Cristyna 
★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 

școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 

desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Activităţi de învăţare colaborativă 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Paşii realizării unui test de evaluare cu 

Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Configurarea unui test de evaluare în 

Moodle şi adăugarea întrebărilor 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Rolul designului instruirii într-un curs on-

line 
★ actualizarea portofoliului profesional 
★ responsabil comisia orar 

Prof. ing. Radu Violeta 
★ participare la activitatea metodică la nivel de municipiu „Noi tehnologii în 

domeniul electric” organizată de Colegiul Tehnic Carol I 
★ participare la Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele 

lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 
★ participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de 

muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 
★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 

școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 

desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Activităţi de învăţare colaborativă 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Paşii realizării unui test de evaluare cu 

Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Configurarea unui test de evaluare în 

Moodle şi adăugarea întrebărilor 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Rolul designului instruirii într-un curs on-

line 
★ metodist ISMB 
★ actualizarea portofoliului profesional 
★ membru în comisia orar 

Prof. ing. Coman Alina 
★ participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele 

lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova  
★ participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de 

muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 
★ participare la Concursul regional ”Mișcare și armonie, însușiri ale materiei vii”, 

2017 
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★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 
școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 
desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ Curs CCD – Programul de formare continuă JOBS- Formarea pentru orientare şi 
consiliere în carieră a elevilor 

★ participarea la webinarul ”Rolul designului instruirii într-un curs online” 
★ participarea la webinarul ”Cum să-ți creezi primul tău test repetabil în 

RețeauaEdu.ro”  
★  participarea la webinarul ”Cum să-ți creezi primul tău test repetabil în 

RețeauaEdu.ro ”  
★ participarea la webinarul ”Configurarea unui test Moodle și adăugarea 

întrebărilor” 
★ participarea la Webminariile eLSo despre eLearning ”Activități de învățare 

colaborativă”  
★ participarea la Webminariile eLSo despre eLearning ”Pașii realizării unui test de 

evaluare cu Moodle” 
★ participarea la Webminariile eLSo despre eLearning ”Calitatea cursurilor online” 
★ participarea la Webminariile eLSo despre eLearning ”Tipuri de întrebări pentru 

teste în Moodle- demonstrații practice”  
★ actualizarea portofoliului profesional 

Prof. ing. Mihai Monica 
★ participarea la webinarul ”Cum să-ți creezi primul tău test repetabil în 

RețeauaEdu.ro”   
★ participarea la webinarul ”Configurarea unui test Moodle și adăugarea 

întrebărilor”  
★ participarea la Webminariile eLSo despre eLearning ”Pașii realizării unui test de 

evaluare cu Moodle” 
★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 

școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 

desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ actualizarea portofoliului profesional 

Prof. ing. Voicu Marin 
★ participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele 

lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja”,  Craiova 
★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 

școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 

desfășurată în parteneriat cu CCD București  
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Activităţi de învăţare colaborativă 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Paşii realizării unui test de evaluare cu 

Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Configurarea unui test de evaluare în 

Moodle şi adăugarea întrebărilor 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Rolul designului instruirii într-un curs 

on-line 
★ actualizarea portofoliului profesional 
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Prof. ing. Miclea Denisia 
★ participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele 

lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja”,  Craiova 
★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 

școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 

desfășurată în parteneriat cu CCD București  
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Activităţi de învăţare colaborativă 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Paşii realizării unui test de evaluare cu 

Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Configurarea unui test de evaluare în 

Moodle şi adăugarea întrebărilor 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Rolul designului instruirii într-un curs 

on-line 
★ actualizarea portofoliului profesional 

Prof. ing. Sănduc Tatiana 
★ participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele 

lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja”,  Craiova  
★ participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de 

muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 
★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 

școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 

desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Activităţi de învăţare colaborativă 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Paşii realizării unui test de evaluare cu 

Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Configurarea unui test de evaluare în 

Moodle şi adăugarea întrebărilor 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Rolul designului instruirii într-un curs 

on-line 
★ actualizarea portofoliului profesional 

Prof. ing. Damaşcan Steluţa 
★ participare la Simpozionul Național ”Noile educații, răspunsuri la imperativele 

lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja”,  Craiova  
★ participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de 

muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 
★ participarea la Webinarii RețeauaEdu: 

1. Explorăm Planificarea vs Improvizaţie 
2. Gestionează timpul  
3. Paşii realizarii unui test de evaluare cu Moodle  
4. Tipuri de intrebari şi teste în Moodle - demonstraţii practice  
5. De ce eLearning (Importanţa, impact, surse de inovaţie)?  
6. Evaluarea online cu itemi WIRIS repetabili  
7. Calitatea cursurilor online  
8. Așteptăm colindătorii  
9. Cum să ne promovăm activitățile din școală în RețeauaEDU.ro  
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10. Catalog online integrat în rețeauaEDU.ro  
11. Moodle - Wiris - Geometria. Itemi repetabili, interactivi și dinamici  
12. Webinar Eficienţa energetică  
13. Rolul designului instruirii într-un curs online  
14. Cum folosim instrumentul CERTIFICAT pentru generarea diplomelor  
15. Gestiunea deşeurilor  
16. Comunicarea eficientă, cheia spre succesul personal și profesional! 
17. Combaterea risipei alimentare  

Prof. ing. Ion Paul 
★ participare la Simpozionul Naţional “Noile educaţii, răspunsuri la imperativele 

lumii contemporane”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 
★ participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de 

muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova  
★ participare la Simpozionul Internaţional „Universul Ştiinţelor”- Asociația Stiințifică 

“Vasile Pogor”, Iași  
★ participare la seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 

școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 

desfășurată în parteneriat cu CCD București 
★ Concursul de cultură tehnică generală “Henri Coandă – un om înaintea timpului 

său”  
★ Webinar eLSo - Activități deînvățare colaborativă 19.10.2017 
★ Webinar eLSo – Pașii de realizare a unui test de evaluare cu Moodle, 

16.11.2017  
★ Webinar eLSo – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle- demonstrașii 

practice, 07.12.2017  
★ Webinar Rețeaua EDU.ro  -  Calitatea cursurilor on-line , 13.12 2017 
★ Webinar eLSo – Configurarea unui test în Moodle și adăugarea întrebărilor 
★ Webinar Rețeaua EDU.ro  - Cum să-ți creezi primul tău test repetabil în 

RețeauaEdu.ro - 23.01.2018 
★ actualizarea portofoliului profesional 

Prof. Butuşină Gabriela 
★ participarea la Masa Rotundă Internațională „Sănătatea și securitatea la locul de 

muncă” ediția a III-a– cu lucrarea ”Calculatorul Munca și Sănătatea” și concursul 
pentru elevi – postere cu temele: ”Utilizarea echipamentului electroizolant” și 
“Pericolul intervenției la lucrările pentru care nu avem calificare” 

★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 
școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 
desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ participarea la Webinariile elLSo despre eLearning: 
1. Activități de învățare colaborativă 
2. Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle-demonstrații practice 
3. Configurarea unui test în Moodle și adăugarea întrebărilor  
4. Rolul designului instruirii într-un curs online 

★ actualizarea portofoliului profesional 
Prof. Ionaş Ovidiu 

★ participare la Masă Rotundă Naţională - „Sănătate şi securitate la locul de 
muncă”, organizat de Colegiul “Ştefan Odobleja” Craiova 
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★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 
școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 
desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ actualizarea portofoliului profesional 
Prof. Bărbieru Dan 

★ participare la Seminar “Strategii didactice pentru prevenirea abandonului 
școlar”, activitate desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ participare la workshop “Stimularea inteligenței emoțională”, activitate 
desfășurată în parteneriat cu CCD București 

★ Webinariile eLSo despre eLearning – Activităţi de învăţare colaborativă 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Paşii realizării unui test de evaluare cu 

Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Tipuri de întrebări pentru teste în Moodle 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Configurarea unui test de evaluare în 

Moodle şi adăugarea întrebărilor 
★ Webinariile eLSo despre eLearning – Rolul designului instruirii într-un curs 

on-line 
★ actualizarea portofoliului profesional 

 
♣Activități extrașcolare ( nominal profesorii ce au realizat astfel de activități şi titlul 
activităţii): 
Română 
Bondoc Mădălina 

★ proiect educativ şcolar Educaţie emoţională şi motivaţie, noiembrie-prezent, în 
colaborare cu psihologul şcolar Dana Drăghici  

★ Timp mitic românesc-decembrie 
★ Ziua culturii-15 ianuarie  
★ Pregătirea materialelor pentru revista „Note...”- activitate lunară 

Chițu Georgiana 
★ Dezbatere: opera filmică/opera literară;  
★ Colaborare – revista “Note…”; 

Manta Mara 
★ proiect educativ Imaginile Bucureștiului în parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune 

și Inițiativă Europeană, septembrie – noiembrie 2017 

★ proiect educativ şcolar Educaţie emoţională şi motivaţie, noiembrie-prezent, în 
colaborare cu psihologul şcolar Dana Drăghici  

★ Forumul Diversității Culturale, 3-5 noiembrie 2017, ArCub, parteneriat cu 

Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană 

★ Participare la campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra 

copiilor și tinerilor, Clubul European din cadrul C.T. „Gh Airinei”, noiembrie 2017, 

parteneriat cu FICE 

★ Timp mitic românesc-decembrie 
★ Ziua culturii-15 ianuarie  
★ Pregătirea materialelor pentru revista „Note...”- activitate lunară 

 
Simion Elena 
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★ Coordonator al Comisiei de consiliere și orientare școlară, al Comisiei pentru 

activități extrașcolare, al Comisiei pentru identificarea și dezvoltare de programe 

europene și integrare a programelor de reformă, coordonator al Clubului European 

din liceu, coordontor al comisiei Civitas din școală 

★ membru în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, Comisia 

pentru promovarea ofertei educaționale și Comisia pentru examene de corigență.  

★ coordonator și inițiator al proiectului CAERI Dăruind, vei dobândi 

★ coordonator la nivelul liceului al proiectelor de parteneriat cu One World România, 

Asociația Proiector, Fundația PRAIS, Patrula de reciclare, FICE, Nivea. 

★ Conferințele BookLand – septembrie 2017 

★ Ziua Europeană a Limbilor, 26 septembrie 2017 

★ proiectul „Imaginile Bucureștiului” în parteneriat cu Mișcarea pentru Acțiune și 

Inițiativă Europeană, septembrie – noiembrie 2017 

★ Ziua Poștei Române, 9 octombrie 2017 

★ “Cu Zebra la școală ” – activitate în cadrul Clubului European, emisiune radio din 

seria specială destinată elevilor de liceu, 13.10.2017, Radio France Internacional 

★ participare la Târgul Indagra, Romexpo, 27 octombrie 2017 ( cu elevii clasei a IX-

a F) 

★ Concursul Bebras România, octombrie – noiembrie 2017 

★ Forumul Diversității Culturale, 3-5 noiembrie 2017, ArCub, parteneriat cu 

Mișcarea pentru Acțiune și Inițiativă Europeană 

★ Campania 19 zile de prevenire a abuzurilor și violenței asupra copiilor și tinerilor, 

Clubul European din cadrul C.T. „Gh Airinei”, noiembrie 2017, parteneriat cu FICE 

★ Campania #Like Yourself! , parteneriat cu Nivea, 15  noiembrie 2017 

★ "Mesaje pentru o lume mai bună!" în cadrul Săptămânii Educației Globale,18-26 

noiembrie 2017. 

★ Simpozionul Național La școală e mai bine decât pe stradă – 28 noiembrie 2017– 

Colegiul Tehnic „Dinicu Golescu”  

★ ateliere creative destinate Târgului Caritabil de Crăciun – proiect CAERI, 

noiembrie-decembrie 2017 

★ Anul Centenar –concurs de prezentări, desene, afișe -  29 noiembrie 2017  

★ Târgul Caritabil de Sf. Nicolae – parteneriat cu AOLN și Parohia Sf Fanurie – 10 

decembrie 2017, elevii claselor a IX-a F, a X-a F și a XI-a D. 

★ activitate umanitară de Crăciun la Școala Specială pentru Deficienți de Auz 

„Sf.Maria” și la Școala Gimnazială Specială „Constantin Păunescu”, decembrie 

2017 

★ Nichita Stănescu – activitate omagială - 13 decembrie 2017 

★ "Istoria filmului european in GIF-uri"– parteneriat cu Asociația Proiector, activitate 

la Spațiul Cultural European, 12- 14 decembrie 2017 ( clasele a X-a F și a X-a C) 

Franceză-germană  
Buștiuc Antoaneta 

★ Comisia de organizare a Olimpiadei de limba franceză – faza pe municipiu 
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★ Olimpiada de lb. franceză, etapa pe şcoală. 
★ Ziua Europeană a Limbilor străine. 

Mitran Mimi 
★ Institutul Francez Bucureşti-Premiere RFI,, Cu zebra la şcoală’’/13.11.2017 

Louatron Cornelia 
★ Olimpiada de lb. franceză, etapa pe şcoală. 
★ Ziua Europeană a Limbilor străine. 
★ Cinemaedu- vizionare film cu elevii de la 9F. 
★ Emisiune rfi- La şcoală cu zebra.  

Perieţeanu Doiniţa 
★ Olimpiada de lb. franceză, etapa pe şcoală. 
★ Ziua Europeană a Limbilor străine. 
★ Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor. 
★ Ora de justiţie cu judecatoarea Crina Tramandan. 
★ Exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de urgenţă (cutremur+ incendiu). 
★ Istoria filmului european în GIFF-uri. 
★ Stimularea inteligenţelor emoţionale (susţinută de d-na prof. Dana Draghici) 

Racof Mihaela 
★ Olimpiada de lb. franceză, etapa pe şcoală. 
★ Ziua Europeană a Limbilor străine. 
★ Prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor. 
★ Ora de justiţie cu judecatoarea Crina Tramandan. 
★ Exerciţii de alarmare şi evacuare în caz de urgenţă (cutremur+ incendiu). 

Stratilă Andreea Liliana 
★ Olimpiada de lb. franceză, etapa pe şcoală. 
★ Ziua Europeană a Limbilor străine 
★ Istoria filmului european în GIFF-uri  

Engleză 
★ Ziua limbilor europene): Rodica Ionaș, Gabriela Ilie, Ana-Maria Vasile. 
★ Serbările toamnei: Ana-Maria Vasile 
★ Târgul de Crăciun: Ana-Maria Vasile 
★ Discussion “How to maintain your health” cu clasele 9A, 9E: Laura Cârlan 
★ Seminar: “Administrarea resurselor financiare – etapa integrantă din dezvoltarea 

personală şi profesională”, 27 nov. – 18 dec. 2017 (clasa 10E): Gabriela Ilie, 
Rodica Ionaş 

Matematică  
★ Proiectul “Mens sana in corpore sano ”( Ionescu ); 
★ Prof Marin, Sandu- participare Workshop CCD-Grecia-octombrie 2017 
★ Prof. Ionescu-participare curs CCD-Civitas-Buşteni-“Şcoala pt. Toţi-componentăa 

educaţiei în spiritul dezvoltării durabile” 
Fizică – Chimie - Biologie 

★ 01.09.2017 – 12.02.2018, profesorii din catedră au participat la realizarea de 

activităţi educative şi proiecte educaţionale.  Profesori coordonatori : Ioniţă Paula 

şi Enea Mihaela 

1)„Responsabilitate individuala, p elevi din clasele IX-XII,  de la profilul stiintele 
naturii revenire HIV/SIDA” – proiect educational cu sprijinul medicinei de 
familie:dr.F.Multescu - elevi din clasele IX-XII,  de la profilul ştiinţele naturii 
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2)“Ziua internațională a diabetului” – activitate educativă desfăşurată în data de 
14.11.2017 cu ocazia “Zilei Internaţionale a diabetului”, cu elevii clasei a IX-a G 
3)Participarea elevilor la activităţi de voluntariat cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 
realizarea de donaţii copiilor cu nevoi speciale, formarea şi dezvoltarea unor relaţii 
interpersonale între aceştia şi elevii noştri, dezvoltarea comportamentelor 
prosociale, de întrajutorare şi integrare socială;                                                                                                                                                        
4)”Efectele consumului de droguri, asupra organismului”- activitate educativă 
desfăşurată în data de 13.01.2018  în cadrul   Campaniei naţionale de prevenire a 
consumului de stupefiante în rândul adolescenţilor,cu elevii clasei a IX-a G. 

Socio - umane  
★ Proiectul cultural ,,Imaginile Bucureștiului. Ateliere creative pentru diversitate”, în 

baza Acordului de parteneriat cu Asociaţia Mişcarea pentru Acţiune si Iniţiativă 
Europeană- Marica Adrian, Marica Marcela.  

★ Încheierea acordurilor de parteneriat educațional cu Organizația Junior 
Achievement România si desfasurarea programelor educationale in anul scolar 
2017-2018- Marica Adrian, Marica Marcela, Romulus Ecaterina Carmen. 

★ Activitate educativă ,,Comemorarea  Holocaustului’’, octombrie 2017-Marica 
Adrian, Marica Marcela 

★ activitati dedicate zilei de 1 DECEMBRIE,  Ziua Nationala a României-membrii 
catedrei 

★ „Responsabilitate individuala, prevenire HIV/SIDA” – proiect educational cu 
sprijinul medicinei de familie: dr.F.Multescu;  La  realizarea activitatilor au participat 
elevi din clasele IX-XII,  de la profilul stiintele naturii; Ionita Paula 

★ ,,Ziua internationala a diabetului” - activitate educativa desfasurata in data de 
14.11.2017 cu ocazia “Zilei Internationale a diabetului”, cu elevii clasei a IX-a G, 
avand ca obiectiv constientizarea de catre elevi a factorilor de risc, a efectelor 
fiziologice si psihologice ale acestei maladii asupra organismului uman; Ionita 
Paula 

★ Participarea elevilor la activitati de voluntariat cu ocazia sarbatorilor de iarna, 
realizarea de donatii copiilor cu nevoi speciale, formarea si dezvoltarea unor relatii 
interpersonale intre acestia si elevii nostri, dezvoltarea comportamentelor 
prosociale, de intrajutorare si integrare sociala; Marica Adrian, Marica Marcela,  
Ionita Paula                                                                                                                                                 

★ ,,Efectele consumului de droguri, asupra organismului”- activitate educativa 
desfasurata in data de 13.01.2018  in cadrul   Campaniei nationale de prevenire a 
consumului de stupefiante in randul adolescentilor,cu elevii clasei a IX-a G, Ionita 
Paula 

Geografie/religie/ed.fizică 
★ Strângerea şi ȋnmânarea de ajutoare pentru copiii Şcolii speciale nr. 11 Bucureşti 

şi a Şcolii Speciale de Surzi, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. (Andronache 
Bogdan) - Activităţi întreprinse în cadrul proiectului SNAC 

★ Participare la olimpiada de religie – faza pe sector (Radu Cătălin) 
★ Workshop „Atelier de creaţie artistică şi plastică” din cadrul Simpozionului 

Municipal „Toleranţă interculturală, confesională” (Şcoala Gimnazială Nr. 169) 
Radu Cătălin 

★ Protocol  de colaborare cu d-na Daniela Drăghici şi activităţi întreprinse pentru 
susţinerea progresului şcolar şi disciplinar al elevilor cls a IXa D 

★ Organizarea festivităţii serbării de Crăciun prin implicarea elevilor în susţinerea 
unui recital de poezii şi colinde religioase 



COLEGIUL TEHNIC DE  POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI” 

 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 25 

★ Participarea cu elevii la sfintele slujbe ale bisericii 
★ Strângerea şi înmânarea de ajutoare pentru copiii Şcolii speciale nr 11 Bucureşti 

şi a Şcolii Speciale de Surzi, cu ocazia sărbătorilor de iarnă - Activităţi întreprinse 
în cadrul proiectului SNAC 

★ Organizarea Olimpiadei de religie 
★ Participare în cadrul proiectului A FI SAU A NU FI, tema Iubire şi milostenie 

Arseni Florin 
★ Participare la  faza pe sector la Olimpiada sportului şcolar la cros, fotbal ,handbal 

fete şi la cros.S-a obtinut:  
 - la handbal fete locul 1 la faza pe sector a Olimpiadei Nationale a Sportului 
Şcolar şi locul 6 la faza pe municipiu. 
- la cros locul 2 la faza pe municipiu la Olimpiada Nationala a Sportului Şcolar. 
- participare la Crosul Loteriei 
- participare la Liga Liceelor la fotbal organizată de Proedus cu 3 clase 9S,10° şi 
12 F 

Vladu Claudia 
★ Participare la ONSS şah - eleva: Dinu Angela cls. 10 G - loc 2 la faza pe sector şi 

calificare la faza pe municipiu     
★ ONSS faza pe municipiu - Dinu Angela, cls 10 G - loc 5   
★ ONSS baschet băieţi - faza pe sector - locul 3  

Economice 
★ Junior Achievement - modulele: Educație Antreprenorială, Educație pentru 

sănătate, Tehnici de comunicare,Riscul și Asigurările, Etica în afaceri, Finanțele 
Personale  (Constantin Gheorghe, Cernea Valentin, Babarada Dan, Pîrvu Aritina, 
Matrosenco Steluţa) 

★ Activitaţi în colaborare cu Scoala nr 11 – Constantin Păunescu și cu Școala de 
Hipoacuzici  la programul “Sărbătorile de iarnă la români ”  Constantin Gheorghe, 
Cernea Valentin, Babarada Dan) 

★ Participarea la activităţile desfăşurate în cadrul parteneriat cu Parohiile Chiajna și 
activități de voluntariat desfășurate la Școala Specială nr 11 Constantin Păunescu 
: Constantin Gheorghe, Babarada Dan) 

★ Conceperea și înscrierea la  Programele de Activități anuale ale CCD.:  ” 
PROTECŢIA CONSUMATORULUI ÎN DOMENIUL SERVICII”   
Proiect aprobat de CCD 2018 în cadrul activității de Dezvoltare profesională 

★  Conceperea și înscrierea la  Programele de Activități anuale ale ISMB cu  
 Programul “Protecția consumatorului în economia de piață”, program aprobat de     
MEN și  Proiect  cuprins în Calendarul Activităţilor Educative 2018 
Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte Caritabile  

★ Încheierea de convenții cadru cu agenții economici, în vederea efectuării stagiilor 
de instruire practică  curentă și comasată:  
- Casa Oamenilor de Știință, ,,Clubul oamenilor de știință’’; S.C. Continental S.A. 

– hotel ,,IBIS Nord’’; S.C. ROZS IMPEX S.R.L. restaurant ,,Cocoșul roșu’’; 
Hotel – restaurant ,,Capitol’’; Hotel  Marshal ,, GARDEN’’; Restaurant 
,,Saramontriel ‘’ Hotel – restaurant ,, Mercure ‘’ (Cernea Valentin) 

- CNPR ( COMPANIA NAŢIONALĂ POŞTA ROMÂNĂ, DRPB ( DIRECŢIA 
REGIONALĂ DE POŞTĂ BUCUREŞTI) - (Constantin Gheorghe)  

★ Participarea și organizarea de activități cu ocazia Săptamânii europene VET, 
Catedra Economică   și de Alimentație: activitatea „ Rolul parteneriatului dintre 
școală și CNPR în formarea de deprinderi pentru utilizarea mijloacelor de 
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comunicare poștală în societatea actuală ”- vineri 24.11. 2017. Activitatea a fost 
înscrisă  în Calendarul de activităţi metodice-ştiinţifice-culturale al C.N.D.I.P.T., 
anul şcolar 2017 - 2018 (Constantin Gh, Cernea Valentin, Cernea Carmen) 

★ Participare și organizare de activități cu ocazia Săptamânii europene VET, Catedra 
Economică și de Alimentație :Bucătăria tradițională românească  rezultatul 
sintetizării, în timp, a gusturilor și obiceiurilor gastronomice specifice poporului 
român-concurs gastronomic- miercuri 22.11.2017, ora 10, sala 417. (Constantin 
Gh, Babarada Dan, Pirvu Aritina, Raducanu Eusebiu, Stanescu Alexandra, 
Cernea Valentin, Cernea Carmen) 

Tehnice 
Prof. ing. Georgescu Otilia 

★ participare la programul de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie=Acord 
de parteneriat pentru implementarea programelor JUNIOR ACHIEVEMENT- 
Educaţie financiară  

★ participarea cu elevii la Concursul TeCHALLENGE din cadrul Universității 
Politehnica București, 20 octombrie 2017 

★ participarea cu elevii la activitatea de ”Prevenire a delicvenței juvenile și a 
victimizării minorilor”, susținută de Direcția Generală de Poliției a municipiului 
București, 26.10.2017 

★ participarea cu elevii, clasei a IX-a P,  la activitatea de informare cu privire la 
prevenirea și eliminarea violenței, discriminării și faptelor de corupție, precum și 
promovarea interculturalității în mediu școlar 

★ participarea cu elevii la activitățiile desfășurate în cadrul Programului european 
ORA DE NET, coordonat la nivel național de Organizația Salvați Copiii, cu sprijinul 
MEN  

★ participare cu elevii la Simpozionul Internațional “Turismul – conexiuni istorice, 
culturale și economice”. S-au obținut următoarele premii: 

▪ Premiul I – Spățățelu Edward Mihai  
▪ Premiul II – Călin Ștefan Ionuț 

★ participare la Concursul Internațional “Tradiții și obiceiuri de iarnă pe ulița 
mea”. S-au obținut următoarele premii: 

▪ Premiul II – Țurcanu Raluca – clasa  a X-a A 
▪ Premiul III – Sevastre Daniel – clasa  a X-a A 
▪ Mențiune – Tufaru Adelina – clasa a IX-a P 
▪ Mențiune – Dinu Irina – clasa a XII-a A 
▪ Mențiune – Andrei Ștefania – clasa a XII-a A 

Prof. ing. Lie  Mirela 
★ progamul international Junior Achievement “Educație financiară” 
★ responsabil CEAC 
★ responsabil comisia pentru Curriculum 

Prof. ing. Oltean Nina 
★ implementarea activităților specifice din cadrul progamul internațional Junior 

Achievement  
★ membru al comisiei de prevenire și combatere a violenței.  

Prof. ing. Ion Paul 
★ Concursul TECHALLENGE organizat de Universitatea Politehnica 

București,19.10.2017- participare cu clasa X-A. 
★ Junior Achievement –program CDL, participare cu 13 elevi, cala X-P. 
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★ Cerc de electronică “Calea spre performanţă” –săptămânal, prezentare activitate 
27.03.2018 

Prof. ing. Mîndrilă Florina 
★ vizite la agenţii economici 
★ vizite la expoziţii tehnice de profil 

 
Prof. ing. Sandu Veronica 

★ participare la programul de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie=Acord 
de parteneriat pentru implementarea programelor JUNIOR ACHIEVEMENT- 
Educaţie financiară  

★ vizite la expoziţii tehnice de profil 
★ responsabil comisia de burse 

Prof. ing. Poenaru Cristyna 
★ vizite la agenţii economici 
★ vizite la expoziţii tehnice de profil 

Prof. ing. Radu Violeta 
★ participare la programul de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesie=Acord 

de parteneriat pentru implementarea programelor JUNIOR ACHIEVEMENT- 
Educaţie financiară  

★ participarea cu elevii la Concursul TeCHALLENGE din cadrul Universității 
Politehnica București, 20 octombrie 2017 

★ vizite la agenţii economici 
Prof. ing. Coman Alina 

★ participarea cu elevii la Concursul TeCHALLENGE din cadrul Universității 
Politehnica București, 20 octombrie 2017 

★ participarea cu elevii la activitatea de ”Prevenire a delicvenței juvenile și a 
victimizării minorilor”, susținută de Direcția Generală de Poliției a municipiului 
București, 26.10.2017 

Prof. ing. Mihai Monica 
★ vizită la Târgul de carte “Gaudeamus”  
★ vizite la agenţii economici 

Prof. ing. Damaşcan Steluţa 
★ participare la seminarul - “Blended learning, o opțiune în activitatea didactică” 

- CCD București 
Prof. ing. Miclea Denisia 

★ vizite la agenţii economici 
★ vizită la Târgul de carte “Gaudeamus”  

Prof. ing. Voicu Marin 
★ vizite la agenţii economici 
★ vizită la Târgul de carte “Gaudeamus”  

Prof. ing. Ioanaş Ovidiu  
★ Activitate sportivă Randonneur-Ro Brevet 200km/ Dipl. Participare -finalist / 

Medalie 
★ Vizite la târguri și expoziții 

Prof. ing. Sănduc Tatiana 
★ vizite la agenţii economici 
★ vizite la expoziţii tehnice de profil 
★ vizită la Târgul de carte “Gaudeamus”  

Prof. ing. Bărbieru Dan 
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★ vizite la agenţii economici 
★ vizite la expoziţii tehnice de profil 

Prof. ing. Butuşină Gabriela 
★ vizită la Muzeul Satului   – clasa a XI-a profesională     
★ vizionare film – Plazza Romania 
★ vizita Editura Niculescu – clasa a XI-a profesională 
★ plimbare virtuală la muzeul Naţional de istorie naturală Grigore Antipa                                                                    

 
Participarea profesorilor şi elevilor la: 
• Exerciţiu de alarmare şi evacuare în caz de cutremur 

• Exerciţiu de alarmare şi evacuare in caz de incendiu 

 
COMISIA DIRIGINŢILOR 
 
Activități: 

• Prelucrarea la clasă cu elevii și în cadrul ședințelor cu părinții de către profesorii 
diriginți a RI și ROF - Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații ,,Gheorghe 
Airinei” și a  Regulamentului cadru de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ (ROFUIP). 

• Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare conform programei şcolare 
în vigoare. 

• Organizarea de către profesorii diriginți a sedinţelor cu părinţii și a orelor de 
consilier cu parintii.  

• Distribuirea, completarea si semnarea contractului educational intre şcoala, elev 
si părinte. 

• Încheierea Acordului de parteneriat între Comisia Diriginților și Cabinetul de 
Asistență Psihopedagogică – Centrul Municipiului București de Resurse și 
Asistență Educațională, reprezentat de prof. consilier școlar DANIELA DRĂGHICI.  

• Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor. 

• Consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte prin activități specifice (întâlniri, 
consultații, lectorate cu părinții, implicarea părinților în viața școlii).  

• monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi dintr-un mediu familial 
dezorganizat sau mono-parental, precum și a elevilor cu părinți plecați la muncă 
în străinătate.  

• Implicarea membrilor Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi 
programe şcolare si extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

• Derularea  de activităţi şcolare şi extraşcolare în cadrul proiectelor derulate în 
liceu, prin colaborarea profesorilor diriginți cu consilierul pentru activități educative 
școlare și extrașcolare, doamna Simion Elena.  

1. Proiectarea activitatii educative 
Activitatea desfăşurată: 

1. Studierea prevederilor metodologice privind organizarea şi desfăşurarea 
activităţilor de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 

2. Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare de către toţi profesorii 
diriginţi; 

3. Studierea ORDINULUI privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și 
funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (conform Ordinului nr. Nr. 
5.079. din 31 august 2016.) și a Ordinului ministrului Educației Naționale nr. 
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3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de 
organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 
5079/2016 privind aprobarea ROFUIP. 

4. Studierea legislației în domeniul prevenirii și combaterii violenței în mediul școlar 
și colaborarea cu Cabinetul de Asistență Psihopedagogică în scopul ameliorării 
comportamentelor școlare disruptive sau agresive. 

5. Stabilirea de către profesorii diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, 
pentru elevi şi părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform 
programei de consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 
6. Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 
Puncte slabe: 

✓ există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma 
şedinţelor cu părinţii  

✓ dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor 
pentru a stabili un parteneriat eficient şcoală-familie 

2. Cunoaşterea particularităţilor elevului 
1. Colaborarea cu CAPP - psiholog şcolar în vederea stabilirii strategiilor de 

interventie educaţională 
2. Semnarea acordurilor de parteneriat cu CAPP 
Puncte forte: 
✓ Se remarcă implicarea psihologului şcolar prin susținerea metodică a activității 

derulate de către cadrele didactice din liceu și pentru consilierea unor elevi cu 
risc de eșec școlar, in vederea stabilirii strategiilor de intervenție educațională.  

 
3. Managementul grupului educat 
Activitatea desfăşurată: 

1. Intervenţia diriginţilor pentru integrarea în grup a elevilor marginalizaţi (repetenţi, 
timizi, nesociabili, etc); 

2. Colaborarea psihologului școlar cu  profesorii diriginți care au solicitat-o, pentru 
consilierea unor elevi cu risc de eșec școlar. 

3.  Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (activități 
de socializare, activități derulate în scopul dezvoltării culturii organizaţionale a 
clasei) 

Puncte forte: 
✓ Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-profesori, 

profesori-părinţi, profesori-profesori) favorizează un climat deschis şi stimulativ; 
✓ Mulți diriginţi au desfasurat activităţi educative de coeziune a grupului şi de 

socializare –exemple: cunoașterea de catre colectivul clasei de elevi a  zilelor 
de naştere ale elevilor, activităţi de cunoaştere şi socializare între clase, afişarea 
in clasa  a unor fotografii reprezentative, schimb de daruri simbolice între elevi 
cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă 
/ elevii clasei, mini-excursii de coeziune socială etc. 

✓ !majoritatea diriginţilor s-a preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi 
rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev – profesor 

 
Puncte slabe: 
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✓ insuficientă personalizare a claselor  
✓ lipsa unor resurse suficiente de timp pentru ca profesorii diriginti să poată acorda 

mai multă atenție nu doar îndeplinirii sarcinilor atribuite la nivel de conducere sau 
comisie metodica ci și implicării elevilor in activitati de coeziune a grupului. 

4. Organizarea şi desfăşurarea activităţilor extraşcolare 
Activitatea desfăşurată: 

1. Întocmirea planificării activităţilor extraşcolare de către fiecare diriginte şi 
respectarea acesteia; 

2. Marcarea unor zile, evenimente, sărbători naţionale sau religioase prin programe 
artistice, dezbateri, concursuri sau alte forme adecvate, prin implicarea profesorilor 
diriginti 

5. Starea disciplinară a elevilor 
Activitatea desfăşurată: 

1. Prelucrarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de 
învățământ preuniversitar și a Statutului Elevilor la clase; 

2. Dezbaterea măsurilor de sancţionare a actelor de indisciplină; 
3. Colaborarea cu Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei; 
4. Colaborarea profesorilor diriginți cu psihologul școlar, doamna Draghici Daniela; 

Protocol de colaborare încheiat între Comisia Diriginților și Cabinetul de Asistență 
Psihopedagogică.   

5. Activitati de informare privind prevenirea violentei in mediul scolar si prevenirea 
comportamentelor cu risc.  
Puncte forte: 
✓ Coordonarea de catre psihologul scolar a activității derulate de către Comisia 

pentru prevenirea și combaterea violenței în mediul școlar ; 
✓ Colaborarea cu institutii si  asociatii de profil (CMBRAE, ”Salvati Copiii”,  

Agentia Nationala Antidrog - Centrul de Prevenire si Consiliere Antidrog din 
Sectorul 6, etc.) 

Puncte slabe: 
✓ există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ 

corectare a comportamentelor inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului 
informaţional şi de comunicare, în managementul completării documentaţiei, 
în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare) 

✓ dificultăţi în stoparea  fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din 
învăţământul obligatoriu și în identificarea şi aplicarea unor strategii coerente 
de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la clasele din învăţământul 
obligatoriu 

6. Rolul comunităţii locale: a autorităţii locale, mass-media, unităţi de 
învăţământ, agenţi economici 
Activitatea desfăşurată:  
1. Implicarea/consultarea reprezentanţilor comunităţii locale privind proiecte 

educative ale școlii; 
Puncte forte: 

✓ Dorința profesorilor diriginți și a elevilor de a se implica în activități/proiecte 
organizate de comunitatea locală 

✓ Utilizarea eficienta a site-ului scolii:  http://www.ctptc-airinei.ro/ 
Puncte slabe:  
✓ fonduri insuficiente alocate pentru dezvoltarea resursei umane din învățământ 

 

http://www.ctptc-airinei.ro/
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COLEGIUL TEHNIC PTc.GH.AIRINEI    

BUCURESTI, SECTOR 6     

       

       

SITUATIE BUGET - CONT DE EXECUTIE LA 31.12.2017   

       

       

 BUGETUL LOCAL DE CHELTUIELI  LA 31.12.2017  
       

CHELTUIELI DE PERSONAL:  6663000   

       

BUNURI SI SERVICII:   2265000   

       

REPARATII:   563000   

       

OBIECTE DE INVENTAR:  42000   

       

DEPLASARI,DETASARI:  4000   

       

AJUTOARE SOCIALE   4000   

       

BURSE:    103000   

       

MOBILIER,APARATURA SI ALTE MIJLOACE 
FIXE: 242000   

       

 

PLATI DIN BUGETUL LOCAL LA 
31.12.2017   

       

SALARII:    6523753   

       

BUNURI SI SERVICII   1983376   

din care:       

Furnituri de birou   24502   

Incalzit,iluminat si forta motrica 667232   

Apa, canal,salubritate  106894   

Servicii telecomunicatii, internet 9931   

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 1174817   

(paza, mentenanta, servicii spalatorie lenjerie,   

deratizare-dezinsectie, prestari servicii, alte cheltuieli)  
       

REPARATII:   562520   

       

OBIECTE DE INVENTAR:  9919   
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DEPLASARI:   539   

AJUTOARE SOCIALE   2704   

       

BURSE:    102077   

       

MIJLOACE FIXE (CALCULATOARE): 112669   

       

 BUGETUL DE STAT (ISMB) DE CHELTUIELI  LA 31.12.2017 

       

CHELTUIELI DE PERSONAL:  43792   

       

ASISTENTA SOCIALA:  2652   

       

BURSE:    61805   

       

CHELTUIELI AFERENTE  PROGRAMELOR CU   

FINANTARE RAMBURSABILA(Proiect 
Rose) 51474   

       

 

PLATI DIN BUGETUL DE STAT (ISMB) LA 
31.12.2017  

       

SALARII (examene):   42829   

       

ASISTENTA SOCIALA (cazari elevi straini 
bursieri ai 2405   

statului roman)      

       

BURSE:    61437   

       

CHELTUIELI AFERENTE  PROGRAMELOR CU   

FINANTARE RAMBURSABILA (Proiect 
Rose) 49396   

       

 BUGETUL DE VENITURI PROPRII  LA 31.12.2017  

       

VENITURI    504000   

din care:       

Venituri din inchirieri  51000   

Taxe     78000   

Contributia elevilor pentru camine si 
cantine 305000   

Alte venituri din prestari servicii si alte 
activitati 33000   



COLEGIUL TEHNIC DE  POŞTĂ ŞI TELECOMUNICATII „ GHEORGHE AIRINEI” 

 SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII 33 

Excedentul anului precedent  37000   

       

CHELTUIELI   504000   

din care:       

Furnituri de birou   29000   

Materiale pentru curatenie  31000   

Incalzit,iluminat si forta motrica 25000   

Carburant   3000   

Piese de schimb   3000   

Transport    3000   

Servicii telecomunicatii, internet 74000   

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 35000   

Reparatii curente   50000   

Hrana    103000   

Materiale sanitare   7000   

Obiecte de inventar   45000   

Deplasari interne   10000   

Carti, publicatii   5000   

Pregatire profesionala  15000   

Protectia muncii   5000   

Studii si cercetari   3000   

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 58000   

       

 

PLATI DIN BUGETUL DE VENITURI PROPRII LA 
31.12.2017 

       

Furnituri de birou   9861   

Materiale pentru curatenie  21753   

Incalzit,iluminat si forta motrica 19644   

Carburant   1789   

Transport    578   

Servicii telecomunicatii, internet 69826   

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 
functionare 18153   

(mat.intretinere, mat.reparatii,servis calculatoare,   

servis copiatoare etc.)     

Reparatii    17301   

Hrana    63247   

Materiale sanitare   197   

Obiecte de inventar (voltmetre, letcoane, 
stampile,  19338   

aparat de indosariat, multifunctional).    

Deplasari interne   352   

Carti, publicatii   274   
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Pregatire profesionala  1700   

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 
(analize medicale,   26530   

bunuri si servicii actiuni, actualizare sistem   

informatic, taxe ECDL, premii cros,    

certificate digitale,materiale pentru targul de   

oferta educationala,reparatii aere conditionate,   

apa pentru examene.     

Active fixe   0   
 

 
 


