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RAPORT DE ACTIVITATE
PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016

SEMESTRUL I

“Înainte de a ne gândi cum să educăm, ar fi bine să lămurim ce rezultate
am vrea să obţinem.”   Bertrand Russell

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii
metodice şi pe probleme, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul
secretariat.

În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, activitatea s-a desfăşurat conform prevederilor
Planului managerial, precum şi ale Planului de activităţi .
CONTEXT LEGISLATIV

Strategiile, documentele de politici educaţionale şi normele juridice care reglementează
învăţământul preuniversitar sunt următoarele:

o Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1 publicată în M.O. nr. 18 / 10.01.2011;
o Ordinul nr 5115 / 15.12.2014 referitor la aprobarea Regulamentului de organizare şi

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar;
o Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr 75 / 12.07.2005

privind asigurarea calității educației;
o Ordonanţa de urgenţă nr 75 / 12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei;
o Ordinul nr.5556/27.10.2015 privind Metodologia de fundamentare a cifrei de şcolarizare

2016-2017;
o Ordinul nr.5559/27.10.2015 referitor la Metodologia cadru de mobilitate a personalului

didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2016/2017;
o OMENCS nr.3069/14.01.2016 privind organizarea si desfasurarea simularii probelor scrise

ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2015-2016 si a anexei la ordinul
mentionat, privind calendarul simularii, pentru elevii claselor a XI-a și a XII-a;

o OMEN  nr. 4434/29.08.2014 privind metodologia de organizarea si desfasurare a
examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera tehnologica;

o OMECS nr.5080/31.08.2015 privind organizarea si desfasurarea examenului de bacalaureat
national, in anul scolar 2015-2016;

o OMEN 4433/29.08.2014 privind metodologia de organizare si desfasurare a examenului de
certificare a calificarii absolventilor invatamantulului liceal, filiera vocationala;

o Ordinul nr 5132 / 10.09.2009 privind activitățile specifice funcției de diriginte;
o Ordinul nr. 5565/07.10.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de

studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar;
o Ordinul nr. 5561/ 07.10.2011 pentru aprobare Metodologiei privind formarea continuă a

personalului din învăţământul preuniversitar;
o Ordinul nr. 6143/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității

personalului didactic și nedidactic;
o Ordinul nr 4247 / 21.06.2010 – Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului

National al Elevilor;



o Ordinul nr 1409 / 29.06.2007 cu privire la aprobarea strategiei Ministerului Educatiei,
Cercetarii si Tineretului cu privire la reducerea fenomenului de violență în unitățile de
învățământ preuniversitar;

o Ordinul nr 5562 / 07.10.2011 pentru aprobarea Metodologiei privind sistemul de acumulare,
recunoaștere și echivalare a creditelor profesionale transferabile;

o Ordinul nr. 5556/07.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare
a bibliotecilor şcolare şi a Centrelor de Documentare şi Informare.

I. INFORMAŢI GENERALE

1.1. DATE DE IDENTIFICARE ALE ŞCOLII

COLEGIUL  TEHNIC “ANGHEL  SALIGNY”
Bdul  NICOLAE  GRIGORESCU  NR. 12
Telefon/ Fax  021-340.26.54
E-mail anghel_saligny@yahoo.com
Adresa site – www.anghel-saligny.info.ro

1.2. INFORMAŢII PRIVIND PLANUL DE ȘCOLARIZARE PENTRU ANUL ȘCOLAR
2015 - 2016

Planul de şcolarizare propus pentru anul şcolar 2015 – 2016 a fost realizat în totalitate:
- 7 clase a IX-a zi din care 5 clase - filiera tehnologică şi 2 clase - filiera vocațională;
- 1 clasă şcoala profesională cu durata de 3 ani;
- 1 clasă a XI-a seral;
- 2 clase şcoala postliceală;
- 1 clasă școala de maiştri;
Situaţia claselor şi a efectivelor de elevi la începutul anului şcolar 2015-2016 a fost următoarea:

 LICEU ZI – Filiera tehnologică:
- 5 clase a IX-a – 161 elevi
- 5 clase a X-a – 113 elevi
- 4 clase a XI-a – 82 elevi
- 4 clase a XII-a – 72 elevi

 LICEU ZI – Filiera vocatională :
- 2 clase a IX-a – 50 elevi
- 2 clase a X-a – 57 elevi
- 2 clase a XI-a – 56 elevi
- 2 clase a XII-a – 56 elevi

Total clase liceu zi: 26 clase – 647 elevi

 LICEU SERAL – Filiera tehnologică:
- 1 clasa a X-a – 31 elevi
- 3 clase a XI-a – 68 elevi
- 2 clase a XII-a – 52 elevi
- 2 clase a XIII-a – 38 elevi

Total clase liceu seral: 8 clase – 189 elevi

 ȘCOALA POSTLICEALĂ :
- 2 clase anul I – 56 elevi
- 2 clase anul II – 52 elevi

Total clase școala postliceală: 4 clase – 108 elevi



 ȘCOALA PROFESIONALĂ :
- 1 clasa anul I – 28 elevi
- 1 clasa anul II – 20 elevi

Total clase școala profesională: 2 clase – 48 elevi
 ȘCOALA POSTLICEALĂ DE MAIŞTRI, CURS SERAL :

- 1 clasa anul I – 28 elevi
- 1 clasa anul II – 30 elevi

Total clase școala postliceală de maiștri: 2 clase – 58 elevi
Total elevi înscriși la începutul anului școlar: 1049 elevi

LICEU ZI
CLASA

FILIERA / PROFIL/ DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE BAZĂ / CALIFICAREA PROFESIONALĂ

IX A Tehnologic/Resurse naturale şi protecţia mediului/ Protecţia mediului/Tehnician ecolog şi protectia calităţii mediului
B Tehnologică / Tehnic / Mecanică /Tehnician mecanic pentru întretinere și reparații
C Tehnologică / Tehnic /Electric /Tehnician electrotehnist
D Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii și lucrari publice / Tehnician instalator pentru constructii
E Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii si lucrari publice / Tehnician desenator pentru constructii si instalaţii
F Vocaţional / Sportiv / Instructor sportiv
G Vocaţional / Sportiv / Instructor sportiv

CLASA

FILIERA / PROFIL/ DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZĂ / /DOMENIUL DE PREGĂTIRE GENERALĂ/ CALIFICAREA
PROFESIONALĂ

X A Tehnologic/Resurse naturale şi protecţia mediului/ Protecţia mediului/Tehnician ecolog şi protectia calităţii mediului
B Tehnologică / Tehnic / Mecanica /Lacătușerie mecanică structuri / Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
C Tehnologică / Tehnic / Electric /Tehnician electrotehnist
D Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrari publice / Instalații pentru constructii / Tehnician instalator pentru

construcții
E Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrari publice / Finisaje pentru constructii / Tehnician desenator pentru

cosntructii si instalatii
F Vocaţional / Sportiv / Instructor  sportiv
G Vocaţional / Sportiv / Instructor  sportiv

CLASA

FILIERA / PROFIL / DOMENIUL /CALIFICAREA PROFESIONALA

XI  A Tehnologică / Tehnic / Mecanică / Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
B Tehnologică / Tehnic / Electric /Tehnician electrotehnist
C Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrari publice/ Tehnician instalator pentru construcții
D Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrări publice/ Tehnician în construcții și lucrări publice
E Vocaţional / Sportiv / Instructor sportiv
F Vocaţional / Sportiv / Instructor sportiv

CLASA

FILIERA / PROFIL / DOMENIUL /CALIFICAREA PROFESIONALA

XII  A Tehnologică / Tehnic / Mecanică /Tehnician mecatronist
B Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrări publice / Instalații pentru constructii / Tehnician instalator pentru

construcții
C Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrări publice / Instalații pentru constructii / Tehnician instalator pentru

construcții
D Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrări publice / Tehnician în construcții și lucrări publice
E Vocaţional/Sportiv/Instructor sportiv
F Vocaţional/Sportiv/Instructor sportiv

ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIOANAL DE ZI
CLASA

FILIERA / PROFIL /DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZĂ / CALIFICARE PROFESIONALĂ

IX  S Tehnologică / Tehnic /Mecanică /Prelucrari la cald / Sudor
XI S Tehnologică / Tehnic /Mecanică /Prelucrari la cald / Sudor



LICEU SERAL
CLASA FILIERA / PROFIL / DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZA /DOMENIUL DE PREGĂTIRE GENERALĂ/

CALIFICAREA PROFESIONALA
X A s Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrări publice/ Tehnician în construcții și lucrări publice

CLASA FILIERA / DOMENIUL DE PREGATIRE DE BAZĂ/DOMENIUL PREGATIRII GENERALE/
CALIFICARE PROFESIONALA

XI A s Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrari publice / Instalații pentru constructii / Tehnician instalator pentru
construcții

XI B s Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrări publice/ Tehnician în construcții și lucrări publice
XI Cs Tehnologică /Electric / Tehnician electrotehnist

CLASA FILIERA / PROFIL / DOMENIUL /CALIFICAREA PROFESIONALA
XII As Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrări publice/ Tehnician desenator pentru construcții și instalații
XII BS Tehnologică / Tehnic / Mecanică /Tehnician mecatronist

CLASA FILIERA / PROFIL / DOMENIUL /CALIFICAREA PROFESIONALA
XIII As Tehnologică /Electric / Tehnician electrotehnist
XIII Bs Tehnologică / Tehnic / Mecanică /Tehnician mecatronist

ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL
CLASA DOMENIUL / CALIFICARE PROFESIONALĂ

I A PL Construcții, instalații și lucrari publice / Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului
I B PL Construcții, instalații și lucrari publice / Tehnician devize și măsuratori în construcții

II A PL Construcții, instalații și lucrari publice / Tehnician proiectant urbanism și amenajarea teritoriului
II B PL Construcții, instalații și lucrari publice / Tehnician devize și măsuratori în construcții

ŞCOALA  MAIŞTRI
CLASA DOMENIUL / CALIFICARE PROFESIONALĂ
I Me Electric/Maistru electromecanic aparate de măsură și automatizari
I Mi Constructii instalatii si lucrari publice / Maistru instalator pentru construcții
II Me Electric/Maistru electromecanic aparate de măsură și automatizari



1.3. EVOLUŢIA EFECTIVELOR DE ELEVI ÎN ULTIMII TREI ANI ŞCOLARI

Nr.
crt.

An şcolar Nr. clase Nr. elevi

1. 2012 - 2013 41 1013
2. 2013 - 2014 42 1152
3. 2014 - 2015 42 1188
4. 2015 - 2016 42 1049

900

950

1000

1050

1100

1150

1200

Nr. elevi

2012-2013
2013-2014
2014-2015
2015-2016



1.4. SITUAȚIA EFECTIVELOR DE ELEVI LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2015 - 2016

COLEGIUL TEHNIC “ ANGHEL
SALIGNY”
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Liceal ZI cls IX-XII/XIII 646 242 632 238 290 119 45.59 64 205 21 98 61 31 26 9 117 48
Liceal ZI 646 242 632 238 290 119 45.59 64 205 21 98 61 31 26 9 117 48
Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 381 167 375 165 177 78 47.2 49 123 5 55 39 16 16 8 64 33
Liceal ZI ciclu inferior 381 167 375 165 177 78 47.2 49 123 5 55 39 16 16 8 64 33
Liceal ZI ciclu inferior cls IX 211 104 210 103 98 49 46.67 35 61 2 32 17 10 11 7 35 21
Liceal ZI ciclu inferior cls X 170 63 165 62 79 29 47.88 14 62 3 23 22 6 5 1 29 12
Liceal ZI ciclu superior cls XI-XII/XIII 265 75 257 73 113 41 43.97 15 82 16 43 22 15 10 1 53 15
Liceal ZI ciclu superior 265 75 257 73 113 41 43.97 15 82 16 43 22 15 10 1 53 15
Liceal ZI ciclu superior cls XI 137 44 132 42 58 23 43.94 6 47 5 19 7 7 2 1 38 12
Liceal ZI ciclu superior cls XII 128 31 125 31 55 18 44 9 35 11 24 15 8 8 15 3
Liceal SERAL cls IX-XIII 159 55 142 49 92 31 64.79 53 38 1 7 43 13
Liceal SERAL cls XIII 38 14 38 14 20 8 52.63 18 2 4 14 5
Profesional TOTAL 48 4 47 3 9 19.15 8 1 13 3 1 1 4 16 1
Profesional 48 4 47 3 9 19.15 8 1 13 3 1 1 4 16 1
Profesional cls IX 28 2 28 2 6 21.43 6 8 2 1 1 4 6
Postliceal TOTAL 166 44 163 43 163 43 100 4 128 31
Postliceal 166 44 163 43 163 43 100 4 128 31
Postliceal şcoli postliceale 108 44 106 43 106 43 100 4 102
Postliceal şcoli postliceale an I 56 18 55 17 55 17 100 4 51
Postliceal şcoli postliceale an
terminal 52 26 51 26 51 26 100 51
Postliceal şcoli de maiştri 58 57 57 100 26 31
Postliceal şcoli de maiştri an I 28 27 27 100 24 3
Postliceal şcoli de maiştri an
terminal 30 30 30 100 2 28



1.5. SITUAȚIA MIȘCĂRII ELEVILOR LA SFÂRSITUL SEMESTRULUI I AL ANULUI ȘCOLAR 2015-2016

COLEGIUL TEHNIC
“ ANGHEL SALIGNY”
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Liceal ZI cls IX-XII/XIII 646 632 7 6 1 1 119 47 3 2 193 73 65 8
Liceal ZI URBAN 646 632 7 6 1 1 119 47 3 2 193 73 65 8
Liceal ZI ciclu inferior cls IX-X 381 375 2 3 68 32 1 1 96 60 52 8
Liceal ZI ciclu inferior cls IX 211 210 40 22 1 1 56 39 31 8
Liceal ZI ciclu inferior cls X 170 165 2 3 28 10 40 13 13
Liceal ZI ciclu superior cls XI-
XII/XIII 265 257 5 3 1 1 51 15 2 1 97 13 13
Liceal ZI ciclu superior cls XI 137 132 3 1 1 1 30 13 2 1 59 10 10
Liceal ZI ciclu superior cls XII 128 125 2 2 21 2 38 3 3
Liceal SERAL cls IX-XIII 159 142 8 30 9 9 3 35 6 6
Liceal SERAL cls XIII 38 38 10 5 18
Profesional TOTAL 48 47 1 13 1 20 8 8
Profesional cls IX 28 28 7 14 12 12
Postliceal TOTAL 166 163 2 1
Postliceal URBAN 166 163 2 1
Postliceal şcoli postliceale 108 106 1 1
Postliceal şcoli postliceale an I 56 55 1 1
Postliceal şcoli postliceale an
terminal 52 51 1
Postliceal şcoli de maiştri 58 57 1
Postliceal şcoli de maiştri an I 28 27 1
Postliceal şcoli de maiştri an
terminal 30 30



1.6. SITUAŢIA TRANSFERURILOR ELEVILOR LA SFÂRȘITUL SEMESTRULUI I AL
ANULUI ŞCOLAR 2015 - 2016

NUMĂRUL  TOTAL  DE
TRANSFERURI

VENIŢI  ÎN  UNITATE 11
DINTRE  CARE  AU  NECESITAT
EXAMENE DE  DIFERENŢE

4

PLECAŢI  DIN  UNITATE 8
ÎN INTERIORUL  UNITĂŢII, DE LA O
CLASĂ LA ALTA, FĂRĂ EXAMENE DE
DIFERENŢE

-

ÎN INTERIORUL  UNITĂŢII, DE LA O
CLASĂ LA ALTA, CU  EXAMENE DE
DIFERENŢE

1

CU  ACORDUL   I.S.M.B -

1.7. INFORMAȚII PRIVIND RESURSELE UMANE ÎN ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016

Elevii Colegiului Tehnic au fost îndrumaţi în activitatea lor de un colectiv didactic alcătuit din 68
cadre didactice, din care 53 profesori titulari. Alături de colectivul didactic, în unitatea noastră şcolară
şi-au desfăşurat activitatea 9 persoane reprezentând personalul didactic auxiliar (1 secretar şef, 2
secretari, 1 laborant, 1 bibliotecar, 1 ajutor programator, 2 administratori financiari şi 1 administrator
de patrimoniu) şi 9 persoane reprezentând personalul nedidactic (2 paznici, 4 îngrijitori, 3 muncitori
calificaţi).

Cadre
didactice

Statut Grad didactic

Total Titular Suplinitor Grad I Grad II Definitiv Debutant Doctorand
68 53 15 41 13 9 4 1

Debutant

Definitiv

Grad IGrad II

Doctorand



TABEL GRADE DIDACTICE ŞI CREDITE
ANUL ŞCOLAR 2015-2016

NR.
CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE TITULAR/
SUPLINITOR

GRADUL
DIDACTIC

ÎNSCRIERE LA
GRADE

DIDACTICE/MASTER
ATE

Limba romana
1. Cucu Alecsandra Mihaela T (50 CPT) II (2015)(90 CPT) Inscrisa Gradul I

(2016-2019)
2. Stanciu Ioana T (6+25+25+25 CPT) I (2004) Masterat de echivalare

anul V
3. Olteanu Gheorghiţa T (25+25+6+25 CPT) I (2005)
4. Păun Gabriela T (6+25+25+25 CPT) II (2014)(90 CPT) Masterat în 2008 – “

Strategii de
comunicare”
Inscrisa gradul I (2015-
2018)

5. Alexandru Andreea Valentina T detasat (21+30+25
CPT)

Definitivat (2009) Masterat –
“Comunicare
manageriala si
consultanta de
imagine” (2005-2007)

Limba engleză
6. Lascăr Roxana T (25+25+15 CPT) I  (2004) Masterat în 2008 –

“Studii canadiene”
7. Dumitrescu Ana-Maria T (25+25+25+15 CPT) I (2015)(90 CPT)
8. Ciolacu Genoveva (CIC) T (25+25+25 CPT) II (2010) I (2012-

2015)(derogare CIC)
Masterat în 2008 –
“Drept internaţional şi
comunitar” (90 ECTS)

9. Stoian Ionela Adina S (are baza la alta scoala) Debutant
10. Schachner Cornelia PO I
Limba franceză
11. Micoroiu Cornelia T (15+25+6+25+41 CPT) I (2006)
12. Dan-Hariton Gabriela T (6+25+25+25+15 CPT) I (2009)
13. Constantin Georgeta T (25+25+25 CPT) II (2014)(90 CPT)

Istorie
14. Ştefan Marinela T (25+25+25 CPT) I (2013)(90 CPT)
15. Putineanu Tatiana T(25+60+25 CPT) I (2012)(90 CPT)
16. Glont Eugen Orlando S (are baza la alta scoala) Definitivat (2002)
Socio – umane
17. Dumitru Carmen T (25+15 CPT) I (2013)(90 CPT)
18. Niculescu Ingrid Laura S Debutant Inscrisa la Doctorat

Inscrisa la Definitivat
(2016)

19. Scarlat Mihai T (psiho-pedagog) II (2010) Inscris gradul I (2013-
2016)
Masterat în 2007 –
“Consiliere şcolară”

20. Florea Elena S (are baza la alta scoala) Debutant
Religie
21. Marinescu-Iacob Laura (CIC) T (25 +15 CPT) II (2011)
22. Vatafu Daniel T (completare norma) I (2001)
Matematică
23. Paraschiva Magdalena Elena T II (2007) Inscrisa Gradul I

(2015-2018)
24. Enache Madalina T (25+25+25 CPT) I (2012)(90 CPT)
25. Bădiţă Elena T (25+6+25 CPT) I (1995)
26. Marin Claudia S (15 CPT) Definitivat (2000) Postuniversitara



« Informatica
aplicata », CREDIS,
2007

27. Grosu Andreea Nicoleta T (completare norma) Definitivat
28. Adam Violeta PO I (1997)
Fizică
29. Surdu Graţiela T (25+25 CPT) I (2002)
30. Catană Rodica T (25+25 credite) I (2015)(90 CPT)
31. Moţoc Delia T (25+6+25 credite) I (2004)
Chimie
32. Cenuşaru Narcisa T II (1988)
33. Ciocoiu Florin T (25 CPT) I (1997)
Educatie muzicală
34. Cioaba Silvia Oana S Debutant Inscrisa la Definitivat

(2016)
Educatie plastică
35. Popescu  Florin S Definitivat (2011)
Biologie
36. Voloşin Maria T (25 CPT) I (2012)(90 CPT)
Geografie
37. Tomescu Georgeta-Claudia T (25+25+25 CPT) I (2010) Masterat  în 2009 –

“Managementul
resurselor şi
activităţilor turistice”
(60 ECTS)
Reconversie POSDRU
« Lb. Franceză”, UPB,
2012 (120
ECTS)(echivalat cu 90
CPT)

38. Florea Silvia Cristina S (25+25+25 CPT) Definitivat (2014) Inscrisa gradul II
(2016-2018)

Educaţie fizică
39. Mihu Ana T (25 CPT) I (2007)
40. Pană Doru T (25 CPT) II (2007)
41. Cozea Florin T (25 CPT) I (2011) Masterat în 2001 –

Studii aprofundate
“Antrenament de înaltă
performanţă”

42. Dinu Marinel Gerard T (25 CPT) I (2011)
Informatică
43. Negoianu Adina T (25 CPT) I (2013)(90 CPT) Masterat în 2010 -

ASE “Managementul
informatizat al
proiectelor” (120
ECTS)

44. Boata Mirela S Definitivat Inscrisa Gradul II
(2015-2017)

Ingineri mecanică
45. David Carmen T (25+6 CPT) I (1997)
46. Vasile Adriana T (25+6+15 CPT) I (2002)
47. Dan Liviu T I (1996)
48. Buşe Manuela T (12+12+15+25+62

CPT)
I (2007) Studii postuniversitare

în 2006 “Proiectare
asistată de calculator ”
Masterat în 2010
„Comunicare şi Relaţii
Publice” (120 ECTS)

Ingineri construcţii
49. Zlătoianu Ioana T I (2008)
50. Stana Iuliana T (minister) I (2006) Studii postuniversitare



în 2004 –
“Informatică”
Masterat
“Management
educaţional” în
2011(120 ECTS)

51. Gănescu Daniel T (6+25+25+25) CPT) I (1997)
52. Lascu Gigliola T (director Şc.nr. 77) I (2004) Masterat în 2004 –

“NATO”
53. Iordan Mirela Doina T (60+25 CPT)(director

adjunct “Antim Ivireanu”)
I (2013)(90 CPT) Masterat în 2002 –

studii aprofundate
« Tehnologii speciale
în construcţii »
Reconversie POSDRU
“Tehnologia
informaţiei şi a
comunicaţiilor”,
UTCB, 2012 (echivalat
cu 90 CPT)

54. Marin Mihaela T (6+25 CPT) I (2003)
55. Sencovici Cristina T II (2008)
56. Vidu Viorica S II (2003)
Ingineri instalaţii
57. Rădoi Maria T (15 +11+12+11+12+15+25

CPT)
I (2002) Masterat în 2004 –

CREDIS “Management
educaţional” (120
ECTS)

58. Barosan Coralia T (director Lic. “Henri
Coandă”)

I (2002) Masterat în 2012 –
“Management
educaţional” (120
ECTS)

59. Hutter Mihaela T (25 CPT) I (2003)
60. Dinică Sorina T (25+15 CPT) II (2004) Inscrisa gradul I (2016-

2019)
Studii postuniversitare
în 2001 – « Educaţie
tehnologică »

61. Barbu Daniela T (12+15 CPT) I (2012) (90CPT) Masterat în 1999 -
studii aprofundate
“Ingineria protecţiei
atmosferei”

62. Glonţ Adelaida T (25+21+12 CPT) I (2005) Masterat în 2012 –
UCDC “Management
educaţional” (120
ECTS)

63. Zorzoană Amelia S (25+15 CPT) II (2012)(90 CPT)
64. Roşu Roxana T Definitivat (2010) Inscrisa gradul II

(2015-2017)
Masterat în 1995 –
studii aprofundate
Reconversie POSDRU
“Educaţie
tehnologică”, UTCB,
2012 (90 CPT)

65. Voicu Ion PO Debutant
Maiştri instructori

Construcţii şi lucrări publice

Instalaţii
66. Mihai Constantin T (25 CPT) I  (1998) UTCB – Facultatea de

Instalatii, 2011 (240
ECTS)



UTCB masterat
2013(90 CPT)

67. Bîdu Marius-Emil T (25 CPT) Definitivat (2006) UTCB – Facultatea de
Utilaj Tehnologic,
2013 (240 ECTS)

Mecanică
68. Anton Ion T (completare norma) I (1998)

Profesor documentarist
69. Visinescu Angelica T (25 CPT) I (1998) Masterat în 2006 -

« Antropologie socială
şi dezvoltare
comunitară »

Activitatea corpului profesoral este organizată pe arii curriculare (limbă şi comunicare; matematică şi
ştiinţe; om şi societate; arte, educaţie fizică şi sport; tehnologii) şi comisii metodice, la nivelul cărora se
desfăşoară activităţi cu un bogat conţinut metodico-ştiinţific. Activitatea la nivelul catedrelor,
consemnată în documentele şcolare, s-a axat pe aplicarea metodelor activ-participative în activităţile de
predare-învăţare, pe evaluarea atât prin metode tradiţionale cât şi prin metode alternative, prin
pregătirea elevilor pentru participarea la diverse concursuri, olimpiade şi competiţii sportive. Profund
implicaţi în ridicarea nivelului de pregătire profesională, profesorii participă la sesiuni de comunicări
ştiinţifice în şcoală şi în afara şcolii, la cursuri de perfecţionare, de iniţiere în utilizarea calculatorului,
la doctorate, la concursuri şcolare.

Cursuri de formare la care au participat cadrele didactice din unitate în semestrul I al anului școlar
2015-2016:

- D-na prof. Delia Moțoc a participat la programul de formare „Energy Workshop” - St
Patrick's College Drumcondra, Dublin 9, Irlanda  (8 – 10.12.2015 )

- D-nele prof. Putineanu Tatiana și Ștefan Marinela – au participat la proiectul
POSDRU/153/1.1/S/142342 „Istoria recentă a României, pachet educațional pentru cursul
opțional de Istorie recentă a României”, implementat de către MECS în colaborare cu CCD,
25 CPT, în perioada 01.09.2015-06.10.2015;

- 12 cadre didactice au participat la cursul pentru utilizarea catalogului electronic realizat de
FORMENERG în colaborare cu Primaria Sectorului 3;

- D-nele prof. Maria Radoi, Putineanu Tatiana, Păun Gabriela și Zorzoană Amelia au urmat
cursul „START – o viață de calitate în siguranță”, curs acreditat (25 CPT),
POSDRU/170/6.3/S/146738, octombrie 2015, desfășurat la Bușteni;

- D-nele prof. Surdu Gratiela și Croitoru Mirela au urmat cursul „Strategii de dezvoltare a
inteligenței emotionale prin educație rațional emotivă” cu durata de 60 de ore, acreditat cu
15 CPT, în perioada 03.12-10.12.2015;

- D-na prof. Putineanu Tatiana a urmat cursul de formare continuă PRO MANAGEMENT
EDUCAȚIONAL desfășurat în perioada 30.09.2015-10.12.2015, cu 60 CPT profesionale,
cursul de formare continuă MANAGEMENTUL CALITAȚII desfășurat în perioada
30.09.2015-10.11.2015 cu 20 CPT și cursul de formare „Comunicare eficientă și medierea
conflictelor în mediul școlar” organizat de I.S.M.B în decembrie 2015.

Buna pregătire a cadrelor didactice din şcoala noastră a fost confirmată şi de rezultatele obţinute la
inspecţiile şcolare. Inspecțiile pentru gradele didactice preconizate la nivelul unității de învățământ în
anul școlar 2015-2016 sunt:

1. Alexandru Andreea – Limba română – IS pentru gradul II (2014-2016)
2. Boată Mirela – Matematică – IC2 pentru gradul II (2015-2017)
3. Cucu Alexandra – Limba română – IC1 pentru gradul I (2016-2019)
4. Cioabă Silvia Oana – educație muzicală – Definitivat (2016)



5. Ciolacu Genoveva – Limba engleză – concediu de creștere și îngrijire a copilului – înscrisă
pentru gradul I (2012-2015, cerere de amânare)

6. Florea Silvia – Geografie – IC1 pentru gradul II (2016-2018)
7. Niculescu Ingrid – Socio-umane (logica, filosofie) – Definitivat (2016)
8. Paraschiva Magdalena – Matematică - IC2 pentru gradul I (2015-2018)
9. Păun Gabriela – Limba română – IC2 pentru gradul I (2015-2018)
10. Roșu Roxana – Instalații – IC2 pentru gradul II (2015-2017)
11. Scarlat Mihai – Socio-umane (psihologie) – IS pentru gradul I (2013-2016)

1.8. INFORMAȚII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE, AUXILIARE ŞI ADMINISTRATIVE

Spaţiile de învăţământ sunt folosite eficient pentru: desfăşurarea cursurilor; pregătirea practică de
specialitate; pregătirea examenelor; pregătirea suplimentară a elevilor; desfăşurarea examenelor;
organizarea concursurilor şi a olimpiadelor şcolare; organizarea activităţilor extracurriculare;
organizarea serbărilor şcolare; desfăşurarea activităţilor sportive.
 BBAAZZAA MMAATTEERRIIAALLĂĂ
SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂ TTOOTTAALLĂĂ OOCCUUPPAATTĂĂ :: 2255..771166 MM

22 ;;
CCOORRPP AA
SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂ CCOONNSSTTRRUUIITTĂĂ :: 11117733,,6622 MM

22

SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂ DDEESSFFĂĂŞŞUURRAATTĂĂ :: 33552200,,8866 MM
22 ;;

• 5 laboratoare dotate cu videoproiectoare si sistem de proiectie audio-video (1 – fizică, 1 –
chimie, 2 – informatică, 1 – tehnologic);
• 3 cabinete dotate cu videoproiectoare si sistem de proiectie audio-video (1 – istorie, 1 – limba și
literatura româna, 1 – psihologie );
• 18 săli de clasă dotate cu videoproiectoare si sistem de proiectie audio-video;
• 2 cabinete metodice dotate cu 4 calculatoare conectate la Internet, imprimante şi xerox;
• cabinet medical dotat corespunzător cu medicamente şi instrumentar;
• 11 birouri (2 - director,1 - comisie calitate, 3 – secretariat, 3 - contabilitate, 1 - informatician, 1 -
laborant);
• 2 cancelarii (fumători / nefumători);
• grup MEDIA AS având în funcţiune 4 calculatoare, imprimantă, 2 camere de luat vederi, 2
aparate video,1 DVD recorder, 10 televizoare, aparat foto, 1 amplificator putere, 1 mixer de sunet,
filme didactice;
• sală de festivităţi având 70 locuri, pupitru de comandă, videoproiector, amplificator putere cu
boxe, 1 mixer de sunet, DVD player, laser cu 2 fascicole, joc de lumini, tun de fum, stroboscop
lumină, microfoane, trepieduri, proiectoare;
• arhivă
Unitatea dispune de conexiune la internet wireless in toate salile de clasa, laboratoare, cabinete si
birouri.



CCOORRPP BB
SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂ CCOONNSSTTRRUUIITTĂĂ :: 442211,,4400 MM

22 ;;
SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂ DDEESSFFĂĂŞŞUURRAATTĂĂ:: 11226644,,2200 MM

22 ;;
SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂ CCUURRTTEE :: 1188..992222 MM

22 ;;
• 1laborator (biologie);
• 13 săli de clasă;
• cabinet stomatologic;
CCOORRPP DD
SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂ CCOONNSSTTRRUUIITTĂĂ :: 11..223355 MM

22 ;;
SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂDDEESSFFAASSUURRAATTAA:: 11..223355 MM

22 ;;
• 1 laborator instalaţii;
• 1 atelier construcţii;
• 1 atelier instalaţii tehnico-sanitare şi încălziri
centrale;
• 1 atelier mecanică;
• 1 atelier electric;
• 1 atelier tâmplărie;
• 1 atelier tâmplărie PVC;
• magazii;

CCOORRPP CC
SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂ CCOONNSSTTRRUUIITTĂĂ :: 446633,,6600 MM

22 ;;
SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂ DDEESSFFĂĂŞŞUURRAATTĂĂ :: 992277,,2200 MM

22

• biblioteca 29887 volume specialitate si
beletristica;
• centrul de documentare şi informare;
• sală de forţă;
• poliţia de proximitate;

CCĂĂMMIINN PP++44
SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂ CCOONNSSTTRRUUIITTĂĂ :: 442200 MM

22 ;;
SSUUPPRRAAFFAAŢŢĂĂ DDEESSFFĂĂŞŞUURRAATTĂĂ:: 22..110000 MM

22 ;;
• Căminul are în componenţă 64 camere +
spălătorie, dotate cu mobilier nou;

SSAALLĂĂ DDEE SSPPOORRTT 11..005566 MM
22;;

TTEERREENN DDEE SSPPOORRTT..



II. DIMENSIUNI CALITATIVE
ALE PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV

2.1. SITUAȚIA LA PURTARE ȘI FRECVENȚA ELEVILOR ÎN SEMESTRUL I AL
ANULUI ȘCOLAR 2015 – 2016
La fel ca și în anii precedenți, nici în primul semestru al anului şcolar 2015-2016 nu s-au înregistrat
probleme deosebite în ceea ce privește disciplina elevilor în școala noastra. Starea disciplinară a
elevilor la sfârşitul semestrului I este prezentată în tabelul de mai jos:

COLEGIUL TEHNIC
“ ANGHEL SALIGNY”

Elevi
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Liceal ZI cls IX-XII 646 632 3 2 193 73 65 8
Liceal ZI ciclu inferior cls
IX-X 381 375 1 1 96 60 52 8
Liceal ZI ciclu inferior cls
IX 211 210 1 1 56 39 31 8
Liceal ZI ciclu inferior cls
X 170 165 40 13 13
Liceal ZI ciclu superior cls
XI-XII 265 257 2 1 97 13 13
Liceal ZI ciclu superior cls
XI 137 132 2 1 59 10 10
Liceal ZI ciclu superior cls
XII 128 125 38 3 3
Liceal SERAL cls IX-XII 159 142 9 3 35 6 6
Liceal SERAL cls XIII 38 38 18
Profesional TOTAL 48 47 20 8 8
Profesional cls IX 28 28 14 12 12
Postliceal TOTAL 166 163
Postliceal şcoli postliceale 108 106 1
Postliceal şcoli postliceale
an I 56 55 1
Postliceal şcoli postliceale
an terminal 52 51
Postliceal şcoli de maiştri 58 57
Postliceal şcoli de maiştri
an I 28 27
Postliceal şcoli de maiştri
an terminal 30 30



COLEGIUL TEHNIC
“ ANGHEL SALIGNY”

Elevi
înscrişi

la
început
de an

Elevi
rămaşi la
sfârşitul

semestrului

Număr de elevi cu notele scăzute la purtare
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Liceal ZI cls IX-XII 646 632 193 73
Liceal ZI ciclu inferior cls IX 211 210 56 26,66 % 39 18,57%
Liceal ZI ciclu inferior cls X 170 165 40 24,24 % 13 7,87%
Liceal ZI ciclu superior cls XI 137 132 59 44,69% 10 7,57%
Liceal ZI ciclu superior cls XII 128 125 38 30,40% 3 7,89%
Liceal SERAL cls IX-XII 159 142 35 24,64% 6 4,22%
Liceal SERAL cls XIII 38 38 18 47,36% - -
Profesional TOTAL 48 47 20 42,55% 20
Profesional cls IX 28 28 14 50% 12 42,85%
Profesional cls XI 20 19 6 31,57% 8 42,11%

2.2. CONCURSURI SPORTIVE

În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, elevii Colegiului Tehnic ”Anghel Saligny” au participat
la Olimpiada Naționala a Sportului Scolar, obţinând rezultate deosebite:
- Locul I obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina handbal fete – prof. Mihu
Ana, etapa pe sector
- Locul I obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina handbal băieti – prof. Mihu
Ana, etapa pe sector
- Locul I obținut la Olimpiada Nationala a Sportului Școlar – disciplina volei băieți – prof. Cozea
Florin, etapa pe sector
- Locul I obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina baschet băieți – prof. Dinu
Marinel Gerard, etapa pe sector
- Locul II obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina atletism-cros fete – prof.
Dinu Marinel Gerard, etapa municipala
- Locul II obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina atletism-cros băieti – prof.
Dinu Marinel Gerard, etapa municipală
- Locul II obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina baschet fete – prof. Dinu
Marinel Gerard, etapa pe sector
- Locul II obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina volei fete – prof. Cozea
Florin, etapa pe sector
- Locul V obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina fotbal băieți – prof. Pana
Doru, etapa municipala
- Locul VII obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina atletism-cros băieti –
prof. Cozea Florin, etapa municipală



III.  ACTIVITATEA  COMISIILOR ȘCOLARE

La începutul anului şcolar 2015 – 2016, au fost constituite următoarele Comisii:
- Catedra de limba și literatura română
- Catedra de fizică-chimie-biologie
- Catedra de limbi străine
- Catedra de istorie-geografie-socio-umane
- Catedra de matematică
- Catedra de arte-educație fizică
- Catedra de informatică-mecanică
- Catedra de construcții
- Catedra de instalații
- Comisia pentru curriculum
- Comisia de dezvoltare profesionala si cercetare stiintifica
- Comisia diriginților
- Comisia pentru întocmirea orarului
- Comisia de disciplină
- Comisia pentru monitorizarea frecvenței
- Comisia de prevenire și combatere a violenței în școli
- Comisia de pregatire si organizare a concursurilor si olimpiadelor scolare
- Comisia de orientare scolara si profesionala
- Comisia pentru imagine si programe
- Comisia de planificare a serviciului pe scoala
- Comisia de notare ritmica si planificare a tezelor
- Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii
- Comisia pentru organizarea activitatilor educativ- culturale
- Comisia de disciplina
- Grup de lucru - Proiect de Dezvoltare Institutionala
- Comisia de admitere si organizare a examenelor finale
- Comisia Sportului Scolar
- Comisia pentru combaterea absenteismului şi abandonului şcolar
- Comisia  tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor
- Comisia de sănătatea şi securitate în muncă
- Comisia pentru acordarea burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevi
- Comisia de recepţie
- Comisia de inventariere anuală şi casare a patrimoniului
- Comisia pentru instruirea personalului pentru situatii neprevazute, calamitati si dezastre
- Comisia de încadrare şi salarizare
- Comisia de recuperare şi gestionare a manualelor transmisibile
- Comisia pentru intocmirea si verificarea documentelor scolare
- Comisia de organizare şi control educativ sanitar
- Comisia pentru licitatii şi evaluare a contractelor de achizitie publica
- Comisia pentru verificarea actelor de studiu
- Comisia de arhivare
- Comisia pentru dotare materiale didactice si auxiliare curriculare
Toate comisiile au fost numite prin decizia directorului unităţii de învăţământ şi au fost

elaborate fişe de atribuţii specifice fiecăreia.
Activitatea la nivelul comisiilor metodice, constituite la începutul anului şcolar, s-a desfăşurat în

conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii.
Astfel, în cadrul comisiilor metodice s-au aplicat teste predictive, s-au întocmit planificarile în

concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea. Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în



concordanţă cu programele şcolare în vigoare. În cadrul asistenţelor efectuate la ore s-a constatat că
profesorii stăpânesc conţinuturile ştiinţifice proprii disciplinelor predate, că folosesc strategii
didactice moderne, adecvate particularităţilor de vârstă şi nivelului de pregatire al claselor, demersul
didactic fiind bine conceput şi aplicat în majoritatea  cazurilor.

Comisia pentru curriculum este organizată astfel:
- Aria curriculară de limbă și comunicare – responsabil prof. Ioana Stanciu
- Aria curriculara matematică și știintele naturii – responsabil prof. Magdalena Paraschiva
- Aria curriculara om si societate – responsabil prof. Claudia Georgeta Tomescu
- Aria curriculara arte si educatie fizica – responsabil prof. Ana Mihu
- Aria curriculara tehnologii – prof., ing. Manuela Ianina Bușe
Activitatea  la  nivelul  comisiilor metodice, consemnată în  documentele  şcolare, s-a  axat  pe

insusirea  si  aplicarea noilor  modalitati  de  proiectare  didactica, in  activitati  demonstrative
si/sau  de  perfectionare  la  nivel  de  grup   şi  reprezentarea  şcolii  la  nivelul  sectorului, capitalei
şi  tării.
Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2015/2016, membrii comisiilor metodice au urmărit:

- Organizarea şi proiectarea activităţii (stabilirea responsabilităţilor în cadrul comisiei,
întocmirea planificărilor semestriale şi anuale, alcătuirea de programe şi planificări pentru
disciplinele opţionale, conceperea unor teste de evaluare pentru aprofundarea materiei);

- Adaptarea conţinuturilor învăţării şi metodologiei la specificul elevilor (parcurgerea ritmică
şi integrală a materiei conform planificărilor, ritmicitatea notării elevilor, verificarea
periodică a caietelor de teme);

- Orientarea şcolară şi profesională (intensificarea selecţionării şi pregătirii elevilor pentru
concursurile şcolare, depistarea opţiunilor şcolare şi profesionale ale elevilor);

- Perfecţionarea cadrelor didactice (participarea profesorilor la activităţile metodice din
şcolală, la cercurile pedagogice, la activităţile organizate de CCD);

- Studierea curriculumului  si  intocmirea  planificarilor  calendaristice  anuale  si
semestriale; pe  langa  problemele  specifice  pregatirii  teoretice  sau  practice, la
disciplinele  tehnice, proiectarea  didactica a  avut  in  vedere  zona  de  interferenta  intre
cele  doua, care  presupune  atat  elaborarea  de  planificari  comune  pentru  laborator  si
instruire  practica, cat si  folosirea  in  comun  a  rubricilor  din  catalog ;

- Discutarea  testelor  predictive  si  a  masurilor  luate  in  vederea  imbunatatirii  activitatii  si
inlaturarii  decalajelor  si  lipsurilor   rezultate  din  evaluarea  initiala;

- Analizarea variantelor  de  manuale  alternative  si selectarea celor oportune nivelului de
pregatire a elevilor unitatii nostre;

- Realizarea portofoliilor personale cu modele de teste, fise de lucru, de unitati de invatare,
planuri de lectie de catre toate cadrele didactice;

- Realizarea programului de pregatire suplimentara pentru examenul de bacalaureat si pentru
concursuri scolare.
Proiectarea demersului didactic, reprezentând anticiparea etapelor şi a acţiunilor de realizare

a predării s-a realizat de către toţi profesorii colegiului nostru prin lectura personalizată a
programelor şcolare, prin planificări calendaristice şi respectiv prin proiectarea semestrială a
unităţilor de învăţare şi a lecţiilor.

Responsabilii de comisii metodice şi echipa managerială au verificat întocmirea lor în timp
util precum şi parcurgerea planificărilor la fiecare disciplină.

Proiectarea activităţii de evaluare s-a realizat concomitent cu proiectarea demersului de
predare - învăţare şi în deplină concordanţă cu aceasta, fiind focalizată în principal pe unitatea de
învăţare menită să asigure progresul elevilor.

Conducerea şcolii a monitorizat, aceasta activitate, având o evidenţă clară a testelor
predictive, formative şi sumative, solicitând cadrelor didactice rapoarte explicative asupra
rezultatelor acestor teste; în acest sens a fost elaborat un plan de măsuri care să ducă la progresul
elevilor.



Aplicarea curriculumului naţional în oferta educaţională a colegiului nostru probează cunoaşterea
noilor principii ale didacticii, acest lucru vizând luarea unor decizii benefice în alegerea manualelor
alternative, a conţinutului de învăţare.

Toate cadrele didactice, responsabilii de comisii metodice au întocmit documente de lucru și
, în cadrul ședințelor de catedră, i-au informat pe profesori privind documentaţia școlară în vigoare.



ARIA  CURRICULARĂ - LIMBĂ ȘI COMUNICARE

CATEDRA  DE  LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Membrii catedrei sunt: Stanciu Ioana – profesor titular, grad didactic I; Olteanu Gheorghiţa
– profesor titular, grad didactic I; Păun Gabriela – profesor titular, grad didactic II; Cucu
Alecsandra – profesor titular, grad didactic II; Alexandru Andreea – profesor titular, grad didactic
definitivat.

I. Atribuții la nivelul școlii/ISMB (dirigenție, responsabil/membru comisii, metodist,
membru CA, membru CEAC, comisii, olimpiade, examene naționale):

Dirigenție: Olteanu Gheorghița: IXG, Păun Gabriela: XG, Cucu Alecsandra: XID, Alexandru
Andreea: IXC;

Responsabil/membru comisii:

 Prof. Stanciu Ioana
Responsabil:

- catedra de limba și literatura română;
- arie curriculară limbă și comunicare;

Membru în:
- comisia  olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia de dotare cu materiale didactice și auxiliare curriculare;
- comisia paritară.

 Prof. Olteanu Gheorghița
Membru în:

- comisia  olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru imagine și programe;
- comisia pentru programe și proiecte educative.

 Prof. Păun Gabriela
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate;
- comisia de recepție bunuri;
- comisia pentru imagine și programe;
- comisia pentru programe și proiecte educative;
- comisia de cercetare disciplinară;
- comisia pentru elaborarea și redactarea Regulamentului de organizare și funcționare a

unității de învățământ;
- comisia pentru elaborarea și redactarea Regulamentului intern;
- comisia de inventariere.

 Prof. Cucu Alecsandra
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia  olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia de recuperare și gestionare a manualelor transmisibile;



- comisia pentru programe și proiecte educative.

 Prof. Alexandru Andreea
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia  pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar;
- comisia pentru prevenirea, reducerea și combaterea violenței în mediul școlar;
- comisia de planificare a serviciului pe școală.

Alte atribuții:

 Prof. Stanciu Ioana
- secretar al Consiliului profesoral;
- coordonator olimpiada limba și literatura română la nivelul școlii.

 Prof. Păun Gabriela
- membru în Consiliul de administrație;
- responsabil al comisiei pentru licitații și evaluare a contractelor de achiziție publică;
- reprezentant cadre didactice în Comisia pentru situații de urgență.

II. Proiectarea și organizarea activităților de învățare

- întocmirea subiectelor și a documentelor aferente examenelor de corigență, de către toți
membrii catedrei;

- întocmirea documentelor școlare (planificări, proiecte didactice) la clasele din încadrare,
inclusiv dirigenție, de către toți membrii catedrei;

- elaborarea instrumentelor de evaluare (teste inițiale, fișe, teste, teze, etc) de către toți
membrii catedrei, în mod corespunzător;

- analiza și selectarea manualelor școlare la începutul anului școlar, cu consultarea tuturor
membrilor comisiei;

- elaborarea subiectelor și baremelor pentru clasele a-IX-a - a-XII-a la olimpiada școlară,
nivel de liceu, supraveghere, evaluarea lucrărilor scrise – cu implicarea tuturor membrilor
catedrei;

- folosirea mijloacelor moderne în activitatea de predare-învățare – cabinet, laptop,
videoproiector - de către toți membrii comisiei.

III. Activități  complexe cu valoare instructiv-educativă

- Utilizarea TIC în activitățile desfășurate de către toți membrii catedrei;
- Activități educative, extrașcolare, extracurriculare desfășurate la nivel local/sectorial:

o vizita  la Târgul de carte cu elevii clasei X D- prof. Cucu Alecsandra, IX G-prof.
Olteanu Gheorghița;

o pregătirea unor momente artistice pentru Serbarea de Crăciun de către prof. Olteanu
Gheorghița și  Păun Gabriela;

o moment comemorativ Liviu Rebreanu (9.12.2015) cu elevii clasei X D – prof. Cucu
Alecsandra;

o sărbătorirea a 166 de ani de la nașterea lui M. Eminescu  (activitate comună cu
biblioteca liceului) - prof. Stanciu Ioana, Cucu Alecsandra;

o realizarea unei dezbateri cu elevii de la clasa a IXa G cu tema “Interesul pentru imagine-
preocupare excesivă sau avantaj în carieră” - prof. Olteanu Gheorghița;



o implicarea în strângerea de fonduri pentru Crucea Roșie, organizarea unui atelier de
creație pentru realizarea felicitărilor de Crăciun, susținerea activității „Autocunoaștere
prin lectură” (activitate comună cu biblioteca liceului) - prof. Alexandru Andreea;

o comemorarea a 80 de ani de la moartea lui Constantin I. Nottara, Crăciunul -
semnificația darurilor și a colindelor, Sărbătorirea a 168 de ani de la nașterea lui I.
Slavici – prof. Păun Gabriela;

 Pregatire suplimentară pentru examenul de  bacalaureat a claselor din încadrare – toţi
membrii catedrei;

 Pregătirea elevilor pentru olimpiada la nivel de liceu de către toți membrii catedrei.

IV. Perfecţionare

 Participarea la Consfătuirile municipale - prof. Stanciu Ioana, Alexandru Andreea;
 Efectuarea de asistențe la orele de curs ale membrilor catedrei, conform fișelor existente la

CEAC – prof. Stanciu Ioana;
 Participarea la cursul de formare a cadrelor didactice privind acordarea primului ajutor: prof.

Olteanu Gheorghița, Alexandru Andreea;
 participarea la cursurile Seminarului de Promovare a principiului egalității de șanse, de gen,

a combaterii violenței domestice și a traficului de persoane, în cadrul Proiectului „START –
O VIAŢĂ DE CALITATE ÎN SIGURANŢĂ”, proiect cofinanțat prin
POSDRU/170/6.3/S/146738, 2007-20013 „Investește în oameni, în perioada  2 - 4.10.2015-
prof. Păun Gabriela;

 participarea în calitate de profesor asistent, la desfășurarea Olimpiadei de istorie, faza pe
sector – prof. Alexandru Andreea;

 participarea în data de 29.10.2015 la întrunirea profesorilor de limba și literatura română de
la Colegiul Național „M. Basarab” – prof. Cucu Alecsandra.

V.Promovarea imaginii școlii

- mobilizarea și susținerea elevilor pentru participarea la manifestări artistice sau acțiuni
umanitare atât în școală, cât și în afara ei (dans sportiv, daruri de Crăciun pentru copiii de
la Centrul de zi pentru copii, Asociația Diaconia).

- implicarea elevilor de la clasa a X-a G în proiecte educaționale care au ca scop informarea și
conștientizarea acestora cu privire la promovarea unui stil de viață sănătos.

VI. Fotografii de la activitățile membrilor catedrei de limba și literatura română



Activitatea „Autocunoaștere prin lectură” – prezentarea cărții „Copii de făină” (Anne Fine) –
elevii clasei a IX-a C (02.11.2015)

Atelierul de creație pentru realizarea felicitărilor și ornamentelor de Crăciun –
elevii clasei a IX-a C (14.12.2015)



CATEDRA DE LIMBI STRĂINE

Membrii catedrei au fost: Dumitrescu Ana Maria – profesor titular, grad didactic I; Roxana
Lascăr – profesor titular grad didactic I; Ciolacu Genoveva – profesor titular, grad didactic II;
Schachner Cornelia – profesor suplinitor, pensionar; Stoian Adina – profesor suplinitor, debutant;
Dragosin Emil – profesor suplinitor, debutant; Tomescu Claudia – profesor titular, grad didactic I;
Micoroiu Cornelia – profesor titular, grad didactic I; Dan-Hariton Gabriela – profesor titular,
grad didactic I; Constantin Georgeta – profesor titular, grad didactic II.

I. Atribuţii la nivelul şcolii/ISMB

Dirigentie: prof. Dumitrescu Ana Maria – clasa a IX-a F; prof. Roxana Lascăr – clasa II B PL;
prof. Tomescu Claudia – clasa a X-a A.

Responsabil/membru comisii:

 Prof. Dumitrescu Ana Maria
Responsabil:

- catedra de limbi străine.
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;
- comisia pentru notare ritmică și planificarea tezelor;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar;
- comisia pentru întocmirea orarului;
- comisia pentru întocmirea, verificarea documentelor școlare și a actelor de studii;
- comisia de cercetare disciplinară;
- comisia de dotare cu materiale didactice și auxiliare curriculare.

 Prof. Roxana Lascăr
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia pentru programe și proiecte educative;
- comisia pentru imagine și programe.

 Prof. Tomescu Claudia
Responsabil:

- comisia metodică de Geografie, Istorie și Socio-umane;
- comisia pentru perfecționare și formare continuă.

Membru în:
- comisia diriginților;
- comisia de încadrare și salarizare;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru elaborarea și redactarea regulamentului intern;
- comisia pentru echivalarea în credite profesionale.

 Prof. Dan-Hariton Gabriela
Membru în:

- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru programe și proiecte educative.



 Prof. Constantin Georgeta
Membru în:

- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare.

Alte atribuții:

 Prof. Dumitrescu Ana Maria
Responsabil:

- comisia de mobilitate la nivelul Colegiului Tehnic “Anghel Saligny”.

 Prof. Tomescu Claudia
Reprezentant din partea sindicatului în:

- consiliul de administrație ;
- comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;
- comisia paritară;
- comisia pentru situații de urgență;
- comisia de încadrare și salarizare;
- comisia de verificare internă privind aprobarea strategiei anticorupție în învățământ.

 Prof. Dan-Hariton Gabriela
Membru în:

- Comisia de jurizare a revistelor școlare – sector 3.

III.Proiectarea și organizarea activităților de învățare

- la începutul anului școlar toți membrii catedrei au întocmit planificările calendaristice
anuale și pe unități de învățare și au elaborat o serie de  proiecte didactice;

- au fost realizate subiectele pentru testele inițiale și în urma rezultatelor obținute s-au decis o
serie de măsuri de remediere a golurilor pe care le au elevii noștri;

- au fost analizate și selectate manuale școlare;
- membrii catedrei au participat la examenele de diferențe și au organizat olimpiada la limba

engleză la nivelul școlii - prof. Dumitrescu Ana-Maria și Lascăr Roxana;
- au fost elaborate fișe de lucru adaptate nevoilor elevilor noștri, teste și teze (pentru clasele

de sportivi);
- în activitatea desfășurată la clasă au fost folosite mijloace moderne menite să stimuleze

interesul elevilor pentru subiectele dezbătute.

III  Activități  complexe cu valoare instructiv-educativă

- pregătirea suplimentara a elevilor de la clasele a XIIa și a XIIIa pentru examenul de
competențe lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat - prof. Dumitrescu Ana-Maria,
Lascăr Roxana, Dan-Hariton Gabriela, Micoroiu Cornelia și Constantin Georgeta;

- pregătirea elevilor pentru olimpiada de limba engleză desfășurată în data de 23 ianuarie
2016 - prof. Dumitrescu Ana-Maria și Lascăr Roxana;

- proiectul Capital Filles a debutat la Institutul Francez pe data de 20.10.2015, având ca scop
mijlocirea contactul dintre elevele noastre și reprezentatele unor companii multinaționale în
vederea îndrumării fetelor noastre în alegerea carierei - prof. Lascăr Roxana, Dan- Hariton
Gabriela;

- coordonarea proiectului la nivel de școală intitulat Australia – Kangaroo country and much
more desfășurat la CDI în data de 08 decembrie 2015. Tot pe această temă am inițiat și un
concurs intitulat Ten reasons to visit Australia în urma căruia cei mai buni participanți au



primit premii consistente. - prof. Lascăr Roxana și Dumitrescu Ana-Maria, cu participarea
prof. Dan-Hariton Gabriela și Angelica Vișinescu;

- am conceput subiectele si am corectat lucrarea de limba engleză de la  concursul de ocupare
a posturilor didactice/ catedrelor declarate vacante/ rezervate în unitățile de învățământ
preuniversitar, concurs ce s-a desfășurat în cadrul colegiului nostru în data de 5 februarie
2016;

- Valentine’s Day din data de 16 februarie 2016 cu elevii clasei a IXa F - prof. Dumitrescu
Ana-Maria și prof. Lascăr Roxana;

- în cadrul colaborării cu UTCB doamna profesoară Roxana Lascăr a îndrumat la practica
pedagogică opt studenți care și-au finalizat cu bine stagiul de pregătire în cadrul școlii
noastre.

IV. Perfecționare

- consfătuirile de specialitate pe municipiu:
 lb.engleză - Palatul Național al Copiilor pe data de 24 septembrie 2015 - prof. Dumitrescu

Ana-Maria și Stoian Adina;
 lb. franceză - 11 septembrie 2015, la Liceul Miguel de Cervantes - prof. Dan-Hariton

Gabriela;
- consfătuirile pentru limba engleză la nivel de sector pe data de 22 octombrie 2015,

consfătuiri desfășurate la Școala Gimnazială 84 - prof. Dumitrescu Ana-Maria;
- Cum să folosim resursele online și aplicațiile pentru telefonul mobil la orele de curs,

seminar desfășurat în data de 20 noiembrie 2015 de către firma A_best - prof. Dumitrescu
Ana-Maria, Lascăr Roxana, Dan-Hariton Gabriela;

- Curs de acordare a primului ajutor susținut de către domnul doctor militar Andrei Aldea –
27 noiembrie 2015 - prof. Dumitrescu Ana-Maria, Lascăr Roxana, Dan-Hariton Gabriela;

- conferința Prof 21 din decembrie 2015, organizată de FDSC - prof. Micoroiu Cornelia;
- În cadrul ședințelor lunare de catedră doamna profesoară Lascăr Roxana a susținut un referat

intitulat English around the world between homogeneity and eterogeneity.

V.      Publicații
- Pe parcursul acestui semestru elevii au fost îndrumați în vederea realizării unor articole ce

au fost publicate în revista de limbi străine a școlii noastre, revistă intitulată Bricks and
Kicks coordonată de către  prof. Lascăr Roxana și Dumitrescu Ana-Maria.

VI. Promovarea imaginii şcolii

- revista de limbi străine Bricks and Kicks va participa la concursul de reviste școlare 2016 -
prof. coordonatori: Lascăr Roxana și Dumitrescu Ana-Maria;

- pregătirea de materiale pentru pagina de Facebook a școlii, prof. Dumitrescu Ana-Maria și
Lascăr Roxana.

ANALIZA SWOT
Puncte tari Puncte slabe

-personal didactic calificat;
-săli de clasă dotate cu videoproiector,
laptopuri pentru fiecare profesor, două
casetofoane la nivel de catedră, Cd-uri și
dvd-uri educaționale;

-instabilitatea componenței echipei datorată
unor motive obiective, independente de
voința membrilor;
-dezinteresul copiilor, lipsa motivației pentru
studiu;



-profesori cu o bună pregătire metodică și de
specialitate care stăpânesc conținuturile
predate, fiind interesați de demersuri
didactice eficiente, centrate pe elev;
-folosirea unor metode și strategii activ-
participative menite să stimuleze
comunicarea între elevi și lucrul în echipă;
-performanțele elevilor sunt apreciate și
evaluate constant prin utilizarea unor
instrumente de evaluare variate, atât
sumative, cât și formative.

-slaba colaborare a unor părinți cu școala;
-mediul de proveniență al unor elevi este
unul defavorizat, cu mentalități și atitudini
indiferente față de procesul educațional;
-elevii nu acordă nicio atenție studiului
individual, considerând suficiente
informațiile dobândite la clasă;
-manuale insuficiente.

Oportunități Amenințări
-existența unor activități extrașcolare menite
să permită o manifestare mai liberă a
creativității elevilor;
-implicarea mai multor membrii ai catedrei în
diverse activități;
-colaborarea eficientă și productivă între
membrii catedrei;
-crearea unui fond de carte la cabinetul de
limbi străine;
-reintroducerea cabinetului de limbi străine și
dotarea acestuia cu un multifuncțional și
consumabile.

-scăderea efectivului de elevi conduce la
neacoperirea catedrelor personalului didactic
titular;
-clase de elevi neomogene ca nivel de
cunoștințe la limbile străine;
-nivelul foarte scăzut al elevilor din clasa a
noua.

VII. Fotografii de la activitățile membrilor catedrei de limbi străine

Capital Filles, proiect ce a debutat la Institutul Francez pe data de 20.10.2015–
prof. Dan-Hariton Gabriela și Lascăr Roxana



ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE

CATEDRA DE  MATEMATICĂ

Membrii catedrei sunt: Bădiță Elena – prof. titular, grad didactic I; Enache Mădălina – prof.
titular, grad didactic I; Paraschiva Magdalena – prof. titular, grad didactic II; Marin Claudia –
prof. suplinitor, grad didactic definitivat; Grosu Andreea – prof. detașat (2ore), grad didactic
definitivat; Adam Violeta – prof. pensionat (plata cu ora).

I. Atribuţii la nivelul şcolii/ISMB

Dirigenție: prof. Paraschiva Magdalena – clasa a XII-a D, prof. Bădiță Elena – clasa a XI-a E, prof.
Enache Mădălina – clasa a X-a E, prof. Marin Claudia – clasa a XI-a A seral.

Responsabil/membru comisii:

 Prof. Paraschiva Magdalena
Responsabil:

- catedra de matematică;
- aria curriculara matematică şi ştiinţe ale naturii;

Membru în:
- comisia dirigintilor;
- comisia pentru notare ritmică și planificarea tezelor;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru întocmirea, verificarea documentelor școlare și a actelor de studii;
- comisia de cercetare disciplinară.

 Prof. Bădiță Elena
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia de consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare;
- comisia pentru dotare cu materiale didactice și auxiliare curriculare;
- comisia pentru programe și proiecte educative;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru imagine și programe.

 Prof. Enache Mădălina
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru acordarea a burselor și a altor forme de sprijin material pentru elevi;
- comisia de mobilitate la nivelul Colegiului Tehnic “Anghel Saligny”.

 Prof. Marin Claudia
Membru în:

- comisia diriginților.

Alte atribuții

 Prof. Bădiță Elena
- profesor metodist al ISMB pentru activitatea educativă formală și nonformală.



 Prof. Enache Mădălina
- colaborator al Centrului Național de Evaluare și Examinare (CNEE);
- membru în Comisia de organizare și desfășurare a concursului de ocupare a posturilor

didactice/ catedrelor vacante din Centul de concurs Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”
sector 3, București.

II. Proiectarea și organizarea activităților de învățare

- au fost întocmite planificările calendaristice anuale și unitățile de învățare și au fost
elaborate proiecte didactice;

- au fost realizate subiectele pentru testele inițiale și în urma rezultatelor obținute s-au decis o
serie de măsuri de remediere a golurilor pe care le au elevii;

- au fost analizate și selectate manuale școlare potrivite pentru elevi;
- au fost elaborate programe și teste necesare pregătirii elevilor din anii terminali în vedera

susținerii și promovării examenului de bacalaureat (prof. Bădiță Elena, prof. Paraschiva
Magdalena, prof. Enache Mădălina);

- au fost elaborate subiecte și bareme de corectare pentru Olimpiada de matematică faza pe
școală la clasele a IX - XII-a (prof. Bădiță Elena, prof. Paraschiva Magdalena, prof. Adam
Violeta, prof. Enache Mădălina);

- au fost elaborate fișe de lucru adaptate nevoilor elevilor nostrii, teste și teze;
- în activitatea desfășurată la clasă, au fost folosite mijloace moderne menite să stimuleze

interesul elevilor pentru subiectele dezbătute.

III Activităţi  complexe cu valoare instructiv-educativă

- pregătirea suplimentară a elevilor de la clasele a XII-a și a XIII-a pentru examenul de
bacalaureat: prof. Bădiță Elena, prof. Paraschiva Magdalena, prof. Enache Mădălina;

- pregătirea elevilor pentru olimpiada de matematică – etapa pe școală - prof. Bădiță Elena,
prof. Paraschiva Magdalena, prof. Enache Mădălina;

- prof. Enache Mădălina a fost membru in Comisia de organizare a Concursului de suplinire,
desfășurat în cadrul Colegiului Tehnic “Anghel Saligny”;

- prof. Bădiță Elena a  implicat elevii , atât de la clasa la care este dirigintă dar și de la alte
clase, în activități de bună practică în cadrul proiectelor de voluntariat derulate în școală și în
afara ei - Vizită la Caminul de copii “Diaconia “ – 16.12.2015

IV. Perfecționare și dezvoltare personală

- participare la consfătuirile pe matematică organizate de ISMB la Colegiul Gheorghe Lazăr -
prof. Paraschiva Magdalena, prof. Adam Violeta, prof. Enache Mădălina, prof. Marin
Claudia;

- cursul de ,,Acordarea primului ajutor” din ianuarie 2016 organizat de USSB și ISMB - prof.
Enache Mădălina, Bădiță Elena.

- la întalnirea Comisiei metodice a Catedrei de matematică din luna noiembrie 2015 prof.
Paraschiva Magdalena a susținut o lectie demonstrativă la clasa a XI-a - ,,Determinanti”, iar
prof. Marin Claudia a  prezentat referatul  ,,Metode activ-participative folosite în predarea
matematicii”.

- vizită la Firma  SAMSUNG la o prezentare de softuri educaționale – prof. Bădiță Elena;



- participare ca profesor  asistent la  Examenul de Certificare a Calificării Profesionale  a
absolvenților din învățământul postliceal-nivel 5, sesiunea februarie 2016 la Colegiul Tehnic
„Dimitrie Leonida”– prof. Bădiță Elena;

- participare ca formator la  cursul  „Exerciții  de  Dirigenție” – ianuarie/februarie 2016 (25
coordonatori de proiecte și programe educative din sectorul 3) – prof. Bădiță Elena;

- participare la cursul pentru metodiști „Inspecția Școlară” – noiembrie  2015 – prof. Bădiță
Elena;

- îndrumare practică pedagogică a studenților de la Facultatea de Geodezie și Facultatea de
Hidrotehnică din UTCB – prof. Adam Violeta.

V. Participarea la proiecte

- proiectul “Generația în mișcare “- ianuarie 2016, organizat de Fundația PRAIS în parteneriat
cu MTS și ISMB – prof. Bădiță Elena împreună cu elevii clasei a XI a F;

- organizarea  Festivalului Național „Toamna Baladelor” – 7- 8 noiembrie 2015 la Palatul
Național al Copiilor - prof. Bădiță Elena.

VI.      Publicații

VII. Promovarea imaginii școlii

- Prof. Bădiță Elena s-a implicat în crearea unei culturi a calitații în școală prin coordonarea
unor proiecte și programe educaționale, municipale, naționale, europene în care au fost
implicați mai mulți profesori și elevi din școala noastra dar și din alte școli și a propus  un
Protocol de colaborare a școlii cu Parohia Balta Albă.

Analiza SWOT
Puncte tari Puncte slabe

- personal didactic calificat;
- clase dotate cu laptop și videoproiector;
- profesori cu o bună pregătire metodică și de
specialitate, care stăpânesc conţinuturile predate, fiind
interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri
didactice centrate pe elev;
- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea
metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor
de predare;
- metode şi strategii moderne, activ-participative,
stimulative pentru învăţarea elevilor, se adaptează
conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se
urmăreşte dezvoltarea gândirii şi a înţelegerii
conţinutului ştiinţific;
- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia
stimulării acestora;
- performanţele elevilor sunt apreciate şi evaluate
constant, utilizând atât metode sumative, cât şi
formative;
- realizarea unor instrumente de evaluare pentru
observarea sistematică a elevilor;
- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse

- nivelul redus de cunoștinţe de specialitate
la elevi, demonstrat de notele mici la teste.
- interesul scăzut pentru cunoaștere sau
acţiune. Elevii nu sunt obișnuiţi cu studiul
individual și cu efectuarea temei pentru
acasă. Puţini elevi participă activ  la lecţie.
- lipsa de interes a unor părinţi faţă de
evoluţia școlară a copiilor lor, demonstrată
de prezenţa slabă la ședinţele cu părinţii.
- Absenteismul elevilor de la seral.
- mediul de provenienţă al unor elevi este
unul subcultultural, cu mentalităţi şi
atitudini indiferente la procesul
educaţional;
- unii dintre elevi nu acordă atenţie
studiului individual, considerând suficiente
informaţiile dobândite la clasă;
- manuale insuficiente.



proiecte de echipă.
Oportunități Amenințări

- existenţa cursurilor opţionale, care permit o
manifestare mai liberă a creativităţii și o aprofundare
a materiei;
- implicarea mai multor membri ai catedrei în diverse
activităţi;
- colaborare eficientă şi productivă între membrii
catedrei;
- o mai atentă monitorizare din partea părinților a
frecvenței elevilor la orele de curs;
- dotarea cabinetului de matematică, cu
multifuncțional și consumabile.

- scăderea efectivului de elevi conduce la
neacoperirea catedrelor personalului
didactic titular;
- scaderea interesului pentru școală;
- nivelul foarte scăzut al elevilor din clasele
a IX-a.

CATEDRA  DE FIZICĂ – CHIMIE – BIOLOGIE

Membrii catedrei de fizică – chimie – biologie sunt: Moţoc Delia – profesor titular, grad
didactic I; Surdu Graţiela – profesor titular, grad didactic I; Catană Rodica – profesor titular, grad
didactic I; Ciocoiu Florin – profesor titular, grad didactic I; Cenuşaru Narcisa – profesor titular,
grad didactic I; Voloşin Maria – profesor titular, grad didactic I.

I. Atribuţii la nivelul şcolii/ISMB

Dirigenţii: prof. Catană Rodica – clasa a IX-a A, prof. Surdu Graţiela – clasa a  X-a C, prof.
Voloşin Maria – clasa a XIII-a As.

Responsabil/membru comisii:

 Prof. Moţoc Delia
Responsabil:

- comisia metodică fizica-chimie-biologie.
Membru în:

- comisia pentru prevenirea, reducerea și combaterea violenței în mediul școlar.

 Prof. Catană Rodica
Responsabil :

- comisia de evaluare și asigurarea  a calității.
Membru în:

- comisia diriginţilor;
- comisia de consiliere, orientare şi activităţi extraşcolare;
- comisia de control managerial intern;
- comisia pentru elaborarea și redactarea Regulamentului Intern;
- comisia de dotare cu materiale didactice și auxiliare curriculare;
- grup de lucru - Proiect de Dezvoltare Instituţională;
- comisia de admitere și organizare a examenelor;
- comisia pentru controlul managerial intern.



 Prof. Surdu Graţiela
Membru în:

- comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar;
- comisia pentru imagine și programe;
- comisia pentru întocmirea, verificarea documentelor școlare și a actelor de studii;
- comisia pentru notare ritmică și planificarea tezelor;
- comisia de dotare cu materiale didactice și auxiliare curriculare.

 Prof. Ciocoiu Florin
Membru în:

- comisia tehnică de prevenire și stingere a incendiilor.

 Prof. Voloşin Maria
Membru în:

- comisia diriginţilor.

Alte atribuții:

 Prof. Catană Rodica
Secretar în:

- Consiliul de administraţie.

II. Proiectarea și organizarea activităților de învățare

- întocmirea  planificărilor calendaristice pentru toate clasele din încadrare;
- întocmirea proiectării unităților de învățare;
- conceperea, administrarea și corectarea testelor predictive;
- elaborarea subiectelelor pentru exemenele de diferențe, amânare și corigențe;
- elaborarea instrumentelor de evaluare necesare desfășurării orelor (teste predictive, fișe de

lucru, teste de evaluare);
- selectarea  manualelelor școlare;
- utilizarea mijloacelor  moderne (soft didactic, prezentări ppt, filme,  experimente la

laborator);
- participarea la sesiunea de corigențe pentru clasele neterminale - prof. Delia Moțoc, prof.

Grațiela Surdu;
- participarea, în calitate de profesor corector, la Olimpiada de fizică - faza pe sector

desfășurată la liceul A.I.Cuza în data de 04.12.2015 - prof. Grațiela Surdu, prof. Catană
Rodica;

- Participare la Olimpiada de Biologie, faza pe sector, în calitate de profesor corector – prof.
Maria Voloșin.

III . Activităţi  complexe cu valoare instructiv-educativă

- Participarea la evenimentul științific european „Noaptea Cercetătorilor” din 25.09.2015 -
grup de elevi de la clasele a X-a A, C, D și a XII-a B însoțiț de prof. Moțoc Delia, Surdu
Grațiela, Catană Rodica;

- Pregatirea suplimentară a elevilor din clasele terminale pentru examenul de bacalaureat –
conform graficului –- prof. Moțoc Delia, prof. Surdu Grațiela, prof. Catană Rodica, prof.
Voloșin Maria;

- Vizionarea a doua filme și prelucrarea „Lectiilor de cinema” cu elevii implicați în proiectul
„Filme pentru liceeni” - prof. Moțoc Delia;



- Cercul de Astronomie și Astrofizică, realizat de către prof. Moțoc Delia împreună cu prof.
Catană Rodica și prof. Badiță Elena;

- ”Misterioasele microunde” – prezentare ppt. și dezbatere, activitate realizată în cadrul
comisiei metodice, de către prof. Moțoc Delia împreună cu prof. Catană Rodica;

- elaborarea subiectelor și baremelor de evaluare pentru Concursul de ocupare a posturilor
didactice vacante/rezervate desfășurat în cadrul Colegiul Tehnic ,, Anghel Saligny” - prof.
Moțoc Delia și prof. Catană Rodica;

- Vizita la Muzeul Științei și Tehnicii „Dimitrie Leonida”, cu elevi de la clasa a X-a D în data
de 21.09.2015 - prof. Surdu Grațiela;

- Participare cu elevii clasei  a IX-a A la Serbarea de Crăciun - prof. Catană Rodica;
- ”Anul Pămâtului”, activitatea realizată la Biblioteca școlii noastre de către doamna

bibliotecar Croitoru Mirela împreună cu clasa IX A și prof. Catană Rodica;
- organizarea și participarea la concursul național „Universul imaginar” – ediția 2016 (prezent

în calendarul Activităților Educative Naționale – nr. 6266/14.04.2014 – aprobat de MEN,
domeniul A3, poz. 4) - prof. Narcisa Cenușaru;

- Participarea la lecția deschisă susținută la Liceul Teoretic ,, Alexandru Ioan Cuza” în luna
noiembrie 2015 - prof. Maria Voloșin.

IV. Perfecționare

- participarea la Consfătuirile Profesorilor de Fizică, București ce au avut loc la C. N. „Mihai
Viteazul” - prof. Moțoc Delia, prof. Surdu Grațiela, prof. Catană Rodica;

- participarea la programul de formare „Energy Workshop” - St Patrick's College
Drumcondra, Dublin 9, Irlanda (8 – 10.12.2015 ) - prof. Moțoc Delia;

- participare la cursul de formare cu tema „Exercitii de dirigenție”, organizat de ISMB - prof.
Moțoc Delia și prof. Catană Rodica;

- Participarea la cursul de perfecționare acreditat (15 credite) „Inteligența emoțională” (20-
22.11.2015) - prof. Surdu Grațiela;

- participare la cursul de formator (ianuarie, 2016) - prof. Surdu Grațiela;
- participarea la cursul „Acordarea primului ajutor”- decembrie 2015 - prof. Catană Rodica;
- Consfătuiri la biologie la nivel de capitală - septembrie 2015 și la nivel de sector –

octombrie 2015 - prof. Maria Voloșin.

V.   Participarea la proiecte

- participarea la Campania  de conștientizare, responsabilitate socială și colectare selectivă
„Baterel si Lumea NON-E” (organizator Asociatia ENVIRON) - Moțoc Delia, prof.
coordonator la nivel de școală;

- participarea la Proiectul Național „Filme pentru liceeni” - Moțoc Delia, prof. Coordonator
la nivel de școală.

VI.      Promovarea imaginii școlii

- promovarea imaginii liceului nostru la Liceul „Miguel de Cervantes”, unde erau repartizați
elevii în clasa a IX-a - septembrie 2015.



VII. Fotografii de la activităţile membrilor catedrei de fizică – chimie – biologie

Noaptea cercetătorilor – 25.09.2015, prof. Delia Moţoc și Surdu Grațiela





ARIA  CURRICULARĂ OM ȘI  SOCIETATE

CATEDRELE DE ISTORIE, GEOGRAFIE, SOCIO-UMANE

Membrii arie curriculare om şi societate sunt: Tomescu Georgeta-Claudia – profesor titular,
grad didactic I; Ştefan Marinela – profesor titular, grad didactic I; Putineanu Tatiana – profesor
titular, grad didactic I; Dumitru Carmen – profesor titular, grad didactic I; Florea Silvia-Cristina
– profesor suplinitor, grad definitivat; Niculescu Ingrid – profesor suplinitor, doctorand; Glonț
Orlando Eugen – profesor suplinitor, grad definitivat; Scarlat Mihai – profesor titular grad
didactic II.

I. Atribuţii la nivelul şcolii/ISMB (dirigenţie, responsabil/membru comisii, metodist,
membru CA, membru CEAC, comisii olimpiade, examene naţionale)

Dirigenție: prof. Tomescu Georgeta-Claudia - clasa a X-a A; prof. Şefan Marinela - clasa a IX-a D;
prof. Florea Silvia-Cristina - clasa a XI-a B; prof. Dumitru Carmen - clasa a XI-a E.

Responsabil/membri comisii:

 Prof. Tomescu Georgeta-Claudia
Responsabil:

- comisia metodică de Geografie, Istorie și Socio-umane;
- comisia pentru perfecționare și formare continuă.

Membru în:
- comisia diriginților;
- comisia de încadrare și salarizare;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru elaborarea și redactarea regulamentului intern;
- comisia pentru echivalarea în credite profesionale.

 Prof. Şefan Marinela
Membru în:

- comisia diriginţilor;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru programe și proiecte educative;
- comisia pentru programe și proiecte educative;
- comisia pentru imagine şi programe;
- comisia de consiliere, orientare şi activități extrașcolare;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare.

 Prof. Putineanu Tatiana
Responsabil :

- comisia de sănătate şi securitate în muncă;
- comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevi;
- comisia de recepţie bunuri;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru imagine şi programe;
- comisia de notare ritmică şi planificare a tezelor;
- comisia de cercetare disciplinară;
- comisie de dotare cu materiale didactice şi auxiliare curriculare;



- comisia „Bani de liceu”.
Membru în :

- comisia diriginţilor;
- comisia pentru întocmirea, verificarea documentelor şcolare și a actelor de studii;
- grup de lucru Proiect de Dezvoltare Instituţională;
- comisia de admitere și de organizare a examenelor;
- comisia pentru elaborarea și redactarea Regulamentului de organizare și funcționare a

unității de învățământ;
- comisia pentru elaborarea și redactarea Regulamentului intern;
- comisia pentru control managerial intern;
- comisia de gestionare SIIIR;
- comisia paritară;
- comisia de verificare interna privind aprobarea strategiei anticorupție în învățământ.

 Prof. Dumitru Carmen
Responsabil :

- comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar;
- comisia de planificare a serviciului pe şcoală;
- comisia pentru curriculum - Aria curriculara om si societate.

Membru :
- comisia diriginţilor;
- comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevi;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru întocmirea, verificarea documentelor şcolare și a actelor de studii;
- comisia de cercetare disciplinară.

 Prof. Florea Silvia-Cristina
Responsabil :

- comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate.
Membru în:

- comisia diriginţilor;
- comisia de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru elevi;
- comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar;
- comisia de inventariere.

Alte atribuții:

 Prof. Tomescu Claudia
Reprezentant din partea sindicatului în:

- consiliul de administrație ;
- comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;
- comisia paritară;
- comisia pentru situații de urgență;
- comisia de încadrare și salarizare;

comisia de verificare internă privind aprobarea strategiei anticorupție în învățământ.

 Prof. Putineanu Tatiana
- membru în Consiliul de Administrație – director adjunct;
- membru în comisia pentru situații de urgență – director adjunct.

II. Proiectarea şi organizarea activităţilor de învăţare



- Toţi membrii comisiei metodice au întocmit planificările calendaristice la termen în
conformitate cu programele şcolare în vigoare. Lista programelor şcolare în vigoare care au
servit la întocmirea planificărilor, dar şi programele propriu-zise, se găsesc în portofoliul
comisiei metodice.

- Au fost aplicate teste predictive la clasele iniţiale de către prof. Ştefan Marinela, Tomescu
Georgeta-Claudia şi Putineanu Tatiana.

- La începutul anului şcolar au fost selectate manualele şcolare după criteriile specifice.
Procesul verbal întocmit cu ocazia selectării manualelor şcolare, cât şi criteriile şi lista cu
manualele folosite la clasă, se găsesc în portofoliul comisiei metodice.

- Toţi membrii catedrei au elaborat subiecte şi bareme pentru examenele de diferenţe care s-
au desfășurat pe parcursul semestrului I.

- Toţi membrii catedrei au folosit mijloacele moderne în activitatea de predare-învăţare, în
cabinetul de Istorie, dar şi în alte spaţii ale şcolii dotate cu videoproiectoare, cum ar fi CDI.

- De asemenea, în activitatea de predare-învăţare au fost utilizate preponderent metode activ-
participative (lucrul pe grupe, joc de rol, studiul de caz etc.), iar evaluarea a fost
diversificată: teste, activităţi practice, evaluare orală şi metode alternative (referate, proiecte,
portofolii).

- Doamnele profesoare Ştefan Marinela şi Putineanu Tatiana au organizat Olimpiada de
istorie – faza pe şcoală (decembrie 2015). De asemenea, la nivel de şcoală s-a organizat de
către prof. Tomescu Georgeta-Claudia şi Florea Silvia-Cristina Olimpiada de Geografie
(decembrie 2015).

- Doamna profesoară Putineanu Tatiana a fost membru în Comisia de organizare a olimpiadei
de istorie pe sector desfășurată în cadrul Colegiului Tehnic Anghel Saligny în data de
31.01.2016. Ulterior a fost profesor evaluator  la contestațiile depuse pe sector la olimpiada
de istorie (Liceului I.L.Caragiale) și  membru în Comisia de organizare și desfășurare a
concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din
centrul de concurs (Colegiul Tehnic Anghel Saligny).

- Pregătirea elevilor pentru Examenul de Bacalaureat s-a realizat săptămânal, conform
graficului, fiind implicaţi profesorii care predau la clasele terminale (Tomescu Georgeta-
Claudia, Putineanu Tatiana, Ştefan Marinela). În urma ședințelor de pregătire suplimentară
au fost întocmite procese verbale.

- Toți membrii comisiei metodice au participat la consfătuirile la nivel de capitală (septembrie
2015) și la activitățile metodice de specialitate care se desfășoară lunar.

III.Activităţi  complexe cu valoare instructiv-educativă

- Doamnele profesoare Ştefan Marinela și Putineanu Tatiana au pregătit elevii pentru
concursul de istorie ,,1 Decembrie”, precum şi pentru Olimpiada de istorie și alte concursuri
școlare.

- Doamnele profesoare Ştefan Marinela şi Putineanu Tatiana au organizat concursul „1
Decembrie 1918” la care au participat elevi de la clasele a IX-a,  a X-a și a XI-a.

- În ianuarie 2015 doamnele profesoare Ştefan Marinela şi Putineanu Tatiana au organizat
concursul „24 Ianuarie 1859 – 156 de ani de la Unirea Principatelor Române” la CDI la care
au participat elevi de la clasele a X-a, a XI-a și a XII-a.

- Doamnele profesoare Ștefan Marinela și Putineanu au participat la activitatea ,,Australia,
țara cangurilor și mai mult decît atît” organizata în școala noastră de către catedra de limbi
străine. De asemenea, doamna Ștefan Marinela a organizat multe activități în calitate de
profesor diriginte, printre care ,,Braduțul de Craciun”, vizionarea unor filme istorice la CDI
și dezbaterea “Sa fii tu insuți”, tot la CDI.

- Doamna profesoară Dumitru Carmen a organizat o activitate metodică la nivel de sector
(lecție deschisă) intitulată „De ce fac oamenii comerț?” în data de 30 octombrie 2015.



IV. Perfecţionare

- Doamna profesoară Putineanu Tatiana a participat la cursul de formare continuă PRO
MANAGEMENT EDUCAȚIONAL (30.09.2015-10.12.2015) pentru care a obținut 60 de
credite profesionale transferabile, la cursul de formare continuă MANAGEMENTUL
CALITĂȚII (30.09.2015-10.11.2015) pentru care a obținut 20 de credite profesionale,
precum și la cursul de formare „COMUNICARE EFICIENTĂ ȘI MEDIEREA
CONFLICTELOR ÎN MEDIUL ȘCOLAR” organizat de I.S.M.B în decembrie 2015.

- În perioada 02-04.10.2015 Doamna Putineanu Tatiana a participat la proiectul „START - o
viață de calitate în siguranță”, proiect cofinanțat prin programul Operațional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 „Investește în oameni” desfășurat la Bușteni,
curs pentru care a obținut 25 credite.

- Doamnele profesoare Putineanu Tatiana, Ștefan Marinela, Dumitru Carmen și Tomescu
Claudia au participat la cursul privind acordarea primului ajutor, care s-a desfășurat la noi în
școală în data de 14.01.2016.

- Doamna profesoară Dumitru Carmen a participat la conferința internațională de Educație
financiară „SPEND SMART, LIVE SMART” în data de 04.02.2016 pentru care a obținut o
diplomă de participare.

V. Participarea la proiecte

- Doamnele profesoare Putineanu Tatiana și Ștefan Marinela au participat la proiectul „Istoria
Recentă a României”-Pachet educațional pentru cursul opțional de istorie recentă a
României desfășurat în perioada 01.09.2015-06.10.2015 pentru care au obținut 25 de credite.

- Doamna profesoară Ştefan Marinela a înființat Cercul de istorie recentă a României în
cadrul căruia desfășoară activități cu elevii de 1-2 ori pe lună, cu 5 elevi grup-tintă de la
clasa IX D și alți 5-10 participanți.

VI. Fotografii de la activităţile membrilor catedrei de istorie, geografie și socio-umane

„Să fii tu însuți”



ARIA  CURRICULARĂ ARTE ȘI  EDUCAŢIE FIZICĂ

CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ
Membrii catedrei de educație fizică sunt: Mihu Ana – profesor titular, grad didactic I;

Cozea Florin – profesor titular, grad didactic I; Dinu Marinel – profesor titular, grad didactic I;
Pană Doru – profesor titular, grad didactic II.

I. Atribuţii la nivelul şcolii/ISMB
Dirigenție: prof. Mihu Ana – clasa a X-a F; prof. Cozea Florin – clasa a XII-a F; prof. Dinu
Marinel Gerard – clasa a XII a E; prof. Pană Doru Laurențiu– clasa a XI-a S

Responsabil/membru comisii:

 Prof. Mihu Ana
Responsabil:

- catedra de educație fizică;
- aria curriculara arte și educație fizică.

Membru în:
- comisia diriginților;
- comisia tehnică de prevenire și stingere a incendiilor;
- comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar;
- comisia de consiliere, orientare și activități extrașcolare;
- comisia pentru imagine și programe;
- comisia pentru programe și proiecte educative;
- comisia de admitere și de organizare a examenelor;
- comisia sportului școlar;
- asociația sportivă școlară Anghel Saligny;
- comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității;
- comisia de verificare internă privind aprobarea strategiei anticorupție în învățământ.

 Prof. Dinu Marinel
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia sportului școlar;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia de întocmire a orarului;
- asociația sportivă școlară Anghel Saligny.

 Prof. Cozea Florin
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia sportului școlar;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- asociația sportivă școlară Anghel Saligny.

 Prof. Pană Doru Laurențiu
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia sportului școlar;
- asociația sportivă școlară Anghel Saligny.



Alte atribuții

 Prof. Mihu Ana
Membru în:

- consiliul de administrație;
Coordonator:

- al echipelor de handbal feminin și masculin;
- al elevilor participanți la Olimpiada de Pregătire Sportivă Teoretică.

 Prof. Dinu Marinel
Membru în:

- Consiliul Consultativ al ISMB – Educație Fizică și Sport;
- Comisia Sportului Școlar la nivel ISMB;
- comisia de organizare a competițiilor de baschet la nivel de sector și municipiu;
- comisia de organizare și desfășurare a ONSS – sector 3.

Metodist al I.S.M.B.la nivelul sectorului 3 – licee.

II. Proiectarea și organizarea activităților de învățare

- La începutul anului școlar toți membrii catedrei au întocmit planificările calendaristice
anuale și pe unități de învățare și au elaborat o serie de  proiecte didactice. Au fost realizate
subiectele pentru testele inițiale și în urma rezultatelor obținute s-au decis o serie de măsuri
de remediere a lacunelor pe care le au elevii.

- Au fost analizate și selectate manuale școlare de Pregătire Sportivă Teoretică potrivite
pentru elevi.

- La nivelul școlii, membrii catedrei au participat la examenele de diferențe și au organizat
olimpiada la handbal fete și băieți, baschet fete, etapa pe sector.

- Au fost elaborate fișe de lucru adaptate nevoilor elevilor, teste și teze (pentru clasele cu
profil vocațional sportiv). În activitatea desfășurată la clasă, au fost folosite mijloace
moderne menite să stimuleze interesul elevilor pentru subiectele dezbătute.

III. Activități complexe cu valoare instructiv-educativă

- pregătirea elevilor pentru Olimpiada Națională a Sportului Școlar – toți membrii catedrei;
- Locul I obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina handbal fete – prof.

Mihu Ana, etapa pe sector;
- Locul I obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina handbal băieți – prof.

Mihu Ana, etapa pe sector;
- Locul I obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina volei băieți – prof.

Cozea Florin, etapa pe sector;
- Locul I obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina baschet băieți – prof.

Dinu Marinel Gerard, etapa pe sector;
- Locul II obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina atletism-cros fete –

prof. Dinu Marinel Gerard, etapa municipală;
- Locul II obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina atletism-cros băieți –

prof. Dinu Marinel Gerard, etapa municipală;



- Locul II obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina baschet fete – prof.
Dinu Marinel Gerard, etapa pe sector;

- Locul II obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina volei fete – prof.
Cozea Florin, etapa pe sector;

- Locul V obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina fotbal băieți – prof.
Pană Doru, etapa municipală;

- Locul VII obținut la Olimpiada Națională a Sportului Școlar – disciplina atletism-cros băieți
– prof. Cozea Florin, etapa municipală.

IV. Perfecționare

- consfătuirile din septembrie 2015 - toți membrii catedrei;
- întalnirea metodică la nivel de sector - prof. Dinu Marinel Gerard, Cozea Florin;
- ședințe catedră și arie curriculară.

V. Participarea la proiecte

- pregătirea echipelor reprezentative în vederea participării la proiectul desfașurat de Primăria
Municipiului București, Festivalul Tineretului și Sportului.

VI. Publicații

- elevii au fost îndrumați în vederea realizării unor articole ce au fost publicate în revista
Orizonturi.

VII. Promovarea imaginii școlii

- prin participarea și rezultatele avute la concursurile școlare, membrii catedrei au reușit să
promoveze imaginea școlii la toate nivelurile (sector, municipiu);

- participare la liceul M. Cervantes în vederea atragerii elevilor către liceul nostru – prof.
Mihu Ana.

VIII. Fotografii de la activităţile membrilor catedrei de educație fizică



Olimpiada Nationala a Sportului Scolar
Disciplina sportiva: Handbal-baieti



Olimpiada Nationala a Sportului Scolar
Disciplina sportiva: Baschet-fete

CATEDRA DE ARTE
Membrii catedrei de arte sunt: Marinescu Iacob Laura, religie – prof. titular, grad

didactic II, Cioabă Silvia Oana, educație muzicală – prof. suplinitor, grad didactic debutant,
Popescu Florin, educație vizuală – prof. suplinitor, grad didactic debutant.

I. Atribuţii la nivelul şcolii/ISMB

II.        Proiectarea și organizarea activităților de învățare

- La începutul anului școlar toți membrii catedrei au întocmit planificările calendaristice
anuale și  unitățile de învățare și au elaborat o serie de  proiecte didactice. Au fost realizate
subiectele pentru testele inițiale și în urma rezultatelor obținute s-au decis o serie de măsuri
de remediere a lacunelor pe care le au elevii. Tot la nivelul catedrei, au fost analizate și
selectate manuale școlare potrivite pentru elevi.

- La nivelul școlii, membrii catedrei au participat la examenele de diferențe și au organizat
olimpiada la religie, etapa pe școală - prof. Marinescu Iacob Laura.

- Au fost elaborate fișe de lucru și teste adaptate nevoilor elevilor. În activitatea desfășurată la
clasă au fost folosite mijloace moderne menite să stimuleze interesul elevilor pentru
subiectele dezbătute.



III. Activități complexe cu valoare instructiv-educativă

- pregătirea elevilor pentru Olimpiada de religie, etapa pe școală – prof. Marinescu Iacob
Laura;

- pregătirea și corectarea tezelor la Olimpiada de religie, etapa pe sector - prof. Marinescu
Iacob Laura;

- calificare pentru etapa municipală la clasa a XII-a – elev Grăjdan Teodor (clasa a XII-a E) -
prof. Marinescu Iacob Laura;

- pregătire cor pentru vizita la Casa de Copii „Diaconia”, (clasa a X-a A și a XII-a F) - prof.
Marinescu Iacob Laura;

- dezbateri: „Cum ne raportăm la Nașterea Domnului”, invitat Părintele diacon Cătălin
Grumeza, Parohia Balta Albă (clasele a IX-a A, a X-a A, a XII-a F) - prof. Marinescu Iacob
Laura;

- participarea la Sfănta Liturghie (clasa a XII-a E) - prof. Marinescu Iacob Laura;
- participarea la concursul „Spir Art” din luna octombrie 2015, concurs la care elevii școlii

noastre, îndrumați de către doamna profesoară Cioabă Oana, au obținut premiul III și o
mențiune;

- participarea unui grup de elevi ai școlii noastre la festivalurile „Mere și Folk” din noiembrie
2015 și „Astăzi s-a nascut Hristos” din decembrie 2015 – îndrumător prof. Cioabă Oana.

IV. Perfecționare

- consfătuirile din septembrie 2015 - toți membrii catedrei;
- întalnirea metodică la nivel de sector;
- ședințe catedră și arie curriculară.

V. Participarea la proiecte

VI. Publicații

- elevii au fost îndrumați în vederea realizării unor articole ce au fost publicate în revista
Orizonturi.

VII. Promovarea imaginii școlii

- prin participarea și rezultatele avute la concursurile școlare, membrii catedrei au reușit sa
promovez imaginea școlii la nivel de sector și municipiu.



ARIA  CURRICULARĂ TEHNOLOGII

În semestrul I al anului şcolar 2015-2016, membrii ariei curriculare „Tehnologii” au
desfăşurat activitatea instructiv – educativă pe baza obiectivelor propuse, în conformitate cu planul
managerial al ariei curriculare şi cu programul de activităţi stabilit. Graficul activităţilor a fost
stabilit la începutul anului şcolar avându-se în vedere continuarea unor proiecte în derulare, a
desfăşurării unor activităţi devenite „tradiţionale”, a solicitării elevilor  privind implicarea în
anumite activităţi la nivelul unităţii de învăţământ.

CATEDRA  DE   MECANICĂ ȘI  INFORMATICĂ

Membri catedrei sunt: Buşe Manuela Ianina - profesor titular, grad didactic I; Vasile Adriana -
profesor titular, grad didactic I; David Carmen - profesor titular, grad didactic I; Dan Liviu -
profesor titular, grad didactic I; Colea Marian – maistru instructor, grad didactic II; Negoianu
Adina - Elena - profesor titular, grad didactic I; Boată Mirela - profesor suplinitor, grad didactic
definitivat.

I. Atribuții la nivelul școlii/ISMB (dirigenție, responsabil/membru comisii, metodist,
membru CA, membru CEAC, comisii olimpiade, examene naționale)

Dirigenţie: prof. Bușe Manuela - Ianina – clasa a XI-a A, prof. Vasile Adriana – clasa a IX-a B,
prof. David Carmen – clasa a X-a B, prof. Dan Liviu – clasa a XIII-a Bs, prof. Negoianu Adina –
clasa a-XII-a A, prof. Boată Mirela – clasa  a X-a As.

Responsabil/membru comisii:

 Prof. ing. Bușe Manuela - Ianina
Responsabil :

- aria curriculară „Tehnologii”;
- comisia pentru programe și proiecte educative.

Membru în :
- comisia diriginţilor;
- comisia de recepţie bunuri;
- comisia de admitere și de organizare a examenelor.

 Prof. ing. Vasile Adriana
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia de consiliere, orientare şi activități extrașcolare;
- grup de lucru Proiect de Dezvoltare Instituţională;
- comisia de evaluare şi asigurare a calitaţii;
- comisia de organizare şi de evaluare a exemenelor de diferenţe.

 Prof. ing. David Carmen
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia de consiliere, orientare şi activități extrașcolare;
- comisie de dotare cu materiale didactice şi auxiliare curriculare.

 Prof. ing. Dan Liviu



Membru în:
- Consilul de Administrație;
- comisia de cercetare disciplinară;
- comisia de inventariere.

 Prof. Negoianu Adina
Responsabil:

- comisia metodică „Mecanică şi Informatică”;
- comisia de inventariere.

Membru în:
- comisia diriginților;
- comisia de planificare a serviciului pe şcoală;
- comisia de admitere și de organizare a examenelor;
- comisia pentru elaborarea și redactarea Regulamentului intern;
- grup de lucru Proiect de Dezvoltare Instituţională;
- comisia de elaborare a regulamentului şcolar;
- comisia de inventariere;
- comisia de mobilitate.

 Prof. Boată Mirela
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru programe și proiecte educative.

Alte atribuții:

 Prof. ing. Bușe Manuela - Ianina
- Metodist ISMB (delegația nr.24140/14.10.2015);
- Membru în Comisia ISMB de inspecție pentru validarea externă a autoevaluării ( a efectuat

vizitele pentru validarea externă a autoevaluării la Colegiul Tehnic „Carol I”, Colegiul
Tehnic „Dinicu Golescu”, Colegiul Tehnic Mecanic „Grivița”, noiembrie, 2016);

- Monitor de calitate, Comisia pentru examenul de certificare a calificării profesionale nivel 5
– sesiunea februarie, 2016 din Centrul de examen de la Colegiul Tehnic „Carol I”, decizia
nr. 205/5 din 19.01.2016;

- Membru în comisia pentru susținerea colocviului în vederea susținerii gradului didactic I –
seria 2015/2018, maistri instructori – Mecanică, 08.02.2016, conform deciziei nr.29/04.02.

 Prof. Negoianu Adina
- secretar în cadrul Comisie pentru organizarea și desfășurarea concursului de ocupare a

posturilor didactice/catedrelor didactice vacante / rezervate din Centrul de concurs –
Colegiul Tehnic “Anghel Saligny”.

II. Proiectarea și organizarea activităților de învățare

- întocmirea documentelor școlare (planificări, proiecte didactice) la clasele din încadrare,
inclusiv dirigenție, de către toți membrii catedrei;

- elaborarea instrumentelor de evaluare (teste inițiale, fișe, teste, etc) de către toți membrii
catedrei, în mod corespunzător;

- analiza și selectarea manualelor școlare la începutul anului școlar, cu consultarea tuturor
membrilor comisiei;



- pregătirea elevilor pentru olimpiada faza pe școală – toți membrii catedrei;
- elaborarea subiectelor și baremelor pentru clasele a-IX-a - a-XII-a la Olimpiada

Interdisciplinară Tehnică, Domeniul Mecanică şi a Olimpiadei de Tehnologia Informaţiei
faza pe şcoală, supraveghere, evaluarea lucrărilor scrise – cu implicarea membrilor catedrei
de mecanică şi informatică;

- elaborarea subiectelor pentru examenul de diferenţe  atât la disciplinele tehnice, cât și la
disciplina Tehnologia Informaţiei şi a Comunicaţiilor;

- folosirea mijloacelor moderne în activitatea de predare - învățare – cabinet, laptop,
videoproiector - de către toți membrii comisiei.

III. Activităţi  complexe cu valoare instructiv-educativă

- vizită la Universitatea Politehnică București, 14.09.2015, la care au participat 14 absolvenți
ai promoției 2015 – prof. Bușe Manuela - Ianina;

- participarea împreună cu d-na bibliotecar Croitoru Mirela la activitatea „Petrache Poenaru
– personalități românești care au contribuit la progresul umanității și al renumelui
României”, de către prof. Bușe Manuela - Ianina împreună cu clasa a XI-a A, în data de
08.10.2015;

- activitatea „Ziua mondială a filosofiei”, de către prof. Negoianu Adina împreună cu clasa
clasa a XII-a A, în data de 14.01.2016;

- activitatea „2015 este anul misiunii parohiei-legatura dintre cult si cultură”, de către prof.
Vasile Adriana, împreună cu clasa a IX-a B;

- participarea la întâlnirea de lucru la Școala nr. 195 în vederea implementării aplicației
Ecatalog de către prof. Negoianu Adina;

- participarea în calitate de profesor supraveghetor la Olimpiada de Istorie, din data de
30.01.2016, de către prof. Negoianu Adina;

- vizită la muzeul Tehnicii D. Leonida – prof. Vasile Adriana.

IV. Perfecționare

- participare la Consfătuirile de specialitate: Mecanică – prof. Bușe Manuela - Ianina,
Informatică/TIC prof. Negoianu Adina și prof. Boată Mirela;

- participarea la Evenimentul de promovare a Structurii de Economie Socială 3D Craft
SRL – Să construim 3D: Materiale didactice. Învățământ dual în România – provocări și
modele de dezvoltare”, desfășurat în 20.11.2015, la Colegiul UCECOM „Spiru Haret” –
prof. Bușe Manuela – Ianina;

- susținerea lucrării „Valențe formative ale autoevaluării”, în cadrul cercului pedagogic
organizat la Liceul Tehnologic „Theodor Pallady”, 25.11.2015 – prof. Bușe Manuela –
Ianina;

- participare la evenimentul în cadrul căruia au fost prezentate oportunitațile de finanțare
pentru Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014 – 2020, precum și oferta
educatională a Universității POLITEHNICA din Bucuresti, 21.01.2016 – prof. Bușe
Manuela – Ianina;

- prezentare la nivel de catedră a referatului „Viața și activitatea inginerului român Anghel
Saligny” – prof. Vasile Adriana;

- Participare la cursul: Acordarea Primului Ajutor – prof. Negoianu Adina.

V. Participarea la proiecte

- participarea la întâlnirea de lucru de la Institutul Francez și organizarea primei activități din
cadrul proiectului „Capital Filles”, octombrie-noiembrie, 2015 – prof. Bușe Manuela –
Ianina;



- coordonator proiect educativ național „Protejând mediul ne protejăm pe noi!”, organizat de
Liceul Tehnologic „Căpitan Nicolae Pleșoianu”, Râmnicu Vâlcea în perioada ianuarie-iunie,
2016 – prof. Bușe Manuela – Ianina.

VI. Publicații

- lucrarea „Stop automedicației!”, Exerciții de dirigenție – volumul 2, Editura Atelier
Didactic, 2015, ISBN 978-973-1846-67-5 – prof. – prof. Bușe Manuela – Ianina.

VII. Fotografii de la activităţile membrilor catedrei de mecanică
Activități desfășurate în laboratorul de informatică

Vizită la Universitatea Politehnică București, 14.09.2015

CATEDRA  DE  CONSTRUCȚII

Membrii catedrei sunt: Zlătoianu Ioana – prof. titular, grad didactic I, Gănescu Daniel – prof.
titular, grad didactic I, Iordan Mirela – prof. titular, grad didactic I, Stana Iuliana Carmen -
prof.titular, grad didactic I, Lascu Gigliola - prof.titular, grad didactic I, Marin Mihaela – prof.
titular, grad didactic I, Sencovici Cristina – prof. titular, grad didactic II; Vidu Viorica – prof.
suplinitor, grad didactic I.

I. Atribuţii la nivelul şcolii/ISMB

Dirigenție: prof.Gănescu Daniel – clasa a I-a Apl; prof. Iordan Mirela – clasa II A PL;
prof.Sencovici Cristina-clasa IX E.



Responsabil/membru comisii

 Prof. ing. Zlătoianu Ioana
Responsabil:

- catedra de construcții.
Membru în:

- comisia pentru perfecționare și formare continuă;
- comisie de dotare cu materiale didactice şi auxiliare curriculare;
- comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității.

 Prof. ing. Marin Mihaela
Membru în:

- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare.

 Prof. ing. Gănescu Daniel
Responsabil:

- comisia pentru prevenirea, reducerea şi combaterea violenţei în mediu şcolar;
- comisia de consiliere, orientare şi activități extrașcolare;
- comisia diriginţilor.

Membru în :
- consiliul de administrație;
- comisia pentru imagine şi programe;
- comisia pentru perfecționare și formare continuă;
- comisia pentru situații de urgență.

 Prof. ing. Sencovici Cristina
Membru în:

- comisia diriginţilor;
- comisia olimpiadelor și concursurilor școlare;
- comisia pentru întocmirea orarului.

Alte atribuții:

 Prof. ing. Iordan Mirela
- profesor metodist.

 Prof. ing. Zlatoianu Ioana
- membru în Comisia Națională de Elaborare Curriculum.

II. Proiectarea şi organizarea activităţilor de învăţare

- la începutul anului școlar toți membrii catedrei au întocmit planificările calendaristice
anuale și  unitățile de învățare și au elaborat o serie de  proiecte didactice;

- au fost realizate subiectele pentru testele inițiale și în urma rezultatelor obținute s-au decis o
serie de măsuri de remediere a golurilor pe care le au elevii;

- au fost analizate și selectate manuale școlare potrivite pentru elevi;
- membrii titulari ai catedrei au participat la examenele de diferențe și au organizat olimpiada

la constructii, instalații și lucrări publice la nivelul școlii - prof. Gănescu Daniel,
prof.Sencovici Cristina;

- în activitatea desfășurată la clasă, au fost folosite mijloace moderne menite să stimuleze
interesul elevilor pentru subiectele dezbătute.



III. Activităţi complexe cu valoare instructiv – educativă

- pregătirea elevilor în vederea susținerii proiectului de certificarea competențelor
profesionale clasele a XII-a si a IIpl-a - prof.Zlatoianu Ioana, prof. Gănescu Daniel;

- pregătirea elevilor pentru olimpiada de construcții - prof. Gănescu Daniel și prof.Sencovici
Cristina;

- serbarea de Crăciun pe școală – prof. Gănescu Daniel;
- activitate cu ocazia Craciunului organizată în data de 17.12 2015 împreună cu Siniat

Romania la Casa de copii Diaconia alături de elevi și alți colegi de la alte catedre - prof.
Zlătoianu Ioana;

- îndrumarea a trei studenți la practica pedagogică din cadrul UTCB - prof.Zlătoianu Ioana;
- Saftey  în șantierele de construcții, acțiune coordonată împreună cu firma Holcim și

Crucea Roșie - prof.Zlătoianu Ioana alături de prof. Marin Mihaela, prof. Iordan Mirela,
prof. Gănescu Daniel;

- expoziția  de pictură a absolventei noastre eleva Bacriță Mădalina – Elevii cu care ne
mândrim, expoziție realizată cu sprijinul Fundației Culturale Calea Victoriei-prof.
Zlătoianu Ioana;

- lecție deschisă pe tema Fenomene de risc și influența asupra mediului înconjurător -
Dezastre naturale avându-l ca invitat pe profesorul universitar Sanda Manea de la UTCB –
prof. Zlătoianu Ioana și prof. Gănescu Daniel;

- coordonare  concurs școlar desen – Miniaturi - prof. Zlătoianu Ioana, invitat arh. Petrache
Ștefan de la Aedificia Carpați și studenta la arte plastice Bacriță Mădălina. Materialele au
fost asigurate de Colegiul Tehnic Anghel Saligny. Premiile vor fi oferite de Fundația
Culturală Calea Victoriei.

- activități de voluntariat derulate cu ocazia Crăciunului alături de Crucea Roșie sector 3 -
prof. Zlătoianu Ioana;

- activități culturale - participare cu elevii clasei a IX-a A la un concert de Chopin la
Consevator cu ocazia împlinirii a 150 de la înființare. Biletele au fost sponsorizate de
Fundația Culturală Calea Victoriei - prof. Zlătoianu Ioana.

IV. Perfecţionare

- consfătuirile de specialitate desfășurate la Colegiul Tehnic Mihai Bravu - prof. Zlătoianu
Ioana;

- instruire tehnică practică și teoretică – Soluții moderne de termoizolații organizată de către
Ceresit România - prof. Zlătoianu Ioana și prof. Iordan Mirela;

- instruire tehnică practică și teoretică privind Execuția sistemelor moderne de gips carton,
instruire asigurată de Siniat România în cadrul proiectului interregional Micul montator de
gips carton - prof. Gănescu Daniel și prof. Sencovici Cristina.

V. Participarea la proiecte

- participarea la proiectul ECDL - prof. Iordan Mirela;
- participarea la proiectul Meserii pentru România - prof. Zlătoianu Ioana și prof. Gănescu

Daniel;
- prof. Zlătoianu Ioana a participat la revizuirea programelor școlare în cadrul proiectului

Curriculum revizuit în învățămantul profesional și tehnic / CNIPT.

VI. Promovarea imaginii şcolii



- prin intermediul elevilor participanți la concursul de desene Miniaturi, școala a continuat și
promovat imaginea în cadrul parteneriatului cu Fundația Culturală Calea Victoriei, elevii
obținând cursuri gratuite de pictură și desen.

- imaginea școlii a mai fost promovată și prin intermediul vizitelor la UTCB împreună cu
elevii claselor a IX-a A, a X-a A și a XII-a D, precum și alături de partenerii noștrii de la
Holcim România și Crucea Roșie.

- informații pentru  pagina de Facebook a școlii – prof. Zlătoianu Ioana.

ANALIZA SWOT
PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- calitatea resurselor umane - cadre
didactice calificate, cu peste 10 ani
vechime în învățământ, doar un cadru
didactic avînd gr.II, restul gr.I. Membrii
catedrei au parcurs stagii de formare
continuă, cunosc și aplică strategiile
reformei didactice.
- oferta educațională a școlii adaptată la
nevoile parinților, elevilor și angajatorilor;
- planul de școlarizare care prevede
școlarizări în domenii actuale și de viitor;
- implicarea Comitetului de părinți la
acțiunile catedrei - Zidarul priceput;
- un membru al catedrei face parte din
Consiliul de administrație  asigurând
colegilor accesul la actul decizional;
- receptivitatea colegilor față de noutățile
procesului didactic și față de tehnologiile
din domeniu.

- nivelul scăzut al elevilor din clasa a IX a, în
special la matematică și fizică, fapt ce a
afectat și predarea disciplinelor tehnice de
specialitate ce implică anumite fenomene
fizice și calcule matematice;
- nivelul mediocru al formării și al pregătirii
marii majorități a elevilor;
- absenteismul unor elevi din învățământul
obligatoriu în ciuda eforturilor diriginților;
- acte de indisciplină în rândurile elevilor,
carențe grave de educație, mulți dintre aceștia
provenind din familii dezorganizate;
- neimplicarea părinților într-o strânsă
legatură cu școala, o mare parte dintre elevi
provenind din zone rurale și locuind la rude
sau făcând naveta;
- lipsa manualelor școlare specifice
domeniului a facut dobândirea cunoștințelor
mai anevoioase pentru elevi.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI

- inițierea și derularea unor programe
finanțate de Uniunea Europeană;
- realizarea unor convenții de instruire
practică cu agenții economici;
- existența programelor de formare a
formatorilor;
- obținerea de resurse financiare
extrabugetare;
- accesul elevilor  în laboratoare de
specialitate;
- specializarea elevilor în domenii
profesionale de actualitate.

- lipsa de motivare a elevilor pentru pregătire
profesională;
- extinderea cazurilor de violență și
infracționalitate în rândurile elevilor;
- neimplicarea părinților în actul educațional;
- formalismul activităților educaționale la
unele clase;
- tratarea nediferențiată a elevilor în cadrul
unor activități didactice;
- existența unor manuale învechite,
nefuncționale și exagerat de informaționale.

VII. Fotografii de la activităţile membrilor catedrei de construcții
Acordarea primului ajutor



CATEDRA  DE  INSTALAȚII

Membrii catedrei de instalații sunt: Rădoi Maria – profesor titular, grad didactic I, director   Colegiul
Tehnic „Anghel  Saligny”, București; Hutter  Mihaela – profesor titular, grad didactic I; Dinică Sorina –
profesor titular, grad didactic I; Glonț Adelaida – profesor titular, grad didactic I; Barbu Daniela –
profesor titular, grad didactic I; Roșu  Roxana – profesor titular, grad didactic definitivat; Zorzoana
Amelia – profesor suplinitor, grad didactic II; Barosan  Coralia – profesor titular, grad didactic I; Mihai



Constantin – profesor de instruire practica titular, grad didactic I; Bîdu  Marius – maistru instructor
titular, grad didactic definitivat.

I.Atribuții la nivelul școlii/ISMB

Dirigenție: prof. Hutter Mihaela – clasa a X-a D, prof. metodist ; prof. Dinică Sorina – clasa a XI-a
C si a XII-a Bs; prof. Glonț Adelaida – clasa a XII-a B; prof. Roşu Roxana- clasa a XII-a As; prof.
Barbu Daniela – clasa a I B PL; prof. Zorzoană Amelia – an I Me şi II Me; prof. instruire practica
Mihai Constantin- clasa a XII-a C.

Responsabil/membru comisii:

 Prof. ing. Rădoi Maria
Director al Colegiului Tehnic „Anghel  Saligny”, București;
Președinte:

- consiliul de administrație;
- comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor;
- comisia de încadrare şi salarizare;
- comisia pentru întocmirea, verificarea documentelor şcolare și a actelor de studii;
- comisia pentru situații de urgență;
- comisia  de arhivare;
- grup de lucru Proiect de Dezvoltare Instituţională;
- comisia pentru întocmirea orarului;
- comisia de admitere și de organizare a examenelor;
- comisia sportului școlar;
- comisia pentru elaborarea și redactarea Regulamentului de organizare și funcționare a

unității de învățământ;
- comisia pentru elaborarea și redactarea Regulamentului intern;
- comisia pentru control managerial intern;
- comisia de gestionare SIIIR;
- comisia paritară;
- comisia de verificare interna privind aprobarea strategiei anticorupție în învățământ;
- comisia pentru echivalarea în credite profesionale.

Membru în:
- comisia pentru imagine şi programe.

 Prof. ing. Dinică Sorina
Responsabil:

- catedra de instalații;
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisie de dotare cu materiale didactice şi auxiliare curriculare.

 Prof. ing. Hutter Mihaela
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia pentru evaluarea și asigurarea calității;
- comisia pentru perfecționare și formare continuă;
- comisia pentru elaborarea și redactarea Regulamentului de organizare și funcționare a

unității de învățământ;
- grup de lucru Proiect de Dezvoltare Instituţională.



 Prof. ing. Glonț Adelaida
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia de recuperare şi gestionare a  manualelor transmisibile;
- comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și a abandonului școlar;
- comisia de notare ritmică şi planificare a tezelor.

 Prof. ing. Barbu Daniela
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia pentru întocmirea, verificarea documentelor şcolare și a actelor de studii;
- comisia pentru întocmirea orarului;
- comisia de inventariere.

 Prof. ing. Roșu Roxana
Membru în:

- comisia dirigintilor;
- comisia pentru imagine și programe.

 Prof. ing. Zorzoană Amelia
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia de consiliere, orientare și activități extrașcolare;
- comisia pentru întocmirea orarului.

 M.i. Mihai Constantin
Membru în:

- comisia diriginților;
- comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate;
- comisia  pentru  licitații și  evaluare a contractelor de achiziție publică;
- comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor;
- comisia pentru întocmirea orarului.

 M.i. Bîdu Marius
Membru în:

- comisia pentru situații de urgenţă;
- comisia tehnică de prevenire şi stingere a incendiilor.

Alte atribuţii:

 Prof. ing. Hutter Mihaela
- profesor metodist;
- membru in Consiliul Consultativ al disciplinelor tehnice.

 M.i. Mihai Constantin
- secretar în Comisia de sănătate şi securitate în muncă.

II. Proiectarea şi organizarea activităţilor de învăţare

- la începutul anului şcolar membrii catedrei au întocmit planificările calendaristice anuale și
unităţile de învăţare şi au elaborat o serie de  proiecte didactice;

- au fost realizate subiectele pentru testele iniţiale;



- au fost analizate şi selectate manuale şcolare potrivite pentru elevi;
- s-a realizat repartizarea orelor pentru  încadrarea  maiştrilor instructori pe clase şi  grupe,

pentru activitatea de  instruire - Rădoi Maria, Constantin  Mihai;
- a avut loc  discutarea, în cadrul  catedrei, a modului de realizare a proiectelor didactice

precum şi alegerea manualelor; îndrumarea şi informarea maiştrilor instructori cu privire la
întocmirea documentelor curente – toţi membrii  catedrei;

- la nivelul şcolii, membrii catedrei au participat la examenele de diferenţe - Barbu Daniela,
Glonţ Adelaida, Roşu Roxana, Dinică Sorina, Hutter Mihaela, Mihai Constantin;

- Au fost elaborate fişe de lucru și teste adaptate nevoilor elevilor noştri. În activitatea
desfăşurată la clasă, au fost folosite mijloace moderne menite să stimuleze interesul elevilor
pentru subiectele dezbătute.

- A avut loc implementarea catalogului electronic, profesorii întocmind situaţiile atât în
documentele şcolare, cât şi electronic.

III.Activităţi complexe cu valoare instructiv – educativă

- pregătirea  elevilor de la clasele a XII-a si a XIII-a pentru examenul de competenţe tehnice-
nivel 4, precum şi a celor din cadrul şcolii de maiştri şi şcoală postliceală- nivel 5 (Zorzoană
Amelia, Rădoi Maria);

- participarea la examenele de diferenţe - sesiunea septembrie 2015 şi februarie 2016 (Barbu
Daniela, Roşu Roxana, Dinică Sorina, Glonţ Adelaida, Hutter Mihaela, Rădoi Maria);

- participarea împreună cu elevii şcolii şi cadrele didactice la serbarea de Crăciun - Mihai
Constantin, Roşu Roxana, Barbu Daniela, Zorzoană Amelia, Rădoi Maria, Glonţ Adelaida,
Hutter Mihaela;

- cu ocazia sărbătorilor de iarnă s-a desfaşurat acţiunea unui grup de  elevi şi profesori la
CASA de COPII “Diaconimea” unde copii din cadrul unităţii noastre au susţinut un
program artistic şi au oferit daruri copiilor de acolo - profesor Mihai Constantin;

- întocmirea şi semnarea contractelor de parteneriat  cu agentul economic S.C. SOPREX IMI
S.A.  pentru anul școlar 2015/2016 - Rădoi Maria, Mihai Constantin;

- organizarea activităţilor practice şi utilizare TIC şi a altor programe acreditate - prof. Roşu
Roxana;

- membru supraveghetor la olimpiada de istorie - prof. Hutter Mihaela;
- vizita de monitorizare a calităţii la liceul tehnologic Constantin Brâncuşi - prof. Hutter

Mihaela;
- prelucrarea  regulamentului şi a calendarului pentru desfăşurarea simulării şi a examenului

de bacalaureat - Mihai Constantin, Dinică Sorina, Roşu Roxana, Glonţ Adelaida;
- participarea ca membru la acţiunea catedrei de limbi străine „Australia ţara cangurilor şi mai

mult decât atât”, cu participarea unui grup de elevi ai clasei a- XI-a C, în data de 08.12.2015
- prof. Dinică Sorina, Rădoi Maria.

IV. Perfecționare

- consfătuirile de specialitate: discipline tehnice - Colegiul Tehnic Mihai Bravu, septembrie
2015 - prof. Roşu Roxana, Hutter Mihaela;

- inspecţie curentă de înscriere la gradul II (IC2) – prof. Roşu Roxana;



- participarea  la programul de formare continuă - Primul ajutor, desfăşurat în şcoala noastră
în 18 decembrie 2015 (Glonţ Adelaida, Roşu Roxana, Mihai Constantin, Barbu Daniela);

- participarea la cursul „Instrumente utile pentru metodiştii IŞMB în proiectarea inspecţiei
şcolare” – prof. Hutter Mihaela.

V. Promovarea imaginii școlii

- participarea la Târgul Educaţional Bucureşti, organizat la Palatul Naţional al Copiilor- prof.
Roşu Roxana;

- colaborarea la întocmirea bazei de date privind activităţile metodice ale şcolilor din
Bucureşti - prof. Hutter Mihaela.

Analiza SWOT

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE

- Calitatea  resurselor  umane - cadre  didactice
calificate, cu grade  didactice, care au parcurs
stagii de formare  continuă și  care  sunt
receptive  la  strategiile și   principiile  reformei
didactice;
- Oferta  educațională  a  școlii  adaptata la
nevoile  elevilor, părinților  și  ale  comunității
locale;
- Planul  de școlarizare care  prevede
specializări  în domenii profesionale de
actualitate și  de viitor;
- Calitatea  resurselor  materiale;
- Existența  unei  baze  materiale
corespunzătoare, capabile  să asigure  un
învățământ  modern, eficient, formativ,
performant;
- Dotarea  cu mijloace  de  învățământ
informatizat;
- Implicarea  părinților ca parteneri  în educație;
- Capacitatea  echipei  manageriale  de  a asigura
accesul  personalului  didactic  la  actul
decizional;
- Relația  optimă  a cadrelor didactice  cu  elevii;
- Receptivitatea personalului  didactic față  de
noutăți;
- Reușita  absolvenților  în învățământul
superior.

- Caracterul  strict  tradițional  al  unor  activități
didactice;
- Neutilizarea  mijloacelor și  a materialelor
didactice în lecții de către unele cadre  didactice;
- Lipsa  materialului didactic  sau  neactualizarea
acestuia;
- Nivelul mediocru al formării și al pregătirii
majorității  elevilor;
- Rezultatele  modeste obținute  la olimpiadele și
la concursurile școlare;
- Absenteismul  unor  elevi  din învățământul
obligatoriu;
- Prezența  unor  acte  de indisciplină  în  rândul
elevilor;
- Neimplicarea  părinților  din  mediul  rural  în
realizarea obiectivelor  educaționale;
- Rezultatele  necorespunzătoare  obținute  de
absolvenți la examenul de bacalaureat.

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI
- Realizarea  unor  convenții de instruire
practică  a elevilor  cu agenți  economici;
- Existența  programelor  de  formare  a
formatorilor;
- Obținerea  de  resurse  financiare
extrabugetare;
- Accesul  elevilor  la rețeaua  internet;

- Lipsa  de  motivație  a  unor  elevi  pentru
pregătirea profesională;
- Insuficiența  resurselor  financiare  pentru
dezvoltarea și  modernizarea  bazei  didactico-
materiale  a școlii;
- Extinderea  cazurilor  de  violență și
infracționalitate  în  rândul  elevilor;



- Specializarea  elevilor  în domenii
profesionale  de  actualitate.

- Neimplicarea  unor  părinți  în  actul
educațional  datorită  unei  slabe  relații  de
parteneriat;
- Formalismul  activităților  educaționale  la
unele  clase;
- Tratarea  globală, nediferențiată  a  elevilor  în
cadrul  unor  activități  didactice;
- Existența  unor  manuale  nefuncționale
integral, cu structuri aleatoriu  stabilite și
exagerat  informaționale;
- Nefolosirea  manualului  în  mod  eficient  în
cadrul  lecțiilor.

VIII. Fotografii de la activităţile membrilor catedrei de instalații

Acțiune la casa de copii „Diaconia”, prof. Mihai Constantin



CABINETUL DE CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ

Consilier şcolar : Scarlat Mihai

Tabel 1
Număr beneficiari ai

activităţii cabinetului  de asistenţă
psihopedagogică

(CAPp)
Tipul activităţii
de consiliere

Elevi Părinţi Profesori

Consiliere individuală (numar de persoane
distincte care au beneficiat de consiliere)

10 8 -

Consiliere de grup în cabinet Nr.
grupuri

Nr. elevi Nr.
grupuri

Nr.
părinţi

Nr.
grupuri

Nr.
profesori

2 10

Tabel 2

Consiliere de grup la
clasă

Număr
total activităţi

Număr total
beneficiari

Tematica abordată

2 50 elevi Managementul carierei
1 25 elevi Comunicare și abilitati sociale
5 100 elevi Autocunoștere și dezvoltare personală

Tabel 3
Nr
crt

Activităţi desfăşurate conform
Registrului de activităţi de la
cabinetul de asistenţă
psihopedagogică

Indicatori de performanţă
Beneficiari

ELEVI
(în cabinet)

PĂRINŢI
(în cabinet)

PROFESORI
(în cabinet)

1

A. Informare şi consiliere Nr. elevilor consiliaţi
individual

Nr. părinţi consiliaţi
individual

Nr. profesori
consiliaţi individual

1. Cunoaştere şi autocunoaştere 10
2. Adaptarea elevilor la mediul
şcolar

10 8

3. Adaptarea şcolii la nevoile
elevilor în conformitate cu
standardele curriculare
4. Optimizarea relaţiei elevi-
părinţi-profesori

10 8

5. Stil de viaţă sănătos 10
6. Prevenirea comportamentelor
agresive

10 8

7. Consecinţele abandonului şcolar 10

2
Implicare în studii psihosociologice la nivel de școală, sector, CMBRAE, alte instituţii:
a) ca organizator
b) ca participant

3

Activitati cu conţinut metodico-
ştiintific Denumire

Calitatea de :
formator/

participant

Instituţia
organizatoare

Perioada
Nr.
Ore

/credite

a) cursuri de formare/perfecţionare

b)seminarii, simpozioane,
conferinţe Denumire

Calitatea de :
- participant
cu lucrare

- participant

Titlul lucrării Locul
desfăşurării Data



fără lucrare

c) articole, participări la emisiuni
radio/TV, editare cărţi

Titlul/
tema

emisiunii
Instituţia/ Editura Data

d) alte activităţi

4
Problematica (cazuistica) cu cea
mai mare frecvenţa înregistrată
în unitatea dvs.

- comportamente agresive și violente;
- absenteism;
- optimizarea relației elev-familie.

5 Copii cu CES (cu diagnostic)
Nr. cazuri în unitatea

şcolară
Nr. copii în proces de consiliere la nivelul

cabinetului

Implicarea în proiecte şi programe

Nr.
Crt Titulul

proiectului/
programului

Calitatea
(iniţiator,

participant,
colaborator)

Tipul
(local,
regional,
naţional,
european)

Finantare Loc de
desfăşurare

Grup
ţintă

Durata
(în
luni)

fără
finantare

finanţare
internă
(şcoală,
consiliul
local etc)

finanţare
externă
(fonduri
UE)

1
2
3

Situaţia cazurilor de agresivitate/violenţă şcolară

Numar cazuri de agresivitate/violenţă identificate la
nivelul unităţii şcolare
Număr de elevi consiliaţi individual 5
Număr de elevi consiliaţi în grup (cabinet sau clase)
Număr de părinţi consiliaţi individual (părinţi ai copiilor
identificaţi având comportamente violente)

3

Număr cazuri ameliorate în urma procesului de consiliere 5

Activităţi de prevenire a consumului de substanţe ilegale şi a produselor etnobotanice

Număr subiecţi consiliaţi individual Număr activităţi de informare,
prevenire

Coordonator CMBAP: Prof. Robert Florin Florea



IV. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE / EXTRACURRICULARE

4.1. Activitatea desfasurată de coordonatorul de proiecte şi programe educative şcolare şi
extraşcolare

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul care permite transferul şi
aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor, competenţelor dobândite în sistemul de învăţământ. Prin
formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară dezvoltă gândirea critică şi
stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional în contextul respectării drepturilor omului
şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta
cognitivă şi cea comportamentală. Educaţia este o prioritate absolută şi un agent cheie al asigurării
coeziunii sociale capabile să contribuie la îmbunătăţirea climatului democratic european.

Funcția de consilier educativ este îndeplinită de prof. Gănescu Daniel iar cea de coordonator de
proiecte și programe de prof. Bușe Manuela Ianina.

Activitatea educativă din semestrul I, anul școlar 2015-2016 a fost centrată pe:
- Acţiuni școlare și extraşcolare ce vizează toate laturile educaţiei;
- Educarea tinerilor în spiritul cetățeniei democratice-europene;
- Formarea unei conduite participative la viaţa socială şi la protecţia mediului înconjurător.

Activitatea coordonatorului pentru proiecte şi programe educative şcolare şi extraşcolare la
nivelul unităţii de învăţământ în semestrul I, anul școlar 2015-2016, a fost centrată pe îndeplinirea
obiectivelor din planul managerial:

- Implicarea Comisiei diriginţilor şi a elevilor în activităţi având ca scop educatia pentru
sănătate, educația pentru valori, educația pentru securitate, orientarea școlară și profesională;

- Implicarea eficientă a părinților în viaţa şcolii;
- Implicarea Consiliului școlar al Elevilor în activitatea şi viaţa şcolii;
- Proiectarea de activităţi extraşcolare cu specific cultural.

4.2. Dirigenţie/Consiliere şi orientare

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2015-2016 și
cuprinde toți profesorii diriginți din unitatea școlară.

- Au fost întocmite planificările anuale și semestriale în conformitate cu programa şcolară.
- S-a stabilit programul de activități al Comisiei metodice a diriginților conform planificărilor.
- S-a organizat o întâlnire a profesorilor diriginți în cadrul căreia au fost discutate ROI si

ROFUIP.
- Au fost planificate și organizate ședințele cu părinții conform reglementărilor, colaborarea

cu familia reprezentând un obiectiv prioritar al consilierii școlare.
- S-a stabilit programul de consultații cu părinții elevilor fiecărei clase.
- În luna octombrie profesorii diriginți au oferit un real sprijin în desfăsurarea campaniei

sustinută de candidatii la alegerile pentru functiile de Presedinte si Vicepresedinte al
Consiliului scolar al Elevilor, precum si în desfăsurarea alegerilor.

- Au fost luate toate măsurile pentru ca părinții să fie informați în scris de către diriginți cu
privire la situația școlară a copiilor la sfârsitul semestrului I.



Comisia diriginților a avut următoarea componenţă:
Liceu zi

CLASA
FILIERA / PROFIL/ DOMENIUL DE PREGATIRE

DE BAZA / CALIFICAREA PROFESIONALA
DIRIGINTE

IX A Tehnologică / Resurse naturale si protectia mediului /
Protecția mediului /Tehnician ecolog  si protectia calitatii
mediului

CATANĂ RODICA

B Tehnologică / Tehnic / Mecanică / Tehnician mecanic
pentru intretinere si reparatii

VASILE ADRIANA

C Tehnologică / Tehnic /Electric /Tehnician electrotehnist ALEXANDRU ANDREEA
VALENTINA

D Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalații și lucrări
publice /  Tehnician instalator pentru  constructi

ȘTEFAN MARINELA

E Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii și lucrări
publice / Tehnician desenator pentru cosntructii si instalatii

SENCOVICI CRISTINA
MARIA

F Vocaţionala / Sportiv / Instructor  sportiv DUMITRESCU ANA MARIA
G Vocaţionala / Sportiv / Instructor  sportiv OLTEANU GHEORGHIȚA

X A Tehnologică / Resurse naturale si protectia mediului /
Protectia mediului /Tehnician ecolog  si protectia calitatii
mediului

TOMESCU CLAUDIA
GEORGETA

B Tehnologică / Tehnic / Mecanica / Tehnician mecanic
pentru intretinere si reparatii

DAVID CARMEN

C Tehnologică / Tehnic /Electric /Tehnician electrotehnist SURDU GRATIELA
DANIELA

D Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii si lucrari
publice /  Tehnician instalator pentru  constructi

HUTTER MIHAELA

E Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii si lucrari
publice / Tehnician desenator pentru cosntructii si instalatii

ENACHE MĂDĂLINA

F Vocaţionala / Sportiv / Instructor  sportiv MIHU ANA
G Vocaţionala / Sportiv / Instructor  sportiv PĂUN GABRIELA

XI  A Tehnologică / Tehnic / Mecanica /Lacatuserie mecanica
structuri / Tehnician mecanic pentru intretinere si reparatii

BUȘE MANUELA

B Tehnologică / Tehnic /Electric /Electric / Tehnician
electrotehnist

FLOREA SILVIA CRISTINA

C Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii si lucrari
publice / Instalatii pentru constructii /Tehnician instalator
pentru construcții

DINICĂ SORINA
LĂCRĂMIOARA

D Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii și lucrări
publice /Finisaje pentru construcții / Tehnician in
constructii si lucrari publice

CUCU ALECSANDRA
MIHAELA

E Vocaţionala / Sportiv / Instructor  sportiv DUMITRU CARMEN

F
Vocaţionala / Sportiv / Instructor  sportiv BADIȚĂ ELENA

XII A Tehnologică / Tehnic / Mecanică /Tehnician mecatronist NEGOIANU ADINA ELENA
B Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii și lucrări

publice /  Tehnician instalator pentru constructii
GLONȚ ADELAIDA

C Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii si lucrari
publice  / Tehnician instalator pentru constructii

MIHAI CONSTANTIN

D Tehnologică / Tehnic /  Constructii, instalatii si lucrari
publice / Tehnician in constructii si lucrari publice

PARASCHIVA MAGDALENA



E Vocaţionala / Sportiv / Instructor  sportiv DINU MARINEL GERARD
F Vocaţionala / Sportiv / Instructor  sportiv COZEA FLORIN

Şcoala profesională

CLASA
FILIERA / PROFIL /DOMENIUL DE PREGĂTIRE DE
BAZĂ / DOMENIUL DE PREGATIRE
PROFESIONALA GENERALA / CALIFICARE
PROFESIONALĂ

DIRIGINTE

IX  S Tehnologică / Tehnic /Mecanică /Prelucrări la cald /  Sudor ANTON ION
XI S Tehnologică / Tehnic /Mecanică /Prelucrări la cald /  Sudor PANĂ DORU LAURENȚIU

Liceu seral

CLASA FILIERA / PROFIL /  DOMENIUL DE PREGATIRE
DE BAZA / CALIFICAREA PROFESIONALA DIRIGINTE

X A s Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrări
publice / Tehnician in constructii si lucrari publice

BOATĂ MIRELA

XI A s Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrări
publice / Instalatii pentru constructii/ Tehnician instalator
pentru constructii

MARIN CLAUDIA

XI B s Tehnologică / Tehnic / Construcții, instalații și lucrări
publice / Structuri pentru constructii / Tehnician in
constructii si lucrari publice

VIDU VIORICA

XI Cs Tehnologică / Electric /Tehnician electrotehnist CIOCOIU FLORIN
XII A s Tehnologică / Tehnic /Constructii, instalatii si lucrari

publice/Structuri pentru constructii / Tehnician desenator
pentru constructii si instalatii

ROȘU ROXANA

XII B s Tehnologică / Tehnic /Mecanică/ Lăcătușerie mecanică
structuri / Tehnician mecatronist

DINICĂ SORINA

XIII A s Tehnologică / Electric /Tehnician electrotehnist VOLOȘIN MARIA
XIII B s Tehnologică  /Mecanică/ Tehnician mecatronist DAN LIVIU

Şcoala postliceală

CLASA DOMENIUL / CALIFICARE PROFESIONALĂ
DIRIGINTE

I A PL Construcții, instalații și lucrări publice / Tehnician
proiectant urbanism și amenajarea teritoriului GĂNESCU DANIEL

I B PL Construcții, instalații și lucrări publice / Tehnician devize și
măsurători în construcții

BARBU DANIELA

II A PL Construcții, instalații și lucrări publice / Tehnician
proiectant urbanism și amenajarea teritoriului

IORDAN DOINA MIRELA

II B PL Construcții, instalații și lucrări publice / Tehnician devize și
măsurători în construcții

LASCĂR ROXANA

I Me Electric/Maistru electromecanic aparate de
măsură și automatizări ZORZOANĂ AMELIA

II Me Electric/Maistru electromecanic aparate de
măsură și automatizări ZORZOANĂ AMELIA



4.3. Evaluarea stării disciplinare în învăţământ:
(Activităţi desfăşurate pentru prevenirea violenţei şcolare, a absenteismului, a actelor antisociale
etc.)
La nivelul unităţii de învăţământ a fost întocmit un plan de prevenire şi combatere a violenţei în
mediul şcolar care a avut ca obiective:

- Informarea şi conştientizarea tuturor factorilor privind incidenţa fenomenului de violenţă în
mediul şcolar;

- Formarea atitudinilor şi deprinderilor de comportament de prevenire şi combatere a violenţei
în şcoală;

- Dezvoltarea parteneriatelor cu instituţiile şi organizaţiile neguvernamentale implicate în
prevenirea şi combaterea violenţei.

- Fiecare diriginte a desfășurat o lectie cu tema „Fără violență!”.

Nr.
crt.

Data Denumirea activității privind
prevenirea violenței

Clasa Nr.
participanți

1. 25.09.2015 Lupta împotriva violenței XII  A 13 elevi
2. 07.10.2015 Violența – problema tuturor II B PL 12 elevi
3. 17.11.2015 Managementul emoțiilor: identificarea

propriilor emoții, asumarea
responsabilității

IX F 22 elevi

4. 23.11.2015 Comunicarea pasivă, asertivă, agresivă XI F 19 elevi
5. 08.12.2015 Cum combatem violența verbală și

fizică
XI D 11 elevi

6. 18.12.2015 Prevenirea violenței și a exceselor
violente de manifestare în mediul
școlar

XIII Bs 18 elevi

7. 11.01.2016 Violența în mediul școlar XI E 18 elevi
8. 11.01.2016 Violența verbală – sursă a violenței

fizice
X D 24 elevi

9. 13.01.2016 Violența verbală poate duce la violență
fizică?

IX A 19 elevi

10. 14.01.2016 Violența verbală poate duce la violență
fizică?

X B 17 elevi

11. 15.01.2016 Violența verbală XII D 10 elevi
12. 15.01.2016 Infracțiunea: rău social și rău

individual. Agresor și victimă
IX D 23 elevi

13. 19.01.2016 Violență și armonie I B 11 elevi
14. 19.01.2016 Violența în societate XIII As 13 elevi
15. 19.01.2016 Violența în școală X F 23 elevi
16. 20.01.2016 Violența verbală – promotor al

violenței fizice
XII E 23 elevi

17. 20.01.2016 Cum combatem violența verbală și
fizică în școală

X E 18 elevi

18. 22.01.2016 Violența verbală conduce la conflicte IX F 21 elevi
19. 22.01.2016 Violența – problema tuturor XI C 19 elevi
20. 22.01.2016 Violența în școală – factor de risc

pentru elevi, părinți și profesori
X G 20 elevi

21. 25.01.2016 STOP violenței! XI A 15 elevi



22. 25.01.2016 Atitudine pașnică versus
comportament violent

IX E 23 elevi

23. 25.01.2016 Violența – problema tuturor X As 17 elevi

Permanent s-a încercat îmbunătățirea disciplinei și frecvenței în scoală, urmărindu-se
depistarea cazurilor de indisciplină, de deviere comportamentală și delicvență juvenilă și
monitorizându-se frecventa elevilor. Profesorii diriginti au luat legătura cu părintii sau au trimis
avertismente în scris pentru a-i informa despre situația copiilor lor.

În cazul elevilor cu multe absențe nemotivate, pe lângă informarea părintilor, s-a încercat și
recuperarea elevilor, prin consiliere și implicare în acticități extrașcolare.

4.4. Activitatea extraşcolară
 Tipuri de activităţi

a. Programe internaţionale, naţionale, comunitare
b. Parteneriate (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în

unităţile de învăţământ - aprecieri, disfuncţionalităţi etc.)
A se vedea graficul activităților extrașcolare atașat.

Pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2015-2016, au fost atinse obiectivele
propuse la început de an şcolar şi fiecare diriginte a derulat permanent activităţi, efectuând
demersuri pentru:

- cunoaşterea elevilor sub aspectul personalităţii (aptitudini, abilităţi, interese,pasiuni,
temperament, caracter, aspiraţii şi valori);

- cunoaşterea modului de integrare în şcoală şi a randamentului şcolar;
- cunoaşterea mediului socio-cultural de provenienţă;
- motivarea elevilor pentru pregătirea la un nivel superior în vederea susţinerii  examenelor

finale;
- dezvoltarea capacităţii de autoinstruire şi adaptare continuă la schimbările permanente şi

utilizarea optimă a resurselor personale de către fiecare elev.
Activitatea educativă a  diriginților a fost  orientată spre satisfacerea  nevoii fiecărui elev de a se

simţi integrat eficient în structura şcolii, prin desfășurarea unor activităţi şcolare şi extraşcolare
diverse. Majoritatea profesorilor diriginți au urmat cursuri de perfecționare pentru desfășurarea
activităților extrașcolare și extracurriculare.

Doamna prof. diriginte Gabriela Păun a participat la cursurile Seminarului de Promovare a
principiului egalităţii de şanse, de gen, a combaterii violenţei domestice şi a traficului de persoane,
în cadrul Proiectului „Start – o viaţă de calitate în siguranţă”, proiect cofinanţat prin
POSDRU/170/6.3/S/146738, 2007-20013 „Investeşte în oameni”, în perioada  2 - 4.10.2015.

Doamna prof. Grațiela Surdu a urmat cursul acreditat „Inteligența emoțională”, în perioada
20-22.11.2015.

Doamnele profesoare Delia Moțoc, Catană Rodica și Manuela Ianina Bușe au urmat cursul
„Exerciții de dirigenție”, organizat de ISMB. Domna prof. Elena Bădiță, profesor metodist al
ISMB pentru activitatea educativă formală și nonformală, a coordonat activitatea educativă, a
efectuat inspecții tematice și a monitorizat activități extrașcolare în școli și licee din sectorul 3. A
fost formator pentru cursul „Exerciții de dirigenție”, organizat de ISMB.
25 de cadre didactice au urmat cursul „Acordarea primului ajutor” organizat de către Uniunea

Sindicală Sanitas București în parteneriat cu ISMB, organizat la Colegiul Tehnic „Anghel Saligny”,
în data de 18 decembrie 2015.



ANALIZA SWOT
Puncte tari :

- Realizarea unor activităţi extracurriculare diverse şi  atragerea elevilor într-un spaţiu
educativ adecvat, propice dezvoltarii lor armonioase;

- Informarea elevilor asupra potenţialilor factori ce le poate afecta dezvoltarea fizică şi
intelectuală (droguri, plante etno-botanice);

- Asigurarea unei consilieri psihopedagogice adecvate nevoilor elevilor de liceu;
- Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi ;
- Antrenarea eficientă a grupurilor ţintă în desfaşurarea  activităţilor ;
- Implicarea unui număr cât mai mare de elevi în viaţa şcolii și a comunității, prin participarea

la activitățile consiliului elevilor, cercuri, redacţiile revistelor, proiecte – programe
desfaşurate în colaborare cu instituţiile administraţiei publice, instituţii naţionale, cu diferite
organizaţii ;

- Păstrarea legăturii cu familia, prin realizarea şedinţelor şi consultaţiilor cu părinţii, conform
planificărilor ;

- Diseminarea experienţei pozitive în cadrul orelor de dirigenţie şi a activităţilor
extracurriculare, prin actializarea permanentă a avizierelor și site-ului școlii, prin publicarea
unor informații relevante în revistele școlii;

Puncte slabe :
- Deficienţe în monitorizarea şi evaluarea unor activităţi educative ;
- Deficienţe în identificarea şi monitorizarea cazurilor sociale precum şi ajutorarea şi

sprijinirea lor;
- Deficienţe în identificare tuturor elevilor talentaţi şi implicarea lor în diferite proiecte şi

activităţi.

Oportunități :
- Implicarea unor ONG-uri, fundații, Asociația de părinți, agenți economici în organizarea și

finanțarea unor activități extrașcolare ;
- Oferta variată de cursuri de formare/perfecționare pentru profesorii diriginți;
- Posibilitatea accesării fondurilor europene pentru derularea unor proiecte cu impact asupra

dezvoltării personalității elevilor ;
- Realizarea unei baze de date privind elevii talentaţi şi implicarea lor în activiţăţi care să îi

pună în valoare.

Amenințări :
- Scăderea gradului de interes a elevilor pentru implicarea în activități educative;
- Implicarea insuficiență a părinților în colaborarea cu profesorii diriginți.



ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016, SEMESTRUL I
CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR  CULTURAL – EDUCATIVE

Nr.
crt.

Activitatea/
obiective

Data Loc de
desfașurare

Responsabili Participanți

1. Festivitatea de
deschidere a
anului şcolar
2015/2016

14.09.2015 Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”

Prof. Maria Rădoi -
Director
Profesorii diriginţi

Elevi
Cadrele didactice
Părinţi
Reprezentantul
Primăriei Sectorului 3

2. Vizită la Biblioteca
Universității
Politehnica
București/
- informarea cu
privire la sursele de
documentare în
domeniul tehnic

14.09.2015 Universității
Politehnica
București

Prof. Manuela
Ianina Bușe

14 elevi, clasa a XII-a

3. Vizita la Muzeul
Științei și Tehnicii
„Dimitrie
Leonida”/
-îmbogățirea
cunoștințelor de
cultură tehnică

21.09.2015 Muzeul Științei și
Tehnicii
„Dimitrie
Leonida”

Prof. Gratiela
Surdu

Elevi ai claselor
a X-a D

4. Evenimentul
științific „Noaptea
cercetătorilor”/
- îmbogățirea
cunoștințelor de
cultură generală

25.09.2015 AFI PALACE
Cotroceni

Prof. Delia Moțoc
Prof. Grațiela
Surdu

Elevi din clasele a X-
a A, a X-a C, a X-a D,
a XII-a B,

5. Vizită la Târgul
de carte/
- creșterea nivelului
cultural al elevilor

07.10.2015 Parcul Cișmigiu Prof. Cucu
Alecsandra
Prof. Olteanu
Gheorghiţa

Elevii claselor
a X-a D și a X-a G

6. „Australia, țara
cangurilor și mai
mult decât atât”/
- mărirea
orizontului de
cunoaștere al
elevilor cu privire
la geografia, fauna,
istoria si cultura
australiană

10.11.2015 Centrul de
documentare și
informare,
Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”

Prof. Maria Rădoi -
Director
Prof. Roxana
Lascar și
Prof.Ana Maria
Dumitrescu

Elevi din clasele XII
C, XI C, IX E si X D
Prof. Putineanu
Tatiana – dir. adj.
Prof. Dinică Sorina,
Cucu Mihaela,
Sencovici Cristina, Ș
tefan Marinela,
documentarist
Vișinescu Angelica

7. Personalități
românești -
inventatorul
român Petrache
Poenaru/
- dezvoltarea
personalității

08.10.2015 Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”

Bibliotecar Mirela
Croitoru
Prof. Manuela
Ianina Bușe

17 elevi din clasa a
XI-a A



elevilor
8. Constantin

Nottara – arc
peste timp/
- dezvoltarea
abilităților de
comunicare

09.10.2015 Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”

Bibliotecar Mirela
Croitoru
Prof. Păun Gabriela

Elevii clasei a X-a G

9. Valori românești
în patrimoniul
UNESCO/
- îmbogățirea
cunoștințelor de
cultură generală

21.10.2015 Biblioteca
Colegiului Tehnic
„Anghel Saligny”

Bibliotecar Mirela
Croitoru
Prof. David
Carmen

Elevii clasei a X-a B

10. 2015 – Anul
Internațional al
solului/
- responsabilizarea
elevilor față de
mediu

26.10.2015 Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”

Bibliotecar Mirela
Croitoru
Prof. Catană
Rodica

Elevii clasei a IX-a A

11. Autocunoaștere
prin lectură/
- dezvoltarea
capacităţii de
autoinstruire

02.11.2015 Biblioteca
Colegiului Tehnic
„Anghel Saligny”

Bibliotecar Mirela
Croitoru
Prof. Andreea
Valentina
Alexandru
Documentarist
Angelica Vișinescu

Elevii clasei a IX-a C

12. Bunele maniere/
- dezvoltarea
abilităților sociale

09.11.2015 Colegiului Tehnic
„Anghel Saligny”

Bibliotecar Mirela
Croitoru
Prof. Magdalena
Paraschiva

Elevii clasei a XII-a D

13. Ziua Mondială a
Științei/
- îmbogățirea
cunoștințelor de
cultură generală

10.11.2015 Colegiului Tehnic
„Anghel Saligny”

Bibliotecar Mirela
Croitoru
Prof. Silvia
Cristina Florea

Elevii clasei a XI-a B

14. Ziua Mondială a
Filosofiei/
- îmbogățirea
cunoștințelor de
cultură generală

18.11.2015 Colegiului Tehnic
„Anghel Saligny”

Bibliotecar Mirela
Croitoru
Prof. Adina Elena
Negoianu

Elevii clasei a XII-a A

15. Cine a fost Alfred
Nobel?/
- îmbogățirea
cunoștințelor de
cultură generală

25.11.2015 Colegiului Tehnic
„Anghel Saligny”

Bibliotecar Mirela
Croitoru
Prof. cristina Maria
Sencovici

Elevii clasei a IX-a E

16. Viața și opera lui
Liviu Rebreanu/
- îmbogățirea
cunoștințelor de
cultură generală

27.11.2015 Colegiului Tehnic
„Anghel Saligny”

Bibliotecar Mirela
Croitoru
Prof. Alexandra
Cucu

Elevii clasei a XI-a D

17. Concursul „1 Colegiului Tehnic Prof. Putineanu Elevi de la clasele a



Decembrie 1918”/
- îmbogățirea
cunoștințelor de
cultură generală

„Anghel Saligny” Tatiana – dir. adj.
Prof. Ştefan
Marinela

IX-a,  a X-a și a XI-a

18. Atelier de creaţie
pentru realizarea
felicitărilor de
Crăciun/
- dezvoltarea
creativității elevilor
- implicarea în
activități de
voluntariat

14.12.2015 Centrul de
documentare și
informare,
Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”

Prof. Andreea
Alexandru

Elevii clasei a IX-a C

Documentarist
Angelica Vișinescu

19. Serbarea de
Crăciun/
-dezvoltarea
creativității elevilor

15.12.2015 Sala de festivități
Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”

Prof. Daniel
Gănescu
Prof. Păun Gabriela
Prof. Catană
Rodica
Prof. Gheorghița
Olteanu

Elevii claselor a IX-a
A, IX-a G, a X-a G, a
XI-a F

20. Vizită la Căminul
de copii
„Diaconia“/
- implicarea în
activități de
voluntariat

16.12.2015 Căminul de copii
„Diaconia“

Prof. Elena Bădiță
Prof. Ioana
Zlătoianu
Prof. Constantin
Mihai

Elevii claselor a XI-a
F, a XII-a C

21. Sărbătorirea a
166 de ani de la
naşterea lui Mihai
Eminescu/
- creșterea nivelului
cultural al elevilor

15.01.2016 Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”

Bibliotecar Mirela
Croitoru
Prof. Ioana Stanciu,
Prof. Alecsandra
Cucu

Elevii clasei a XI-a D

22. „24 Ianuarie 1859
– 156 de ani de la
Unirea
Principatelor
Române”

Centrul de
documentare și
informare,
Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”

Prof. Putineanu
Tatiana – dir. adj.
Prof. Ştefan
Marinela

Elevi de la clasele a
X-a, a XI-a și a XII-a
Documentarist
Angelica Vișinescu

23. Expoziția  de
pictură/
- dezvoltarea
creativității elevilor

permanent Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”

Prof. Ioana
Zlătoianu
Mădălina Bacriță,
studentă la
Facultatea de Arte
Plastice, absolventă
a liceului
cu sprijinul
Fundației Culturale
Calea Victoriei

24. Valentine’s Day/
- dezvoltarea
creativității elevilor

16.02.2016 Colegiul Tehnic
„Anghel Saligny”

Prof.Ana Maria
Dumitrescu
Prof. Roxana
Lascar

Elevii clasei a IXa F



Tipuri de activităţi
a. Proiecte (ale unităţii de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ- aprecieri, disfuncţionalităţi etc.)
b. Programe internaţionale, naţionale, comunitare
c. Parteneriate (ale unităţilor de învăţământ, ale ISMB care s-au derulat în unităţile de învăţământ - aprecieri, disfuncţionalităţi etc.)

Nr.
Crt.

Activitatea/proiectul/
parteneriatul

Data/
perioada de
desfăşurare

Responsabil Obiective/parteneri Grup tintă/Rezultate

a. Proiecte
1. Proiect interregional

„Zidarul priceput”
implementat de Colegiul
Tehnic „Anghel Saligny” în
parteneriat cu HOLCIM
ROMANIA

Anul şcolar
2015- 2016

Prof. Maria Rădoi
– director Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”
Zlătoianu Ioana –
prof., ing.
Sencovici Cristina

Dezvoltarea abilitatilor practice ale
elevilor, imbunatatirea
cunostiintelor tehnice din domeniul
constructiilor, cunoasterea
partenerilor, si utilizarea corecta a
materialelor de constructii

- elevi  din licee tehnice,
domeniul „Construcții,
instalații și lucrări publice”
din Bucureşti și din țară
- realizeaza diferite tipuri de
zidarii cu bca.-uri si caramida
utilizand mortarul Tenco
respectand retetele si dozajul.

2. Proiect Interregional
„Micul montator”
implementat de Colegiul
Tehnic „Anghel Saligny” in
parteneriat cu SINIAT
ROMANIA

Anul şcolar
2015- 2016

Prof. Daniel
Gănescu –
coordonator
proiect, consilier
educativ
Prof. Maria Rădoi
– director Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”
Ing. Onica Vasile –
instructor tehnic,
SINIAT
ROMANIA
Ing. Bogdan
Tulbure – director
tehnic SINIAT
ROMANIA

Dezvoltarea abilitatilor practice ale
elevilor, imbunatatirea cunostintelor
tehnice din domeniul constructiilor;
dotarea de către SINIAT a
atelierelor cu materiale de
construcţii

- elevi  din licee tehnice,
domeniul „Construcții,
instalații și lucrări publice”
din Bucureşti și din țară
- realizarea de machete –
secțiune în căsuța din gips-
carton
- vizita de lucru la fabrica de
placi SINIAT



3. Proiect municipal „Suntem
generația în mișcare“,
implementat de Fundatia
PRAIS în parteneriat cu
MENCȘ si ISMB

Anul școlar
2015-2016

Prof. Maria Rădoi
– director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”
Prof. Bădiță Elena

Promovarea unui stil de viaţă
sănătos prin sport

Elevii clasei a XI-a F

b. Programe internaţionale, naţionale, comunitare

1. „CAPITAL FILLES în
România”, program
franco-român, dezvoltat de
Ambasada Franței și
Institutul Francez, Camera
Franceză de Comerț și
Industrie în România,
Ministerul Educației
Naționale și Cercetării
Științifice și companiile:
Orange, Alcatel-Lucent,
Atos, LOreal

Anul școlar
2015-2016

Prof. Lascăr
Roxana
Prof. Dan-Hariton
Gabriela

Favorizarea apropierii dintre lumea
educației și lumea afacerilor pentru
un bun schimb de informații și
cunoaștere
Susținerea tinerelor în alegerea
domeniilor de formare profesională,
care conduc la calificări în meserii
din sectoare de activitate și ocupații
ale viitorului
Întărirea încrederii tinerelor în ele
însele și în viitorul profesional

Eleve din clasele a IX-a, a X-
a, a XI-a și a XII-a

2. Proiect Național
„Protejând mediul, ne
protejăm pe noi!”

Ianuarie –
iunie, 2016

Prof. Manuela
Buşe
Prof. Ioana
Zlătoianu
Prof. Marinela
Ștefan
Prof. Gheorghița
Olteanu

Dezvoltarea în rândul elevilor a
spiritului de inițiativă, a
comunicării, a schimbului de bune
practici în vederea formării unei
educații ecologice demne de un
cetățean european și formarea unei
atitudini conștiente și responsabile
față de mediu.
Creșterea responsabilizării elevilor,
profesorilor și părinților față de
mediu, prin educare, implicare și
generarea unui angajament comun al
tuturor - școală, familie, comunitate.

Elevi din clasele a IX-a A, a
IX-a D, a XI-a A
Macheta, emblemă, set norme
de comportament eco, obiecte
ornamentale confecționate
din materiale refciclabile,
fotografii, filme, materiale de
promovare a proiectului

3. Proiectul comunitar Anul şcolar Prof. Bădiţă Elena Dezbaterea unor teme specifice



„Hristos, bucuria
tinerilor”
în parteneriat cu Parohia
„Balta Alba”

2015 - 2016 Prof. Scarlat Mihai tinerilor cum sunt relațiile
adolescenților cu familia si cu
societatea

4. Proiectul Național „Filme
pentru liceeni”

Anul şcolar
2015 - 2016

Prof. Delia Moțoc

c. 1. PARTENERIATE CU AGENTI ECONOMICI

1. Asociatia de Sudura din
Romania

Anul şcolar
2015 -2016

Maria Rădoi –
director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Promovarea unei cariere in
domeniul sudarii in cadrul unitatilor
de invatamant profesional si tehnic;
oferirea de  materiale informative
privind sistemul actual de calificare
profesionala in sudura la nivel
european

Elevii  colegiului vor fi
instruiti in legatura cu
promovara unei cariere in
domeniul sudurii

2.
RADET Bucureşti Anul şcolar

2015 - 2016
Maria Rădoi –
director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Organizarea stagiilor de pregătire
practică pentru programe de formare
profesională în specialările tehnice.
dezvoltarea nivelului de calificare si
organizarea stagiilor de pregatire
practica pentru programul de
formare profesionala specializarile:
Maistru instalator în construcții și
Maistru electromecanic aparate de
măsura și automatizari

Cursantii pot desfsura
activitati practice la sediul
RATB.

3. SC TUPAL Impex SRL Anul şcolar
2015 - 2016

Maria Rădoi –
director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Organizarea stagiilor de pregătire
practică pentru programe de formare
profesională în specialările tehnice

-organizarea stagiilor de
pregatire practica in
domeniul Constructii,
instalatii si lucarari publice



4.
SC HOLCIM Romania
Concurs „Zidarul priceput”
organizat de Colegiul
Tehnic „Anghel Saligny”

Anul şcolar
2015 - 2016

Maria Rădoi –
director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Cunoasterea produselor partenerilor-
HOLCIM  si utilizarea lor in
activitatile practice

-concursul se va desfasura  in
data de  5 aprilie 2014 in sapt.
„Sa stii mai multe, sa fii mai
bun!”.
- au fost implicati 20 de elevi
de la clasele a X-a tehnic  si 4
cadre didactice

5. SINIAT Romania Anul şcolar
2015 - 2016

Maria Rădoi –
director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Obiective:
Cresterea nivelului de pregatire a
fortei de munca din domeniul
constructiilor
Oferirea de suport tehnic/ material/
uman in desfasurarea cursurilor de
calificare profesionala

- suport
tehnic/material/uman pentru
organizarea si desfasurarea
concursului municipal „Micul
montator de gips carton”
- suport
tehnic/material/uman pentru
cursul  de formare
profesioana in calificarea
Montator pereti si plafoane de
gips carton

6. ADEPLAST Anul şcolar
2015 - 2016

Maria Rădoi –
director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Activitati de informare si cunoastere
a materialelor de finisaje,
organizarea unor evenimente
desfasurate printr-o stransa
colaborare intre scoala si agentul
economic,

Elevii claselor IX - XII

7. KERN-LIEBERS
TEXTIL SRL

Anul şcolar
2015 - 2016

Maria Rădoi –
director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”
Prof. Adriana
Vasile

Dezvoltarea abilitatilor practice in
domeniul mecanică prin
desfasurarea unor activitati practice
la sediul societatii

Elevii claselor  a XI-a A şi a
XII-a A  vor desfasura ore de
instruire practica



8. ALLIMEP EST SRL Anul şcolar
2015 - 2016

Maria Rădoi –
director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Dezvoltarea abilităților practice în
domeniul Mecanică prin
desfășurarea unor activități practice
la sediul societății

Elevii claselor a X-a S şi a
XI-a S vor desfasura ore de
instruire practica

9. HENKEL România SRL Anul şcolar
2015 - 2016

Maria Rădoi –
director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Oferirea de suport tehnic material
pentru creșterea nivelului de
pregătire a viitoarei forțe de muncă
în domeniul tencuielilor și izolațiilor
Promovarea utilizării responsabile și
punerea corectă în operă a
materialelor de construcții
Sponsorizare – punere la dispoziție a
materialelor de instruire practică și
voluntariat cu specialiști în domeniu

Elevi – domeniul: construcții,
instalații și lucrări publice

c. 2. PARTENERIATE CU PATRONATE, ASOCIAŢII PROFESIONALE, ONG-URI

1. Crucea Roşie sector 3
Bucureşti,

Anul şcolar
2015 - 2016

Prof. Zlatoianu
Ioana

Derulează proiecte de  prevenire,
combatere, a diferitelor afectiuni  de
constientizare a starii de sanatate

Elevi şi cadre didactice,
concursuri cu denumirea
„Sanitarii pricepuți”

2. Fundația Ecologică
GREEN

Anul şcolar
2015 - 2016

Prof. Maria Rădoi
– director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Orientare școlară și profesională la
clasele terminale

Elevii claselor a XI-a și a
XII-a

3. Asociația culturală
MACONDO

Anul şcolar
2015 - 2016

Prof. Maria Rădoi
– director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Derularea unui program de
cooperare elvețiano-română,
cofinanțat printr-un Grant din partea
Elveției prin intermediul contribuției
Elveției pentru U.E.extinsă

Elevii claselor a XI-a și a
XII-a
-proiectarea a șase filme
însoțite de un ghid educativ
pentru elevi
-șase sesiuni de trening
pentru profesori

4. Fundația Sfânta Macrina – Anul şcolar Prof. Maria Rădoi Servicii de găzduire, îngrijire,



A.R.M.S. 2015 - 2016 – director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

monitorizare școlară, consiliere
psihologică, informare și educație
oferită copiilor protejați

5. Asociația BookLand Anul şcolar
2015 - 2016

Prof. Maria Rădoi
– director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Pune la dispoziția elevilor, prin
biblioteca digitală, 150 de titluri de
carte din bibliografia școlară

Elevii Colegiului Tehnic
„Anghel Saligny”

6. Parohia „Balta Albă” Anul şcolar
2015 - 2016

Prof. Maria Rădoi
– director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Derularea de acțiuni de voluntariat Elevii Colegiului Tehnic
„Anghel Saligny”

c 3. PARTENERIATE CU INSTITUŢII DE  ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE

1. Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti -
Facultatea de Hidrotehnica

Anul şcolar
2015 - 2016

Prof. Maria Rădoi
– director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Activitati de mentorat pentru
studenţii practicanţi ai universităţii
şi găzduirea de lecţii vizită
desfăşurate de către cadrele
didactice împreună cu elevii.

Participa elevi, studenti si
cadre didactice

2. Universitatea Tehnică de
Construcţii Bucureşti -
Facultatea de Instalaţii

Anul şcolar
2015 - 2016

Prof. Maria Rădoi
– director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Activităţi de voluntariat la care vor
participa elevi, studenţi şi cadre
didactice din cele două instituţii

Participa elevi, studenti si
cadre didactice

4. Universitatea Politehnica
Bucureşti

Anul şcolar
2015 - 2016

Prof. Maria Rădoi
– director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Proiecte educaţionale privind
orientarea profesională şi activităţi
tutoriale elevi- studenţi, formarea
continuă a cadrelor didactice prin
programe universitare specifice

Participa elevii claselor
terminale  a XI-a  si a XII-a,
cadrele didactice

5. Universitatea Atheneum
Bucureşti

Anul şcolar
2015 - 2016

Prof. Maria Rădoi
– director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

Activităţi cu privire la programe de
formare şi educare a
tinerilor,prezentarea serviciilor
oferite de universitate, oferte de
perfectionare si specializare a
cadrelor didactice din invatamantul
preuniversitar

Participa elevii si cadrele
didactice ale Colegiului
Tehnic „ Anghel Saligny”

c 4. COMUNITATEA LOCALĂ



1. PRIMĂRIA SECTOR 3 Anul şcolar
2015 - 2016

Prof. Maria Rădoi
– director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

- Colaborare cu autorităţile locale în
ceea ce priveşte dezvoltarea bazei
materiale, asigurarea unui climat de
siguranţă şi securitate pentru elevi şi
personalul şcolii, repartizarea şi
utilizarea fondurilor pentru
funcţionarea, întreţinea şi repararea
unităţii şcolare.
- Iniţierea şi derularea de proiecte/
activităţi educative în parteneriat.
- Organizarea Târgului de Ofertă
Educaţională pentru sectorul 3

Modernizarea şi igienizarea
spaţiilor şcolare (corp A)

2. DGPMB - SETIA 12-Biroul
de Ordine Publica
Comparimentul Proximitate
-Direcţia de Protecţie a
Copilului

Anul şcolar
2015 - 2016

Prof. Maria Rădoi
– director  Colegiul
Tehnic „Anghel
Saligny”

-Colaborarea cu politia de
proximitate prin actiuni ce vizeaza
constientizarea elevilor cu privire la
consumul de droguri, violenta in
scoli, absenteismul si abandonul
scolar, norme de conduita maorala.
-Integrarea cazurilor sociale si a
elevilor cu situatii familiale
deosebite in colectivele claselor de
elevi



Fotografii de la activități desfăşurate în semestrul I al anului
şcolar 2015/2016
„Australia, țara cangurilorşi mult mai mult decât atât”







Cum să folosim resursele online și aplicațiile pentru telefonul mobil la orele de curs, seminar
desfășurat în data de 20 noiembrie 2015 de către firma A_best – prof. Dumitrescu Ana-Maria, Lascăr
Roxana, Dan-Hariton Gabriela

Curs de acordare a primului ajutor susținut de către domnul doctor militar Andrei Aldea – 27
noiembrie 2015



Prof 21, conferința organizata de FDSC în decembrie 2015- prof. Micoroiu Cornelia

Valentine’s Day din data de 16 februarie 2016 cu elevii clasei a IX a F zi – prof. Lascăr Roxana
și Dumitrescu Ana-Maria



Proiectul „Filme pentru liceeni”- Conferinţa de lansare a proiectului

Vizionări de filme





IV. PARTENERIAT EDUCAȚIONAL

Informarea părinţilor, elevilor, membrilor comunităţi privind proiectele  si
parteneriatele incheiate la nivelul scolii, s-a realizat prin folosirea unor metode care s-au
dovedit a fi eficiente:

o afişarea informaţiilor cu caracter public pe site-ul şcolii şi popularizarea acestuia în
rândul elevilor, cadrelor didactice, membrilor comunităţii;

o dezvoltarea şi actualizarea permanentă a site-ului şcolii cu informaţii de interes
referitoare la  proiecte şi programe educaţionale, examene  etc;

PARTENERI SOCIALI
Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” are încheiate parteneriate cu firme din domeniile

construcţii, electric şi mecanică în scopul colaborării la elaborarea curriculumului în dezvoltare
locală propus de şcoală, oferirii de sprijin pentru elevi, desfăşurării practicii acestora, formării
profesorilor şi adulţilor, dotării şcolii.

În vederea instruirii practice a elevilor, şcoala noastra a încheiat convenţii de colaborare
cu următorii agenţi economici:
 SINIAT ROMÂNIA - acord de parteneriat ce are ca scop dezvoltarea unui plan de
activităţi comune pentru creşterea calităţii pregătirii practice a elevilor, oferirea de către
Lafarge/SINIAT de materiale de construcţii pentru a fi folosite în dezvoltarea abilităţilor
practice a elevilor.
 RADET SA – acord de parteneriat  ce  are ca scop  efectuarea stagiilor de pregatire
practica pentru elevii de la scoala de maistri calificarile  maistru instalator in constructii si
maistru electromecanic aparate de masura si automatizari.
 S.C. TUPAL H.P. IMPEX SRL – acord de parteneriat incheiat în vederea formarii
profesionale a elevilor,  organizată prin programe de instruire practică în domeniul  constructii,
instalatii si lucrari publice si electric.
 ASOCIAȚIA DE SUDURA DIN ROMANIA – acord de parteneriat incheiat în vederea
formarii profesionale a elevilor, organizată prin programe de instruire practică în domeniul
mecanică.
 SC HOLCIM ROMÂNIA - acord de parteneriat încheiat în vederea formarii
profesionale a elevilor, organizată prin programe de instruire practică în domeniul constructii,
instalatii si lucrari publice.
 ADEPLAST – acord de parteneriat încheiat în vederea formarii profesionale a elevilor,
organizată prin programe de instruire practică în domeniul constructii, instalatii si lucrari
publice.
 KERN-LIEBERS TEXTIL SRL – acord de parteneriat încheiat în vederea formării
profesionale a elevilor, organizată prin programe de instruire practică în domeniul „Mecanică”.
 ALLIMEP EST SRL – acord de parteneriat încheiat în vederea formării profesionale a
elevilor, organizată prin programe de instruire practică a elevilor, domeniul „Mecanică”.
 HENKEL România SRL - oferirea de suport tehnic material pentru creșterea nivelului
de pregătire a viitoarei forțe de muncă în domeniul tencuielilor și izolațiilor; promovarea
utilizării responsabile și punerea corectă în operă a materialelor de construcții; sponsorizare –
punere la dispoziție a materialelor de instruire practică și voluntariat cu specialiști în domeniu.



CU PATRONATE, ASOCIAŢII PROFESIONALE, ONG-URI

 Crucea Roşie sector 3 Bucureşti, derulează proiecte cu elevii şi cadrele didactice din
Colegiu;

 ECDL România – Colegiul Tehnic „Anghel Saligny” este centru ECDL;
 Fundația Ecologică GREEN – orientare școlară și profesională la clasele terminale;
 Asociația culturală MACONDO – derularea unui program de cooperare elvețiano-

rămân;
 Asociația BookLand – punerea la dispoziția elevilor a bibliotecii digitale;
 Fundația Sfânta Macrina –A.R.M.S. - Servicii de găzduire, îngrijire, monitorizare

școlară, consiliere psihologică, informare și educație oferită copiilor protejați

INSTITUŢII DE  ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI CERCETARE

 Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti prin activitatea de mentorat pentru
studenţii practicanţi ai universităţii şi prin găzduirea de lecţii - vizită desfăşurate de către
cadrele didactice împreună cu elevii;

 Universitatea Tehnică de Construcții București – Facultatea de Hidrotehnica şi
Facultatea de Instalaţii prin activitati de voluntariat la care vor participa elevi, studenti si
cadre didactice din cele doua institutii;

 Universitatea Politehnica Bucureşti – prin activităţi de pregătire practică pentru elevi,
proiecte educaţionale europene privind orientarea profesională şi activităţi tutoriale
elevi-studenţi;

 Universitatea Atheneum Bucuresti prin activitati de informare cu privire la programe
de formare si educare a tinerilor;

COMUNITATEA LOCALĂ
- stabileşte legături cu organele de poliţie, pompieri, corpul gardienilor publici, în vederea
asigurării pazei şi siguranţei elevilor şi prevenirea delicvenţei juvenile.
- organizează întâlniri periodice cu reprezentaţii comunităţii locale, părinţi, oameni de afaceri,
oameni de afaceri, reprezentanţi ai bisericii şi a organizaţiilor culturale privind creşterea
actractivităţii ofertei educaţionale la specificul comunitar şi creşterea importanţei şcolii ca focar
de civilizaţie.
- colaborează cu autorităţile locale în ceea ce priveşte repartizarea şi utilizarea fondurilor pentru
funcţionarea, întreţinea şi repararea unităţii şcolare.
- colaborează cu Direcţia de Protecţie a Copilului, Crucea Rosie.

CENTRUL NATIONAL PENTRU CURRICULUM SI EVALUARE IN
ÎNVATAMANTUL PREUNIVERSITAR
□ Participarea la grupuri de lucru la nivel ISMB ;
□ Organizarea de întâlniri ale grupui de lucru, în vederea elaborării de subiecte în cadrul
Olimpiadei la disciplinele tehnice
□ Colaborarea cu CNDIPT- MEN, Siniat România, Asociația producătorilor de materiale de
construcții din Romania, Comitetul Sectorial în Construcții și alți agenți economici de profil în
vederea introducerii în nomenclatorul calificarilor profesionale pentru invatamantul
preuniversitar a calificarii Montator sisteme de gips carton.



AUTORITATEA NAȚIONALA  PENTRU CALIFICARI
□ obtinerea de autorizări pentru programe privind educaţia adulţilor;
□ activități de evaluare realizate de către formatorii școlii noastre.

V. PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII

Imaginea Colegiului Tehnic „Anghel Saligny” a fost promovată în comunitate prin
site-ul școlii, actualizat permanent cu informații noi, recunoscut prin adresa www.anghel-
saligny.info.ro, și prin intermediul paginii de faceboock a instituției.
Prin toate activitățile care s-au derulat pe parcursul semestrului I al anului școlar 2015 - 2016
s-a avut în vedere:

- promovarea spiritului de creativitate şi de competitivitate în rândul elevilor şi al
cadrelor didactice;

- popularizarea activităților de cultură generală, tehnice, sportive, cultural-artistice;
- organizarea de concursuri școlare în colaborare cu alte licee;
- realizarea unui flux informaţional de uz intern prin intermediul materialelor

publicitare, avizierelor și postului de radio „AS” ale școlii;
- implicarea elevilor în acţiuni umanitare, ecologice, de înfrumuseţare şi modernizare a

spaţiilor acestei unități şcolare;
Un element semnificativ, demn de menționat, este acela că, prin transpunerea în

practică a proiectului managerial al şcolii, s-a reuşit realizarea unui echilibru între activităţile
curriculare si extracurriculare.

Echipa managerială a încurajat inițiativele membrilor colectivului, exprimarea opiniei,
manifestarea responsabilității, comportamentul decent și dezvoltarea profesională a cadrelor
didactice în vederea creșterii calității procesului instructiv – educativ.

Director,

Prof. ing. RĂDOI MARIA


