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LICEUL TEORETIC “N. BĂLCESCU” MEDGIDIA 

 

Str. Scarlat Vârnav,  Nr. 2 

                          Medgidia, Jud. Constanta 

                      Cod: 905600, Tel:  0241/811195 

                          41/823025; Fax:0341/179200 

                     balcescu_medgidia@yahoo.com 

                                    www.liceulnicolaebalcescu.info 

 

 

RAPORT ASUPRA CALITĂŢII EDUCAŢIEI  

 

2018-2019 

 
 

Directorul Liceului Teoretic ”Nicolae Bălcescu” Medgidia, numit prin decizia Inspectoratului 

Școlar Județean Constanța nr.494/21.12.2016, 

În baza Legii Educației Naționale nr. 1/2011, 

Având în vedere Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ 

Preuniversitar de Stat şi Particular, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115/15/12/2014, 

Vă prezintă Raportul asupra calității educației în liceul nostru, în anul şcolar 2018-2019.

  

În realizarea activităților didactice am avut în vedere priorităţile strategice stabilite de Planul 

managerial pentru anul şcolar 2018-2019, elaborat de Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, 

alături de care ne-am propus un demers managerial bazat pe comunicare, interrelaţionare, spirit de 

echipă, devenire personală şi organizaţională, în beneficiul elevilor noştri. Activitatea managerială a 

fost îndreptată spre organizarea muncii în echipă, obiectivul principal urmărit fiind acela de a realiza 

un învăţământ de calitate în unitatea şcolară pe care o conduc şi de a creşte importanţa şcolii în 

comunitatea locală. Am considerat că nu se poate realiza nici una dintre funcţiile manageriale fără o 

bună comunicare, formală şi informală atât cu personalul şcolii, cât şi cu partenerii educaţionali: 

părinţi, comunitate locală, agenţi economici, alte instituţii şcolare. 

 
1. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ 

mailto:balcescu_medgidia@yahoo.com
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1.1. Realizarea documentelor de proiectare managerială 

 
Echipa managerială, întregul corp profesoral din Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” 

Medgidia și-a desfășurat activitatea conform obiectivelor formulate la începutul anului școlar prin 

strategia managerială, prezentată în Consiliul profesoral: 

reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării șanselor; 

realizarea planului managerial în concordanță cu politica educațională, obiectivele I.S.J. Constanţa 

și ale școlii, pe baza analizei și diagnozei; 

organizarea judicioasă a activității în școală; 

aplicarea legislației școlare la toate nivelurile; 

monitorizarea activității și intervenția, pe baza analizei și a evaluării, în scopul eficientizării 

procesului educațional; 

încurajarea inițiativei pentru dezvoltarea instituțională a școlii; 

încurajarea și sprijinirea participării la programele de formare continuă; 

formarea și dezvoltarea culturii organizaționale de tip rețea; 

eliminarea și/sau pozitivarea conflictelor; 

asigurarea aplicării cu succes a curriculum-ului național și a C.D.Ș; 

dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea; 

dezvoltarea comunicării eficiente cu mass-media; 

eficientizarea fluxului informațional și de comunicare ascendentă și descendentă; 

îmbogățirea și conservarea bazei didactico-materiale. 

 

Atât la nivelul școlii cât și al compartimentelor, documentele de proiectare a activității au 

fost întocmite la începutul fiecărei etape pe baza unei temeinice analize de diagnoză a activității 

anterioare, prin raportare la indicatorii de performanță și la criteriile de evaluare. 

De fiecare dată, planul managerial unic a constituit documentul de bază al proiectării, acestuia 

circumscriindu-i-se celelalte documente de proiectare și planificare. Pornind de la baza conceptuală 

și normativă, făcând o riguroasă diagnoză și stabilind obiective succinte, clare și precise care au 

cuprins toate domeniile funcționale ale unității școlare, acesta a dezvoltat un plan operațional 

concret, adaptat la contextul socio-profesional, etnic și confesional, specific zonei în care își 

desfășoară activitatea Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”. 

 



3 
 

Documentele de proiectare a activității pentru toate sectoarele de activitate s-au bazat pe 

- Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011; 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar de Stat şi 

Particular, aprobat prin O.M.E.N. nr. 5115/15/12/2014 și precizările Ministerului Educației Naţionale; 

- Regulamentul de Ordine Interioară al Liceului Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia. 

 

Documentele de proiectare managerială au fost elaborate în concordanţă cu cerinţele 

Curriculumului naţional, ţinând cont de corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional 

de învăţământ şi al celui teritorial, cu cele specifice unităţii de învăţământ, pe baza documentelor 

curriculare oficiale. 

Performanțele școlare ale elevilor, activitatea profesională de excepție a cadrelor didactice, 

cât și a angajaților, și în același timp eforturile deosebite ale echipei manageriale s-au materializat 

prin recunoașterea prestigiului unității școlare, situarea acesteia între liceele de elită ale județului 

Constanţa. În acest context, Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu“ din Medgidia a devenit un centru 

școlar de atracție pentru comunitatea locală, oferind partenerilor sociali (elevi și părinți), repere 

educaționale de calitate situate la înălțimea așteptărilor acestuia. 

 

1.2. Analiza activității desfășurate de conducerea unității 

1.2.1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor 

 

Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu” Medgidia funcționează pe filieră teoretică cu profilurile 

real și uman, specializările matematică informatică, ştiinţele naturii şi filologie. Organele de 

conducere - Consiliul profesoral, Consiliul de administrație și Consiliul pentru curriculum - și-au 

desfășurat activitatea conform normelor legislative în vigoare și ale Regulamentului de Ordine 

Interioară al liceului având planuri managerial, programe de activitate și tematici specifice. 

Conducerea operativă a activității a fost asigurată de director, director adjunct și consilier 

pentru proiecte și programe școlare și extrașcolare, în conformitate cu reglementările în vigoare. 

În anul școlar 2018-2019, colectivul didactic a fost structurat pe comisii şi catedre, activitatea 

didactică și îndrumarea acestora desfășurându-se într-un mod sistemic, corespunzător specificului 

fiecărei activităţi, aceasta presupunând și o comunicare eficientă cu toţi cei 28 de profesori. 

COMISII CU CARACTER PERMANENT 
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De asemenea, au fost constituite comisii de lucru ori de câte ori a fost cazul: acordarea burselor, 

acordarea alocațiilor de stat pentru copii, acordarea „banilor de liceu” etc.  

Comisie Coordonator Membri 

Consiliul pentru 
curriculum 

Prof. Marius Furtună Prof. Dana Nicola, Prof. Daniela Andronache, 
prof. Gina Șerban, prof. Iuliana Vasile, prof. 
Claudia Ilie 

Comisia pentru 
perfecționare și 

formare continuă 

Prof. Dalia Grigore Prof. Elena Chirea, prof. Daniela Avram, prof. Iuliana 
Vasile, prof. Ștefan Gațachiu 

Comisia pentru 
evaluarea si 

asigurarea calitatii 

Prof. Rodica Plugaru Prof. Gina Serban, prof. Ionela Răduț, prof. Nedelcu 
Monica 

Comisia pentru 
Controlul Managerial 

Intern  

Prof. Aurelia Grigorescu  Prof. Dana Nicola, Prof. Daniela Andronache, 
prof. Gina Șerban, prof. Iuliana Vasile, prof. 
Claudia Ilie, contabil Ștefan Anica, secretar 
Nezami Emel, informatician Ionuț Valache, prof. 
Nechita Elena 

Comisia pentru 
programe si proiecte 

educative  

Prof. Elena Nechita Prof. SERBAN GINA-Responsabilul cu proiectele CAE 
Prof. NEDELCU MONICA-Responsabilul cu proiectele 
europene  
Prof. PLUGARU RODICA - Responsabil cu diseminarea 
informaţiilor 
Prof. GRIGORESCU AURELIA-Responsabil 
excursii/tabere şcolare 
Prof. VASILE IULIANA, prof. CHENGEALI ERDIN 
Responsabili de comunicarea cu asociatia de pǎrinţi/ 
consiliul elevilor 
Prof. ANDRONACHE DANIELA, monitorizare 
programul ,,Scoala Altfel’’ 
Prof. CONSTANTINESCU LOREDANA- Responsabil cu 
activitatea de organizare a ofertei educaţionale 
Ionela Răduț 

Comisia pentru 
prevenirea și 

eliminarea violenței, 
a faptelor de corupție 

și discriminării în 
mediul școlar și 

promovarea 
intercuturalității 

 
Prof Daniela Andronache 

Prof. Ilie Claudia, prof. Constantin Miu, prof. Șerban 
Gina, prof. Chirea Elena, prof. Răduț Ionela, prof. 
Constantinescu Loredana, prof. Palu Cristina, prof. 
Nicolau Nicoleta, prof. Burlacu Nicoleta, prof. 
Grigorescu Aurelia, prof. Avram Daniela 

Comisia pentru 
securitate și sănătate 

în muncă şi pentru 
situații de urgență 

Informatician Ionut Valache Secretar Emel Nezami, bibliotecar Daniela 
Topală, prof. Daniela Avram, prof. Gina Șerban, 
prof. Mujghean Memet, prof. Ionela Răduț, prof. 
Claudia Ilie, prof. Nicoleta Nicolau, prof. Adriana 
Dan, prof. Copilu Mariana, prof. Giuglea denise 

Comisia pentru 
promovarea imaginii 

Prof. Gina Șerban Prof. Ilie Claudia,prof. Rodica Plugaru, prof. Nechita 
Elena, prof. Răduț Ionela, prof. Ciornei Anișoara, prof. 
Nicolau Nicoleta, prof. Constantin MIu,  prof. Denise 
Giuglea, laborant Mioara Burcea, bibliotecar Daniela 
Topală 
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Comisia dirigintilor Prof Ionela Răduț – Coordonator 
activitatea profesorilor diriginți 

Profesorii diriginți 

Comisia pentru 
concursuri și olimpiade 

școlare 

Prof. Ilie Claudia prof. Loredana Constantinescu, prof. Iuliana 
Vasile, prof. Nicoleta Nicolau, prof. Ionela Răduț, 
prof. Gina Șerban, prof. Ștefan Gațachiu, prof. 
Mujghean Memet, prof. Anițoara Ciornei, prof. 
Elena Nechita, prof. Rodica Plugaru, prof. Daniela 
Andronache, prof. Dan Adriana, prof. Mariana 
Copilu 

Comisia SIIR Președinte 
Prof. Marius Furtună 

Coordonator activitatea de 
gestionare SIIR – Valache Ionuț 

Secretar Emel Nezami, prof. Elena Nechita, prof. Erdin 
Chengiali, prof. Anișoara Ciornei 

 

1.2.2. Repartizarea responsabilităților 

Repartizarea responsabilităților s-a realizat prin planul managerial unic precum și prin decizii 

de competențe și fișa postului. La începutul anului şcolar au fost desemnaţi responsabilii de 

compartimente, de arii curriculare, şefii de catedră şi diriginţii. Repartizarea responsabilităţilor 

pentru celelalte compartimente s-a facut prin fişa postului, pentru fiecare salariat. S-a întocmit fişa 

postului pentru director adjunct, pentru fiecare şef de comisie metodică şi pentru fiecare profesor. 

Au fost repartizate responsabilităţile pentru fiecare membru al Consiliului de administrație, al 

Comisiei pentru evaluarea și asigurarea calității și al Consiliului pentru curriculum. S-au stabilit în 

Consiliul de profesoral sarcinile elevului de serviciu şi ale profesorului de serviciu, întocmindu-se şi 

graficul serviciului pe şcoală (elevi-profesori).  

Actele decizionale au fost emise în spiritul normelor legislative și regulamentare, în baza 

hotărârilor adoptate de Consiliul profesoral și Consiliul de administrație, ceea ce a făcut ca acestea 

să aibă asigurată transparența necesară și să nu stârnească controverse. 

 

I.2.3. Organizarea timpului 

Programul de activitate din liceu s-a desfăşurat în două schimuri, orele începând la 8.00 şi 

sfârşindu-se la ora 16.00. Această organizare a dus la o eficienţă sporită a utilizării spaţiilor scolare, 

la o simplificare a supravegherii elevilor, însă a prsupus un efort financiar mai mare, pentru 

asigurarea încălzirii şi iluminatului. 

 

 

1.2.4. Monitorizarea întregii activități 

Monitorizarea întregii activităţi a fost făcută pe baza Planului activității de monitorizare 
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și control al conducerii liceului, plan care cuprinde compartimentele, resorturile și problemele care 

fac obiectul monitorizării și controlului, obiectivele urmărite, cine efectuează monitorizarea și 

controlul, ritmul acțiunilor de monitorizare și control, modalitățile de realizare, indicatorii de 

performanță. Prin urmărirea realizării obiectivelor propuse în fiecare etapă a fost posibil ca, atunci 

când au apărut unele disfuncţionalitati în realizarea acestora, să se ia cele mai eficiente măsuri 

pentru eliminarea lor (discuţii individuale, convocarea Consiliului de administraţie şi a Consiliului 

profesoral în şedinţe extraordinare, asistenţe la clasă, etc.). 

Activitatea personalului didactic auxiliar și nedidactic s-a desfășurat conform fișei postului și 

a fost evaluată periodic de responsabilii de sector și de conducerea unității. Conducerea unității a 

căutat să mențină un echilibru între îndrumare și control atât în activitatea cadrelor didactice, cât și 

în cea a elevilor și a celorlalte sectoare de activitate. 

 

 1.3. Autoevaluarea activității manageriale 

Echipa managerială a avut unitate de vederi, a fost cooperantă, a știut să prevină și să 

aplaneze conflictele, punând la baza întregii activități normele legislative în vigoare, ordinele și 

intrucțiunile Ministerului Educației Naţionale, dispozițiile și instrucțiunile ISJ Constanţa. A 

cooperat continuu cu Consiliul elevilor pe școală, cu Asociaţia Comitetul de Părinţi LTNB, cu 

reprezentanţii Comunităţii locale.  

În elaborarea ofertei curriculare s-a ţinut cont de propunerile colegilor, ale responsabililor de 

comisii metodice. Au fost antrenate în dezbateri în cadrul şedinţelor de catedră, al consiliilor 

profesorale şi al şedinţelor Consiliului Curricular toate cadrele didactice şi au fost valorificate 

propunerile acestora în elaborarea Proiectului de curriculum al şcolii.In întâlnirile  cu părinții au fost 

făcute informări cu privire la activitățile curriculare și extracurriculare, la realizările dar și la 

problemele cu care se confruntă școala și părinții au fost implicați în luarea deciziilor atât prin 

Asociaţia Comitetul de Părinţi LTNB cât și prin participarea efectivă și activă a reprezentantilor 

părinților în Consiliul de administrație. 

Disfuncţionalităţile apărute în procesul de instruire şi educaţie (când a fost cazul) au fost 

aduse la cunoştinţă de părinţi, diriginţilor şi conducerii liceului, luându-se măsuri pentru înlăturarea 

lor şi de asemenea, comunicarea diriginţilor, profesorilor şi directorului cu părinţii s-a făcut ori de 

câte ori a fost cazul. 

Asigurarea transparenței actului decizional a constituit un punct tare al activității 

manageriale. Identificarea disfuncționalităților care au apărut pe parcursul anului școlar și luarea de 
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măsuri pentru înlăturarea rapidă a lor a constituit de asemenea un punct tare al activității 

manageriale.  

 

 

2. RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
 

BUGET 

Am elaborat proiectul de buget şi planul de achiziţii şi dotare a şcolii: 

       

NR 
CRT 

DENUMIREA 
UNITATII DE 

INVATAMANT 

          

  SALARII       

          

TR.I TR.II TR.III TR.IV TOTAL 

1 LICEAL 639000 696000 610000 649680 2594680 

       

       

NR 
CRT 

DENUMIREA 
UNITATII DE 

INVATAMANT 

          

  MATERIALE       

          

TR.I TR.II TR.III TR.IV TOTAL 

1 LICEAL 84128 69181 79489 0 232798 

       

        

PLANUL DE ACHIZITII : 

Obiectul  

contr/achizit. 

Tip 

contract/acord 

cadru 

Valoare 

totala 

Tip procedura/ 

achizitie 

Data 

estimata 

incepere 

procedura 

Data 

estimata 

finalizare 

procedura 

Materiale de curatenie Furnizare 15.000lei Cerere de oferte 01.09.2018 31.12.2019 

Rechizite birou Furnizare   5.000lei Cerere de oferte 01.09.2018 31.12.2019 

Modernizare sistemului de 

alarma 

Servicii 3332 lei Incheiere de 

contract 

01.10.2018 31.10.2018 

Achizitionat 

calculatoare,laptop,tabla 

interactiva 

Furnizare 45 600lei Cerere de oferte 

Contract 

01.02.2018 31.12.2019 

Achizitionat alte obiecte 

de inventar 

Servicii 

Furnizare 

20 000lei Incheiere 

contract 

Cerere de  oferta 

06.01.2019 31.12.2019 

 

În vederea primirii finanțării complementare din partea Primăriei și Consiliului Local Medgidia 

pentru sume necesare lucrărilor și obiectivelor de investiții și pentru realizarea proiectelor școlare și 

extrașcolare am realizat documentații și am primit, prin finanțarea complementară: 
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o Decontarea abonamentelor profesorilor navetiști (2.700 lei, 4475/16.02.2018) 

o Conferința Internațională de tineret Yes Event 2017 (44000 lei, 368/8.11.2017) 

o Deplasare Los Angeles Premiere NASA  (26.500 lei, 165/09.05.2018). 

Am coordonat acordarea de sprijin financiar în cadrul programului national de protecție socială 

”Bani de liceu”:  

BURSE BANI DE LICEU BUGET 

APROBAT 

PLATI 

Sept-dec.2018 5908 lei 5908lei 

Ianuarie-iunie 2019          5 438 

lei 

  5 

438lei 

Total 11 436 lei 11346 

lei 

 

 

 Ca sursă alternativă de finanțare am oferit spații pentru diverse activități: 

o I.I.OSOIANU NICOLETA (sala de sport) 

o S.C. PANIROTURK (chiosc) 

o S.C.QUALITY MOB INDUSTRY SRL(activitati comerciale) 

 Am negociat contractele de sponsorizare şi contractele de achiziţii pentru a obţine 

obiecte şi mijloace de inventar de bună calitate şi potrivite nevoilor unităţii noastre: 

o S.C. REFI SERV (Balul bobocilor) 

o S.C. TRANSTIL SRL (Activități Clubul de Robotică) 

o SC SAMEIROREAL SRL (BALUL BOBOCILOR) 

o PUB GALAXY (Zilele liceului) 

o SC STERK PLAST SRL 

o SC MOSESCU SRL (BALUL BOBOCILOR) 

o SC IS PRO AUTO MED SRL (BALUL PRIMAVERII) 

o SC EVOLUTION BUSINESS (BALUL BOBOCILOR) 

o REGIONAL AIR SERVICES SRL (GENIUS OLYMPIAD 2019, intre 17-23 

iunie 2019, in OSWEGO, NEW YORK, USA) 

 

 

 

 

 

 

 

  Comunicare  
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 Documentele solicitate de departamentul contabilitate al ISJ Constanţa, cât şi de primăria 

Medgidia au fost predate la termenele solicitate. S-au întocmit documentele legale privind 

managementul financiar şi s-au arhivat documentele în cauză.  

Am asigurat transparenţa elaborării şi execuţiei bugetare prin informarea cadrelor didactice 

în şedinţele Consiliului Profesoral. În parteneriat cu Asociaţia de părinţi am stabilit priorităţile de 

finanţare pentru anul şcolar viitor şi utilizarea fondurilor obţinute de părinţi. Am colaborat cu 

reprezentanţii Primăriei Medgidia, cu BRD Medgidia, pentru consilierea personalului financiar şi 

administrative, însă nici în acest an şcolar nu am reuşit să sprijinim personalul pentru formare 

continuă. 

 Am organizat departamentul secretariat-contabilitate în aşa fel încât să asigurăm permanenţa 

la secretariat şi să permitem o colaborare eficientă cu părinţii şi comunitatea locală. Şi în privinţa 

personalului de întreţinere am realizat un orar care să asigure curăţenia şi igienizarea tuturor 

spaţiilor şcolare fără periclitarea programului şcolar.  

 

3. RESURSE UMANE 

 

3.1. Personal didactic 
 

Încadrarea cu personal didactic a fost optimă, cu o structură de vârstă și de pregătire 

excepțională. În conformitate cu ţintele strategice din Proiectul de Dezvoltare Instituţională a 

unităţii şcolare şi ţinând seama de Obiectivele specifice formulate în Planul operaţional pentru anul 

şcolar 2017-2018 am urmărit: 

 Asigurarea calităţii procesului de predare – învăţare, evaluare şi a serviciilor educaţionale în 

vederea promovării unui învăţământ centrat pe elev. (Ţintele 1,2,3 şi 4 din PDI) 

 Diversificarea şi eficientizarea metodelor de evaluare şi monitorizare în vederea obţinerii 

progresului şcolar (Ţintele 2 şi 3 din PDI) 

 Creşterea calităţii serviciilor oferite de şcoală prin diversificarea ofertei educaţionale şi 

adaptarea acesteia la cerinţele pieţei muncii ţinând cont de opiniile tuturor persoanelor 

implicate în procesul educaţional. (Ţintele 2,4 şi 5 din PDI) 

 Deschiderea şcolii către o educaţie la nivel european care să permită accesul elevilor la 

facultăţile din această comunitate şi şanse egale cu ceilalţi membri. (Ţintele 4 şi 5 din PDI) 

 Întărirea capacităţii instituţionale prin implementarea cadrului legislativ privind calitatea 

educaţiei la nivelul instituţiei şcolare şi a procesului educaţional 

 Întărirea capacităţii instituţionale pentru asumarea responsabilităţilor care decurg din 

descentralizarea administrativă, financiară şi educaţională. 

 Crearea condiţiilor optime de siguranţă şi securitate a muncii 
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 Armonizarea ofertei de servicii educaţionale şi formare permanentă cu nevoile specifice 

identificate în şcoală şi comunitatea locală. 

 Transformarea nevoii de formare continuă în valoare a culturii organizaţionale a şcolii. 

 Îmbunătăţirea activităţii ştiinţifice în rândul personalului didactic, didactic auxiliar şi elevilor 

 Antrenarea cadrelor didactice în activitatea de formare a adulţilor 

 Utilizarea raţională şi eficientă a resurselor materiale 

 Acoperirea necesarului de echipamente didactice  moderne şi soft educaţional pentru toate 

domeniile curriculare. 

 Întreţinerea şi dezvoltarea bazei materiale  

 Identificarea posibilităţilor de asigurare a unor venituri extrabugetare 
 

 

Dezvoltarea managerială a personalului de conducere prin: 

 Participarea echipei de conducere la cursuri de dezvoltare privind managementul de proiect  

 Participarea echipei de conducere la cursuri privind noile oportunităţi de finanţare în educaţie 

(Programul Erasmus plus) 

 Participarea echipei de conducere la cursuri privind fondurile europene pentru perioada 

2014-2020 

Formarea personalului didactic în corelaţie cu Planul Operaţional al şcolii prin: 

 Informarea permanentă a cadrelor didactice asupra oportunităţilor de formare profesională 

(oferte ale Casei Corpului Didactic Constanţa sau ale altor furnizori de formare profesională) 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri de dezvoltare şi formare profesională, cu precădere 

la cursuri privind managementul de proiect 

 Participarea cadrelor didactice la cursuri privind noile oportunităţi de finanţare în educaţie 

(Programul Erasmus+) 

Formarea personalului didactic auxiliar şi nedidactic în corelaţie cu Planul Operaţional al şcolii 

prin: 

 Participarea personalului auxiliar la cursuri de dezvoltare şi formare profesională, cu 

precădere la cursuri privind managementul de proiect 

 Participarea personalului auxiliar la cursuri de formare profesională privind Sistemul de 

Control Managerial Intern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadre didactice titulare: 
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NR. 
CRT. 

NUMELE SI PRENUMELE 
CADRULUI DIDACTIC 

POSTUL / CATEDRA 
GRADUL 
DIDACTIC 

 
STATUT 

1 ANDRONACHE DANIELA LIMBA ENGLEZĂ DEF TITULAR 

2 AVRAM DANIELA RELIGIE ORTODOXĂ II TITULAR 

3 BURLACU NICOLETA 
LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ I 

TITULAR 

4 CHENGIALI ERDIN FIZICĂ I TITULAR 

5 CHIREA ELENA MATEMATICĂ I TITULAR 

6 CIORNEI ANISOARA ISTORIE I TITULAR 

7 CONSTANTINESCU LOREDANA MATEMATICĂ I TITULAR 

8 COPILU MARIANA CARMEN INFORMATICĂ / TIC I TITULAR 

9 DESPA ADRIANA LIMBA ENGLEZĂ II TITULAR 

10 FURTUNA MARIUS STEFANITA LOGICĂ, FILOSOFIE I TITULAR 

11 GATACHIU STEFAN MATEMATICĂ I TITULAR 

12 GRIGORE ANTONETA DALIA CHIMIE I TITULAR 

13 GRIGORESCU AURELIA FIZICĂ I TITULAR 

14 ILIE CLAUDIA GEOGRAFIE I TITULAR 

15 MEMET MUJGHEAN  
LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ II 

TITULAR 

16 MIU CONSTANTIN 
LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ I 

TITULAR 

17 NECHITA ELENA LIMBA FRANCEZĂ I TITULAR 

18 NEDELCU MONICA LIMBA FRANCEZĂ I TITULAR 

19 NICOLA DANIELA 
LIMBA ŞI LITERATURA 
ROMÂNĂ I 

TITULAR 

20 NICOLAU NICOLETA BIOLOGIE I TITULAR 

21 PLUGARU RODICA LIMBA LATINĂ I TITULAR 

22 RADUT IONELA CRISTINA BIOLOGIE I TITULAR 

23 SERBAN GINA ELENA INFORMATICĂ / TIC I TITULAR 

24 VASILE IULIANA FIZICĂ I TITULAR 

 

În anul școlar 2018-2019 următoarele cadre didactice au solicitat înscrierea la concursul pentru 

obținerea gradației de merit  

 Prof. Plugaru Rodica (Limba latină) 

 Prof. Nicolau Nicoleta (Biologie) 

 Prof. Răduț Ionela (Biologie) 

 

 

3.2. Elevi 

 
Şcolarizarea  

La începutul anului scolar au fost înscriși un număr de 470 elevi, din care au rămas, la sfârşitul 

anului şcolar 465, promovabilitate 100%. 
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Cauze ale absenteismului 

 

Absențe: 18.620, din care motivate 12.314 si nemotivate 6.306. 

Absenteismul nu este un fenomen caracteristic elevilor liceului nostru. Există însă elevi cu frecvență 

slabă. Printre cauzele absențelor menționăm: 

- în unele cazuri situația materială a părinților a determinat absentarea repetată sau chiar retragerea 

sau transferarea; 

- familiile elevilor sunt plecate la lucru în străinătate, copiii fiind lăsați singuri sau în grija rudelor. 

 

 

Procentul de promovabilitate la bacalaureat: 98,30%! (seria curentă, după sesiunea din august) 

 
 

Olimpiade școlare 2018-2019 

 

Nr. 

Crt. 

Disciplina Profesor 

îndrumător 

Elevi Premii 

judeţene 

Premii  

naţionale 

1. 

 

LIMBA 

ROMÂNĂ 

SECȚIUNEA B 

OLAV 

 

MEMET 

MUJGHEAN 

 

Untaru Maria 

Isabela (IX A) 

Mențiune  

 

NICOLA 

DANIELA 

Țuțuianu 

Anastasia 

Andreea (IX C) 

 

Mențiune  

2. LIMBA 

LATINĂ 

PLUGARU 

RODICA 

Peltea Daria 

Nicoleta ( IX C) 

Premiul I Calificare 

la faza 

naţională 

  

Diaconu Ștefania 

Ionela (IXC) 

Premiul II Calificare 

la faza 

naţională 

Scutaru Cristina 

Anamaria (IX C) 

Premiul III  

Țuțuianu 

Anastasia 

Andreea (IX C) 

Mențiune  

3.  LIMBA 

FRANCEZĂ 

NECHITA 

ELENA 

Nechita Anca  

Maria ( XI A) 

Premiul II Mențiune 

specială 

4. LIMBA 

ENGLEZĂ 

DAN 

ADRIANA 

Gărleanu Iulia (IX 

C) 

Mențiune  

Anastase Victor 

(IX A) 

Mențiune  

5.  BIOLOGIE NICOLAU 

NICOLETA 

 

Ciocîrlan 

Georgiana (IX A) 

Premiul II Calificare 

la faza 

naţională 

Botea Andrei 

Alexandru (XA) 

Premiul II Calificare 

la faza 

naţională 

Banu Mihai Premiul III  
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Alexandru (X A) 

Mîrleneanu 

Andreea (X C) 

Premiul III  

Căciularu Andrei 

Antonio (IX A) 

Premiul III  

Bejenaru Duțu 

Cătălin (X A) 

Mențiune  

Cornea Daria 

Andreea ( IX A) 

Mențiune  

Vasile Adriana 

Teodora ( IX A) 

Mențiune  

6.  ISTORIE CIORNEI 

ANIȘOARA 

Negrea Alin 

Ștefan ( IX A) 

Mențiune  

7.  GEOGRAFIE ILIE 

CLAUDIA 

Mitu Adrian (X 

A) 

Premiul I Premiu 

special 

Căciularu Andrei 

Antonio (IX A) 

Premiul II  

Negrea Alin 

Ștefan (IX A) 

Premiul III  

8.  

  

RELIGIE 

 

AVRAM 

DANIELA 

Olaru Elena ( XII 

C) 

Premiul I Mențiune 

  

9. EDUCAŢIE 

FIZICĂ ŞI 

SPORT 

 

GIUGLEA 

DENISE 

Handbal fete.- 

O.N.S.S. 

Locul IV  

Handbal băieți.- 

O.N.S.S. 

Locul IV  

Fotbal fete.-  

O.N.S.S. 

Locul II  

10.  INFORMATICĂ ȘERBAN 

GINA 

Feta Almar  (XI 

A) 

Mențiune  

11.   T.I.C. ȘERBAN 

GINA 

Memedula 

Ghionul Edna (XI 

A) 

Premiul III  

 

 

Concursuri școlare 2018-2019 

 

Nr. 

crt. 

Profesor 

îndrumător 

Concursuri judeţene- 

CAEJ 

Concursuri 

interjudeţene/ 

regionale- 

CAERJ 

Concursuri 

naţionale- 

CAEN 

Concursuri 

internaţionale 

1 Furtună 

Marius 

   NASA Space 

Settlements cu 

lucrarea Nova 

Civitas Solis 

Contest,  organizată 

de National Space 

Society USA: 

- Furtună Theodor 

(XI A)- Premiul II 

Calificat în finala 
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mondială de 30 de 

elevi, la categoría 

Business la Genius 

International High 

School Project 

Olympiad on 

Environmental 

Issues, organizată 

de New York State 

University: 

-Furtună Theodor 

(XI A) Mentiune 

2 Copilu 

Mariana 

  Infomatrix: 

Medalie de 

bronz 

Voicu Gabriel 

(IXB) 

Ocheană Dorin 

( IX B),  

s-au calificat la 

faza 

internațională 

cu proiectul 

“CentenarCG”, 

categoria 

Robotics 

 

3 Grigorescu 

Aurelia 

Concursul de 

creativitate „Ştefan 

Procopiu”: 

- Ciobanu Camelia, 

Curtamet Ixan XII A  

 - pr. Procopiu 

- Suliman Bilghe          

           XII A  - pr. 

Arhimede 

- Toader Gabriel, 

Punga Razvan, Focan 

Stefan, XII A    - Pr 

Coanda 

   

 

 

 

4.  Ilie Claudia 

 

Sesiunea de 

comunicări ştiinţifice: 

- Mitu Adrian, clasa a 

X-a A (Premiul I)- 

calificare la națională 

Concursul judeţean 

Geo+ : 

- Plugaru Tudor, clasa 

a XII-a A,  nu s-au dat 

premiile 

Concursul județean 

"Constantin Brătescu":  

- Mitu Adrian, clasa a 

X-a A 

Découvrons la 

géographie de 

la France!: 

- Apostol 

Ruxandra, clasa 

a IX- A-   

( Premiul I) 
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 ( Premiul I) 

- Căciularu Antonio, 

clasa a IX-a A ( 

Premiul II) 

Concursul "Marea 

Neagră digitală": 

- Aglițoiu Marius, 

clasa a XII-a A 

(Premiul III) 

- Plugaru Tudor, clasa 

a XII-a A ( Mențiune) 

5.  Andronache 

Daniela 

 

Colocvii blagiene (4 

elevi înscriși în 

concurs), nu au venit 

rezultatele) 

 

 

  

6 Nechita 

Elena 
 Découvrons la 

géographie de 

la France!: 

- Apostol 

Ruxandra, clasa 

a IXI- A  

(Premiul I) 

Petit Renard- 

CAEN 2018, 

poz. II/29: nu s-

au dat 

rezultatele 

 

7 Vasile 

Iuliana 

Concursul de 

creativitate „Ştefan 

Procopiu”: 

-  Dindiri Stefan ( XI 

B),  Diploma Procopiu 

calificat faza 

interjudeteana-/ 

nationala 

 - Ilie Andrei ( XI B) , 

Diploma Procopiu- 

calificat faza 

interjudeteana-/ 

nationala 

 - Culda Sebastian ( XI 

B),  Diploma 

Procopiu- calificat 

faza interjudeteana-/ 

nationala 

 - Zamfir Bogdan ( XI 

B), Diploma Procopiu- 

calificat faza 

interjudeteana-/ 

nationala 

-  Oprea Vlad ( XI B),  

Diploma Procopiu- 

calificat faza 

interjudeteana-/ 

nationala 

-  Olaru Elena ( XII 

C), Diploma Procopiu- 

calificat faza 
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interjudeteana-/ 

nationala 

-  Giumaedin Akan 

(XI B), Diploma 

Procopiu- calificat 

faza interjudeteana-/ 

nationala 

- Grigore Stefan ( XI 

B), Diploma Procopiu- 

calificat faza 

interjudeteana-/ 

nationala 

- Noman Serin ( XI B), 

Diploma Procopiu- 

calificat faza 

interjudeteana-/ 

nationala 

-  Bojnigeanu Mihai 

(IX B), Diploma 

Procopiu- calificat 

faza interjudeteana-/ 

nationala 

-  Popescu Briana ( IX 

B), Diploma Procopiu- 

calificat faza 

interjudeteana-/ 

nationala 

- Gradinaru Estera ( IX 

B), Diploma Procopiu- 

calificat faza 

interjudeteana-/ 

nationala 

-Tutuianu Anastasia 

Andreea  ( IX 

C),Diploma Procopiu- 

calificat faza 

interjudeteana-/ 

nationala 

- Popescu Cristina ( IX 

B), Diploma Procopiu- 

calificat faza 

interjudeteana-/ 

nationala 

-  Popa Romina ( IX 

B),, Diploma 

Procopiu- calificat 

faza interjudeteana-/ 

nationala 

-  Eremia Alin ( IX B), 

Diploma Procopiu- 

calificat faza 

interjudeteana-/ 

nationala 
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- Calin Dori Ana ( IX 

B) – Diploma Einstein 

- Traicu Madalina ( IX 

B) - Diploma Einstein 

- Buzoianu Bogdan  

(IX B)- Diploma 

Einstein 

-  Radu Andrei ( IX B) 

-Diploma Einstein 

- Gavrilă Laurentiu 

Marian  

( XI B)- Diploma 

Copernic  

-  Petre Vlad George ( 

XI B)- Diploma 

Copernic 

- Beznea Mihnea 

Cristian X A), 

Diploma Copernic 

- Mihai Raluca ( XI 

B), Diploma Copernic 

-Serban Miruna ( XI 

B), Diplome Arhimede 

, Copernic 

-  Geauzar Selda ( XI 

B)- Diplome 

Arhimede , Copernic 

- Vlasceanu Ioana ( XI 

B)- Diplome 

Arhimede , Copernic 

-  Stanciu Cezar ( XI 

B) Diplome Arhimede 

, Copernic 

-  Costea Roberto ( XI 

B)- Diplome 

Arhimede , Copernic 

-  Dafinoiu Alexandra  

(IX B)- Diploma 

Newton 

- Gradinaru Lidia ( IX 

B) - Diploma Jules 

Verne 

8 Șerban Gina Concursul județean de 

artă fotografică 

"Pasărea măiastră":  

- Sali Sevyl (XI A)- 

Premiile I, II și III 

- Bălan Alexia (XI A)- 

Premiul III 

- Astrafie Roberta (XI 

A)- Premiile I, II și III 
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Pentru asociaţia de tineret Alter Ego Iuventum, ai căror membrii sunt elevii şi cadrele 

didactice din liceul nostru, am oferit spaţii, sprijin și am coordonat activităţile extraşcolare 

organizate de membrii asociației. 

Nr. crt. Activitatea Data Responsabili 

1 Stabilirea programului de activitate 

pentru anul şcolar 2018-2019 

Septembrie Furtună Marius 

Consiliul Director 

2 Petrecere “Bal Mascat” Septembrie Ioana Comanceanu 

3 Realizarea de mape de autoprezentare Octombrie Furtuna Theodor 

4 Excursie cu bicicletele-Peștera Octombrie Nechita Anca 

5 Vizionare de filme educative Octombrie Consiliul Director 

6 Seară de Karaoke Noiembrie Tamara Pica 

7 Organinzarea Zilelor Liceului  Noiembrie Consiliul Director 

 

8 Acţiune de strangere de fonduri pentru 

tinerii defavorizaţi din Medgidia 

Decembrie Consiliul elevilor 

Profesori 

9 Gestionarea contului Facebook Alter 

Ego Iuventum 

Ianuarie Nechita Anca 

10 Excursie la Mănăstirea Sfântul Andrei Februarie Furtună Marius 

Consiliul elevilor 

11 Petrecere 8 martie Martie Furtună Marius 

Consiliul elevilor 

12 Excursie ecologică – Malul Dunării Aprilie Curtamet Ixan 

13 Parteneriate Europene Aprilie Nechita Anca 

14 Activităţi cu caracter permanent. 

Vizionări de filme “de week-end” 

Proiecte, parteneriate 

Album foto 

Întâlniri în 

fiecare 

samnata, ora 

11.00 

Periodic 

Furtună Marius 

 

Consiliul Director 

 

 

Parteneriate noi pentru derularea unor proiecte: 

 Parteneriate cu 36 instituții școlare din România și din Uniunea Europeană în vederea organizării 

Concursului Revistelor Școlare ”Aproape de voi”- CAER 2018-2019 

 Acord de Parteneriat privind implementarea proiectului Exit Tour cu Asociația Vital Bucuresti 

 Protocol de Parteneriat cu Universitatea ”Andrei Saguna” din Constanta în vederea implementării 

proiectului ”Dezvoltare personală și strategii de practică pentru viitorii psihologi”  
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 Acord de Parteneriat cu Fundatia Educativa, învederea organizării Romanian International 

University Fair 2019 

 Protocol de colaborare cu Asociația Europeană pentru Promovarea Excelenței în Educație și 

Cercetare în vederea implementării proiectului Educașional ”Îmbunătățirea strategiilor de inovație și 

creativitate în managementul organizației școlare și provocările secolului XXI” 

 Acorde de parteneriat cu Universitatea politehnica din București în vederea implementării Campaniei 

Naționale de Informare și Promovare a Beneficiilor Accederii în Sistemul de Învățământ Tehnic 

 Alte 46 de parteneriate cu implementare permanentă, încheiate anii școlari trecuți 

 

De asemenea, pentru organizarea Conferinței de Tineret Yes Event (noiembrie 2018), pentru participarea la 

Space Development Conference (Concurs NASA, Arlington, USA, iunie 2019) și pentru participarea la 

Genius Olimpyad, New York, USA, iunie 2019)  am avut un parteneriat de finanțare cu regional Air 

Services Tuzla și un Acord de Colaborare cu Primăria Medgidia. De asemenea, am colaborat nu numeroase 

ONU uri locale si nationale precum Alter Ego Iuventum, Comunity Aid Medgidia, Bibliovoluntarii Nord 

Medgidia, Vital Bucuresti, Educativa. 

Ziua Școlii, Balul Liceului, Balul Primăverii au fost organizate cu sprijinul unor firme locale, cu care am 

încheiat contracte de sponsorizare. 

Asociația de Părinti LTNB s-a implicat permanent, în majoritatea proiectelor extrașcolare, contribuind 

financiar la implemenmtarea acestora.                                                                                  

Din perspectiva viziunii școlii noastre – Școală europeană de elită prin valori locale – am încercat și 

în acest an școlar să dezvoltăm relațiile de colaborare instituțională cu unități de învățământ din alte state 

europene și internaționale.  

Există un Plan de Dezvoltare Europeană care cuprinde planificarea accesării proiectelor europene. 

Astfel, la fiecare termen am depus proiecte de finanțare la Agenția Națională pentru Proiecte Erasmus+, atât 

pentru Acțiunea Cheie 1, cât și pentru acțiunea cheie 2 

                                                                                                                   

În acest an a continuat implementarea celui de al treilea proiect european Erasmus+ al liceului nostru 

(Acțiunea Cheie 2, Parteneriat strategic între școli) – Skills for life, având ca parteneri Schwabish Gmund 

Highschool Germany, Zespol Szcol w Chelmzy Poland și Lycee Leonard de Vinci, Soissons Franța.                                                                             

În acest an a început implementarea unui nou proiect Erasmus+ (Acțiunea Cheie 2, Parteneriat 

strategic între școli) – Natural Soap Scientists. From Production to bussines, având ca parteneri I.I.S.S. 

"Tommaso Fiore" Modugno-Grumo, Modugno, Italia, IES Francisco Ros Giner, Lorca, Spania, 4 GEL 

Hrakleio, Creta, Grecia.                                                     

În acest an școlar am coordonat scrierea și depunerea a încă 3 proiecte Ersmus+: pentru Acțiunea 

Cheie 2, Parteneriate Strategice între școli (la unul suntem coordonatori) și un nou proiect pentru Acțiunea 

Cheie 1, Mobilitatea Cadrelor Didactice                                    
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Parteneriat pentru schimburi de bune practici cu Anadolu Lisesi Corlu, Turcia (prin care am făcut 

schimb de elevi, cadre didactice, activități didactice, sportive, artistice).  

Parteneriat pentru schimburi de bune practici cu 4th High school of Heraklion, Creta, Grecia (prin 

care am făcut schimb de elevi, cadre didactice, activități didactice, sportive, artistice).  

Alte  activități educative extrașcolare: 

 Finalizarea RAEI pe anul şcolar 2017-2018, prezentarea, discutarea şi aprobarea acestuia de către 

Consiliul de Administrație (CEAC). 

 Iniţierea RAEI pe anul şcolar 2018-2019 (CEAC). 

 Aplicarea chestionarelor privind determinarea stilurile de învăţare - septembrie (prof. Palu Cristina, 

diriginţii şi CEAC). 

 Aplicarea chestionarelor privind opţiunile elevilor în vederea alegerii CDŞ-urilor decembrie (prof. 

Palu Cristina şi diriginţii claselor IX-XI). 

 Desfăşurarea activităţilor în cadrul proiectului Erasmus+ SKILLS FOR LIFE (coordonator– prof. 

Nedelcu Monica, membrii echipei: prof. Nechita Elena, Palu Cristina, Plugaru Rodica, Ilie Claudia, 

Şerban Gina Elena, Vasile Iuliana, Andronache Daniela, Chengiali Erdin, Ciornei Anişoara şi 34 de 

elevi);  

 Transnational Project Meeting cu profesori din Franţa, Germania şi Polonia în cadrul proiectului 

“Skills for life” din cadrul programului European Erasmus+, acţiune cheie 2 (20-24 noiembrie 2017).  

 Desfăşurarea activităţilor în cadrul Zilei liceului (6 decembrie – director, personalul şcolii, elevi, 

părinţi). 

 Instruire candidați ECDL - (55 de candidați înscriși în acest an școlar -54 de elevi și 1 cadru didactic 

- prof. Şerban Gina Elena, Copilu Mariana).  

 RIUF- Târgul internaţional de universităţi- Sala Palatului, Bucureşti, 7-8 octombrie 2018 – prof. 

Nechita Elena, Furtună Marius, Plugaru Rodica, elevi de clasa a X-a A, a XI-a A, a XII-a A, D. 

 Activitatea dedicată Zilei Europene a Limbilor Străine - 26 septembrie 2018: Postere, flyere, 

activităţi ludice, videoclipuri:  Personalités parlant plusieurs langues, Le plus long mot, Idiomes du 

monde Le saviez – vous ? – prof. Nechita Elena, Nedelcu Monica, Andronache Daniela, Plugaru 

Rodica. 

 Activităţi de Ziua educaţiei, Ziua toleranţei, Ziua Mării Negre, Ziua Dobrogei, Ziua Naţională a 

României – profesori şi elevi ai liceului. 

 Ora de net – Salvati copiii  - prof. Şerban Gina Elena, Copilu Mariana, Vasile Iuliana, Plugaru 

Rodica. 

 Hour of code – prof. Vasile Iuliana, Copilu Mariana. 

 „Ora de programare” – prof. Şerban Gina Elena, Copilu Mariana, Chirea Elena. 

 ”Săptămâna Europeană a Roboticii” – ROBOTECH Event – 22.11.2018 – prof. Seban Gina. 
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 Activități lunare în cadrul Cercului de informatică și robotică ”Kids in Tech” – prof. Şerban Gina 

Elena. 

 Conferinţa anuală "Digital Skills and job Coalition" organizată de Digital Skills EU 7.12.2018, 

Bruxelles – prof. Ciornei Anisoara; 

 Desfăşurarea examenului de balalaureat, probele orale (aprilie 2019) – tot personalul şcolii. 

 Desfăşurarea activităţilor în cadrul proiectelor Erasmus+ KA2 ,,Skills for life” și ”Natural Soap 

Scientists. From Production to Business  

 Realizare proiect Concurs NASA   

 Organizare activități 24 ianuarie 2019 (prof. Ciornei Anişoara). 

 Organizare – activitate 15 ianuarie 2018 (catedra de limba şi literatura română, limba latină). 

 Redactarea unui nou proiect Erasmus+ KA1 (coordonator, prof. Nechita Elena). 

 Olimpiada de informatică – etapa locală coordonată de prof. Șerban Gina (28.01.2019) 

 Promovarea Concursului Național de Reviste Școlare ”Aproape de voi” (februarie 2019), realizarea 

echipei de proiect (ianuarie 2019) – prof. Şerban Gina; 

 Desfăşurarea activităţilor extracurriculare cu participarea părinţilor şi a unor invitaţi. 

 Realizarea Raportului de autoevaluare (sem I.) a rapoartelor pe comisii şi analiza situaţiei/a 

rezultatelor. 

 Selectarea elevilor pentru concursul Procopiu (Catedra de fizică). 

 Excursii şi tabere şcolare în ,,Şcoala altfel’’ – Constanţa, Iaşi, Bucureşti, Făgăraş – prof. Ilie Claudia, 

Memet Mujghean, Răduţ Ionela, Plugaru Rodica, Ciornei Anişoara, Nedelcu Monica; 

 Martie-aprilie 2019- membri ai juriului în cadrul proiectului regional Concursul revistelor şcolare – 

„Aproape de voi”, ediţia a VI-a , CAEN 2019 (prof. Nicola Daniela, Palu Cristina, Andronache 

Daniela, Nechita Elena, Plugaru Rodica);  

 19 -20 mai 2019 – organizare şi participare la Târgul Ofertelor Educaţionale (Casa Armatei şi liceu) 

– prof. coordonator Furtună Marius; 

 Ziua Unirii Basarabiei - 27 martie prof. Ciornei Anişoara; 

 Activitate de 9 mai  - prof. Ciornei Anişoara; 

 Călătorie imaginară prin Europa - prof. Ciornei Anişoara;  

 Organizare Cafeneaua publică - 10 mai 2019, activitate din cadrul manifestărilor Săptămânii 

Europene a Tineretului - prof. Ciornei Anişoara;  

 Ziua Apei – activitate extrașcolară împreună cu clasa a XII-a A (22 martie 2019) – prof. Şerban 

Gina, Răduţ Ionela, Plugaru Rodica; 

 Gala ”Aproape de voi” (concurs, simpozion, expoziție, spectacol, festivitate de premiere) – 12 mai 

2019 - prof. Şerban Gina; 

 Activităţi în cadrul Cercului de informatică şi robotică ”Kids in Tech” – prof. Şerban Gina; 
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 Organizare „Balul Primăverii” – prof. Şerban Gina, Plugaru Rodica şi clasa a XI-a A;  

 Colaborare Club de lectură, ed ART– prof. Nicola Daniela; 

 Completarea datelor pe platforma ARACIP (CEAC); 

 Realizarea unor noi proceduri SCIM – prof. Grigorescu Aurelia; 

 

Ziua Liceului, moment de maximă emoție pentru actualii și fostii LTNB și de reflectare a 

prestigiului unității noastre școlare. Programul Zilei Liceului (6 decembrie 2018) a fost următorul: 

 1000 – Deschidere festivă –Sala de festivități 

 1100-1300 – Activități didactice  

 1200 – Finală campionat fotbal LTNB 

 1330 – Prânz 

 1700 – Petrecere LTNB  

 

Colaborare cu reprezentații Universităților din Constanța, București, Iași la promovarea ofertei lor 

educaționale, cu organizații culturale, cu revista Convorbiri Literare din Iași, cu Serviciul Român de 

Informații, cu Direcția Națională Anticorupție.                                              

Colaborare cu numeroase organizații non-guvernamentale pentru derularea unor activități de voluntariat: 

o Coordonarea activităţilor din cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară - 

„Săptămâna fructelor și legumelor donate” - 14-18 noiembrie 2018  (prof. Palu Cristina); 

o Implicarea cadrelor didactice şi a elevilor în activitatea SNAC “Săptămâna fructelor şi 

legumelor” - 14-18 noiembrie 2018;   

o Activităţi de voluntariat organizate de Asociaţia “Alter Ego Iuventum”  - „Împreună pentru 

cei de lângă noi’’  - prof. coordonator Furtună Marius-Ştefăniţă; 

o Voluntariat cu Gradiniţa cu program normal Mircea Vodă şi cu clasa a VIII-a LTNB, 

6.12.2018 (prof. Constantinescu Loredana); 

 

 

3.3. Incadrarea cu personal didactic auxiliar 

 
In Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ Medgidia încadrarea cu personal didactic auxiliar s-a 

făcut cu respectarea strictă a legislației în vigoare privind posturile și normarea. Astfel, în liceu 

funcționează un bibliotecar, un informatician, un laborant, un secretar sef, un administrator 

financiar. Activitatea personalului didactic auxiliar este apreciată ca bună, eficientă, fiind integrată 

deplin în atmosfera de muncă profesionistă specifică unității şcolare. 
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3.4. Incadrarea cu personal nedidactic 

 
Personalul nedidactic din Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu“ Medgidia este cuprinde 4 

îngrijitoare, un fochist (muncitor de întreţinere) şi 2 paznici. Pentru fiecare a fost întocmită o fișă a 

postului cu atribuții specifice postului. In general, activitatea personalului nedidactic poate fi 

apreciată ca bună, deși au existat și disfuncționalități, care însă au fost remediate, luându-se 

măsurile legale care se impuneau, inclusiv avertismente. Motivarea întregului personal s-a făcut prin 

salarizarea conform grilei de salarizare, prin realizarea plăților la timp, prin relevarea, în cadrul 

analizelor de activitate, a aspectelor pozitive și negative, prin zile libere acordate potrivit Codului 

Muncii.  

 

4. DESFĂȘURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

Calitatea proiectării didactice 

 
Activitatea comisiilor metodice în anul şcolar 2018-2019 s-a desfăşurat conform Planului 

managerial al fiecărei catedre întocmit în conformitate cu planul managerial al şcolii şi având ca 

punct de plecare modalitățile de proiectare a activităților didactice specifice fiecărei discipline, 

stabilite la Consfătuirile cadrelor didactice din septembrie 2018. 

In baza modelelor de planificări specifice fiecărei discipline, toate cadrele didactice au întocmit 

propriile proiectări anuale și semestriale. Proiectarea didactică a fost realizată respectându-se noul 

curriculum, acordând prioritate îndeplinirii obiectivelor de referință, competențelor și mijloacelor de 

realizare a acestora. 

Am aplicat toate documentele curriculare aprobate și am urmărit realizarea tuturor indicatorilor de 

performanță stabiliți în planul operational, de domeniul curriculum, pentru anul școlar 2018-2019: 

Nr 

crt 

Obiective 

specifice 

Activităţi Instrumente/ 

Resurse 

Responsabili Modalităţi de 

evaluare 

Indicatori de 

performanţă 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea 

calităţii 

procesului de 

predare – 

învăţare, 

evaluare şi a 

serviciilor 

educaţionale 

în vederea 

promovării 

unui 

învăţământ 

centrat pe 

elev. 

Asigurarea 

programelor 

şcolare în vigoare 

pentru toate 

disciplinele de 

învăţământ 

 

Elaborarea ofertei 

de CDŞ în 

parteneriat cu 

beneficiarii 

educaţiei. 

 

 

Planuri cadru 

Programe 

şcolare 

Grafic de 

predare 

 

Opţiunile 

elevilor 

Chestionare 

Analiza de 

nevoi 

Director, 

Director 

adjunct, 

Comisia de 

curriculum 

Şefii 

comisiilor 

metodice 

Profesorii 

-Planificările 

anuale şi 

semestriale; 

- CDŞ 

aprobate/avizat

e; 

-Rapoartele 

comisiilor 

metodice; 

-Raport al 

comisiei de 

curriculum 

 

-100%  din cadrele 

didactice întocmesc 

şi predau 

planificările anuale 

şi semestriale 

conform graficului. 

-Numar CDŞ 

 

-Fişele de achiziţii 

manuale 
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 (Ţintele 

1,2,3,4 din 

PDI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegerea şi 

procurarea 

manualelor şi a 

auxiliarelor 

didactice pentru 

anul şcolar în 

curs. 

Proiectarea 

activităţii 

didactice, pe baza 

testării iniţiale. 

 

Teste iniţiale 

standardizate 

la nivel de 

catedră. 

Planificări 

calendaristice 

Director 

adjunct 

Şefii ariilor 

curriculare 

-Rezultatele 

testelor 

iniţiale. 

-Situaţiile 

statistice si 

rapoartele 

ariilor 

curiculare 

-80% din cadrele 

didactice aplică 

teste iniţiale. 

-100% din cadrele 

didactice respectă 

termenul de 

predare al 

planificarilor 

calendaristice 

Stabilirea 

tematicii orelor de 

dirigenţie 

 

Plan de 

activitate al 

Comisiei 

diriginţilor 

 

Profesori 

diriginţi 

Consilier cu 

probleme 

educative 

Număr şi tipuri 

de activităţi 

realizate; 

Raportul  

comisiei 

diriginţilor 

Chestionare 

-100% diriginţi şi 

elevi implicaţi 

 Diversificarea 

metodelor  de 

predare-învăţare-

evaluare  în 

activitatea 

didactică. 

 Utilizarea 

echipamentelor 

performante şi a 

softurilor 

educaţionale. 

Realizarea 

bancilor de date la 

nivelul catedrelor/ 

ariilor curriculare 

si a testelor 

standardizate. 

Ore metodice 

ale catedrelor 

Utilizarea 

AEL, 

MOODLE 

etc. 

Teste 

Dosare 

catedre, arii 

curriculare 

Directorii  

 

 

Responsabili 

catedre 

 

Fise de 

asistentă 

Fişe de progres 

şcolar, 

teste sumative, 

chestionare 

Rezultate teste, 

statistici 

 

Toate cadrele 

didactice folosesc 

metodele moderne 

de predare-

învăţare-evaluare 

Fişe de observare a 

lecţiei; 

-100 % din cadrele 

didactice folosesc o 

dată pe semestru 

sistemul AEL; 

-25 % din cadrele 

didactice folosesc 

programul Moodle 

Adaptarea 

curriculumului şi 

dezvoltarea lui la 

condiţiile oferite 

de şcoală. 

 

Proiectarea unor 

dezvoltări 

curriculare de 

calitate, în raport 

cu condiţiile 

concrete din 

şcoală     

Teste iniţiale, 

studii de 

necesitate, 

documentaţie 

specifică 

Director, 

Comisia de 

curriculum 

Promovabilitat

e, 

rata de 

abandon şcolar 

Creşterea cu 25% a 

procentului de 

promovabilitate 

faţă de anul  

precedent, lipsa 

abandonului şcolar 

Asigurarea 

egalităţii de şanse 

în educaţie prin 

sprijinirea elevilor 

din grupuri 

sociale 

defavorizate 

Baza de date 

a şcolii 

Chestionare 

aplicate de 

psihologul 

şcolar 

 

Directorii şi 

psihologul 

şcolar 

 

 

 

Monitorizarea 

activităţii 

 

 

Existenţa unei 

statistici întocmite 

de psihologul 

şcolar 
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Consilierea 

elevilor de clasa a 

XII-a, prelucrarea 

noii metodologii 

şi  a programelor 

de bacalaureat. 

 Stabilirea unui 

program de 

pregătire 

suplimentară. 

 

Metodologie 

BAC 2014 

Programe de 

bacalaureat 

Teste propuse 

de MECTS 

Grafic de 

pregătire şi 

desfăşurare a 

examenului 

de 

bacalaureat 

Comisii 

metodice, 

şefii de 

catedră, 

Profesorii 

diriginţi 

Cadre 

didactice 

 

 

Rezultate la 

examenul de 

bacalaureat 

 

100 % 

promovabilitate la 

examenul de 

bacalaureat; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregătirea elevilor 

dotaţi în vederea 

participării la 

concursurile 

şcolare şi 

olimpiade. 

Grafic de 

desfăşurare a 

pregătirii şi 

desfăşurarii 

concursurilor 

şcolare 

 

Comisia 

pentru 

concursuri 

şcolare 

Comisiile 

metodice 

Prezenta 

elevilor la 

orele de 

pregătire 

suplimentară 

Participarea 

elevilor la 

concursuri 

Rezultatele  

obtinuţe 

creşterea cu 25% a 

procentului de 

participare la 

olimpiade şi 

concursuri 

Organizarea si 

desfăşurarea unor 

activităţi de 

consiliere şcolară, 

orientare şi 

formare 

profesională, 

consiliere 

psihopedagogică  

 

 

Planuri OSP 

Teste  

Chestionare 

Directori 

Diriginţii 

claselor a 

XII-a 

 Baza de date 

cu opţiuni 

-Lectorate cu 

părinţii 

Crestearea cu 20% 

a numărului de 

elevi consiliaţi. 

-Procese-verbale 

Organizarea 

comisiilor 

metodice şi a 

comisiilor de 

lucru.  

Documente  

Legislaţia în 

vigoare 

ROI, 

ROFUIP 

Director, 

Director 

adjunct 

Deciziile 

primite de 

fiecare 

membru al 

comisiilor din 

LTNB 

Dosarele comisiilor 

Iniţierea de 

programe de 

formare a elevilor 

pentru  realizarea 

unor proiecte în 

beneficiul 

comunităţii. 

 

Proiecte 

comunitare 

Directori, 

preşedintele 

CE 

Număr 

proiecte, 

număr 

participanţi. 

Crestearea cu 20% 

a numărului de 

proiecte. 

Organizarea unei 

conferinţe/simpoz

ion judeţean sau 

naţional (propus 

in perioada 

ZIlelor LIceului 

 

-umane: 

Comisia de 

proiecte; 

- financiare: 

5000 lei; 

- timp: un an  

şcolar 

Directori, 

Responsabil 

Proiecte 

Proiectul 

realizat şi 

aprobat. 

Monitorizarea 

proiectului 

conform planului. 

2 Diversificarea 

şi 

eficientizarea 

metodelor de 

evaluare şi 

monitorizare 

Monitorizarea 

parcurgerii 

curriculum-ului 

aprobat 

Planificări 

calendaristice 

 

Directori, 

Responsabilul 

Comisiei 

pentru notare 

ritmică și 

parcurgerea 

Grafice de 

asistenţe la ore 

-Fişe de observare 

a lecţiei; 

-100 % din cadrele 

didactice sunt 

asistate la ore şi 

respectă programa. 
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în vederea 

obţinerii 

progresului 

şcolar 

 

(Ţintele 2 şi 3 

din PDI) 

materiei 

Monitorizarea  

rezultatelor 

şcolare,  şi a 

progresului 

realizat de elevi. 

Monitorizarea 

rezultatelor la 

examenul de 

bacalaureat si  

insertia 

absolventilor. 

 

 

Cataloage 

Traseul 

absolvenţilor 

Director, 

Directorul 

adjunct 

Diriginţii 

claselor a 

XII-a 

Rezultate la 

examene 

-Fişe de observare 

a lecţiei; 

-Creşterea cu 15% 

a numărului de 

absolvenţi integraţi 

în forme superioare 

de învăţământ 

 

Propunerea unor 

acţiuni eficiente 

pentru 

îmbunătăţirea 

rezultatelor,  

realizabile. 

 

 

Fişa de 

monitorizare 

interna la 2 

luni 

Director, 

Directorul 

adjunct, 

Şefi arii 

curriculare 

 

Raport analiza 

semestrial 

comisii/ arii 

curriculare 

 

Îmbunătăţirea 

rezultatelor şcolare 

Completarea 

Manualului 

instituţional al 

calităţii cu 

proceduri 

necesare şi 

revizuirea 

procedurilor 

anterioare. 

 

Monitorizarea 

planului de 

îmbunătăţire şi a 

indicatorilor 

prevăzuţi. 

 

Proceduri noi,  

Proceduri 

revizuite 

 

Fişe de 

monitorizare 

Director, 

CEAC 

 

 

- 

3 Creşterea 

calitatii 

serviciilor 

oferite de 

şcoală prin 

diversificarea  

ofertei 

educaţionale şi 

adaptarea 

acesteia la 

cerinţele pieţei 

muncii ţinând 

cont de 

opiniile 

tuturor 

persoanelor 

implicate în 

procesul 

educaţional. 

 

 

 

(Ţintele 2,3 

din PDI) 

 

 

Elaborarea ofertei 

educaţionale prin 

particularizarea 

curriculumului 

naţional la rute 

educaţionale şi 

profesionale 

atractive şi 

adecvate 

profilului liceului 

şi 

cererilor pieţei 

muncii la nivel 

local 

Planuri cadru, 

curriculum 

naţional 

 

Directori, 

membrii C.A. 

Proiect -  plan 

de şcolarizare 

viabil şi realist 

Realizarea planului 

de şcolarizare: 

- 6 clase de a IX-a: 

3 real, 3 uman 

 

Nerealizat 

Înfiinţarea unui 

nou nivel de 

învăţământ – nivel 

gimnazial 

Planuri cadru, 

curriculum 

naţional 

umane: 

colectivul 

LTNB; 

- materiale: 

coli, 

imprimantă 

etc.; 

-financiare: 

Directorii 

CEAC 

Autorizare 

ARACIP 

Realizarea planului 

de şcolarizare: 

- 2 clase de a V-a 

2 clase postliceal 

 

Nerealizat  
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Deschiderea 

şcolii către o 

educaţie la 

nivel 

european care 

să permită  

accesul 

elevilor la 

facultăţile din 

aceasta 

comunitate şi 

şanse egale cu 

ceilalţi 

membrii. 

 

4400 lei; 

Promovarea 

ofertei 

educaţionale prin: 

-respectarea 

programului fixat 

de IŞJ;  

-crearea unui post 

de radio; 

-participarea 

cadrelor 

didacticela la 

emisiunile 

posturilor de 

televiziune locale 

şi la Conferinţe de 

Presă. 

Oferta 

educaţională, 

programul 

IŞJ, site-ul 

LTNB, presă 

C.A. 

Responsabilul 

comisiei de 

promovare a 

imaginii 

şcolii 

Număr 

participanţi, 

număr 

instituţii 

implicate 

Participarea tuturor 

cadrelor didactice 

la promovarea 

ofertei 

educaţionale. 

- Procese-verbale 

ale comisiei; 

- articole în ziare; 

- apariţii la 

televiziunile locale.  

Optimizarea 

ofertei de CDŞ 

prin corelarea 

opţiunilor/nevoilo

r elevilor cu 

rezultatele 

înregistrate. 

Metodologii 

de stabilire şi 

elaborarea a 

CDŞ.  

Monitorizarea 

eficienţei 

CDŞ 

 

Directorii, 

Comisia de 

curriculum, 

profesori 

 

- Plan proiect 

de şcolarizare.  

-Listă cu CDŞ-

urile din 

LTNB; 

 

Procedură CDŞ; 

-Listă cu CDŞ-urile 

din LTNB aprobate 

n CP; 

- Procese-verbale 

cu opţiunile 

elevilor şi ale 

părinţilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmirea 

programului de 

activităţi 

extracurriculare 

atractive si 

eficiente.  

 

 

 

Dezvoltarea 

parteneriatelor. 

 

 

 

 

 

 

 

Consultarea 

tuturor 

persoanelor 

implicate în 

activitatea şcolii, 

cu privire la oferta 

şcolară şi 

programele de 

învăţare .  

Programul 

IŞJ. 

Propunerile 

Consiliului 

Elevilor. 

 Legislaţia în 

vigoare 

 

Parteneriate 

încheiate 

Director 

adjunct. 

Comisia 

diriginţilor. 

 

Director, 

Director 

adjunct 

Calendarul 

activităţilor 

extraşcolare 

 

 

Contractul de 

parteneriat 

 

 

 

 

 

 

Întâlniri, 

audienţe, 

chestionare 

aplicate 

-Creşterea cu 10% 

a numărului 

activităţilor 

extraşcolare; 

-programul 

activităţilor; 

- Procese-verbale 

ale comisiei. 

Monitorizarea 

activităţilor 

prevăzute în 

contrctul de 

parteneriat 
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  Directorul 

adjunct, 

Coordonatoru

l Comisie de 

proiecte şi 

programe 

educative 

şcolare şi 

extraşcolare 

 

 

Corelarea 

planurilor de 

activitate 

educativă cu 

specificul 

şcolii. 

-Creşterea cu 25% 

a numărului de 

elevi participanţi; 

-programul 

activităţilor; 

- Procese-verbale 

ale comisiei; 

- articole în ziare; 

- apariţii la 

televiziunile locale. 

-2 proiecte 

,,Comenius’’ 

realizate .  

-existenţa şi 

derularea 

proiectului 

 

Concordanța dintre curriculum-ul național și oferta educațională a unității  

 
Oferta educațională a școlii pentru anul școlar 2018-2019 a fost elaborată în acest an în luna 

februarie, bazându-se atât pe curriculum-ul național dar și pe tradiția școlii, stabilind un echilibru 

între continuitate și modernizare în raport cu cerințele societății. Proiectul Ofertei educaționale a 

fost dezbătut și elaborat de Consiliul curricular și aprobat de Consiliul profesoral. Oferta 

educațională a școlii a fost publicată și prezentată părinților, elevilor și celorlalți parteneri 

educaționali, care au fost informați și pe această cale cu privire nu numai la baza didactico-

materială, resursele umane care asigură formarea și afirmarea personalității complexe a tânărului, ci 

și la rezultatele superioare în pregătirea elevilor, la posibilitățile de manifestare plenară a 

personalității elevilor. 

 

Prezentarea opționalelor/ pachetelor de opționale 

 
Curriculumul la decizia şcolii reprezintă o componentă importantă a curriculum-ului, 

constând dintr-un pachet de discipline oferite de şcoală spre studiu elevilor, care oferă identitate 

unităţii noastre şcolare. Prin Oferta curriculară a Liceului Teoretic „ Nicolae Bălcescu” sunt oferite 

discipline opţionale grupate în pachete de opţionale specifice fiecărei arii curriculare, corespunzând 

unor direcţii de formare a elevilor în acord cu obiectivele şi cu Planul managerial de dezvoltare a 

şcolii, cu preferinţele şi aspiraţiile elevilor, cu doleanţele părinţilor. Prin această Ofertă curriculară 

se asigură cadrul necesar susţinerii unor performanţe diferenţiate, răspunzând astfel unor nevoi şi 

interese specifice de învăţare ale elevilor. Numărul de ore alocat disciplinelor din cadrul 

curriculumului la decizia şcolii este precizat prin Planul-cadru, dar oferta şcolii vine în întâmpinarea 
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dorinţei elevilor de a-şi adânci specializarea, ţinând cont însă şi de resursele materiale şi umane ale 

şcolii. 

Curriculumul la decizia şcolii, parte integrantă a curriculumului școlar, prezintă o serie de 

caracteristici pozitive: 

asigură cadrul necesar susţinerii unor performanţe diferenţiate; 

răspunde unor nevoi şi interese specifice de învăţare ale elevilor; 

asigură coerenţa traseului de formare specializată; 

măreşte şansele elevilor de integrare socială şi profesională; 

poate fi adaptat resurselor materiale şi umane ale şcolii; 

poate fi adaptat nivelului de pregătire a elevilor; 

oferă cadrelor didactice şansa de a-şi exercita dreptul la libera iniţiativă profesională; 

oferă elevilor şi cadrelor didactice posibilitatea de a realiza conexiuni între disciplinele 

diferitelor arii curriculare. 

 

 

Colaborarea cu părinții 

 
Părinții au un statut aparte, reprezentând principalul partener educațional, fiind și ei la fel 

de interesați de educația propriilor copii. Din acest motiv, colaborarea cu părinții se situează pe 

primul plan, ei fiind nu numai informați de performanțele școlare ale copiilor lor, ci și de calitatea 

activităților desfășurate în școală, de modul în care este finanțată școala și de modul în care sunt 

gestionate resursele, realizând astfel o mai strânsă legătură între cadre didactice, părinți, elevi. 

Părinții au fost consultați și s-a ținut cont de opinia lor, în alegerea disciplinelor opționale, în 

stabilirea schemelor orare, a programului școlii, în orientarea școlară și profesională, în motivarea 

materială a elevilor prin ajutoare financiare acordate elevilor cu rezultate bune la învățătură dar 

aflați în imposibilitatea de a continua studiile datorită dificultăților materiale, prin premii acordate 

elevilor distinși la olimpiade și concursuri școlare. 

 În treilea an de existenţă al Asociaţiei Comitetului de Părinţi LTNB, implicarea părinţilor în 

viaţa şcolii a fost mult mai evidentă. Colaborarea cu părinţii elevilor a fost realizată şi prin 

participarea la şedinţe şi lectorate, prin acordarea de audienţe şi consiliere. Am elaborat contractul 

partenerial între şcoală şi părinţi şi am solicitat părinţilor sprijin financiar în vederea unor dotări 

pentru şcoală- camere de supraveghere, realizarea de bănci pentru elevi, activitatea de curăţenie în 

incinta liceului, organizarea diferitelor activităţi extracrriculare, organizarea Zilelor Liceului. 
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Asociaţia Comitetului de Părinţi LTNB a sprijinit şi în acest în toate activităţile curriculare şi 

extracurriculare. S-a realizat o investiţie comună pentru construcția și dotarea sălii de festivități, 

care răspunde oricăror exigențe. 

 

 

CONCLUZII 

 
Putem aprecia că Liceul Teoretic “Nicolae Bălcescu“  Medgidia a continuat în anul şcolar 

2018-2019 tradiţia rezultatelor de excelenţă la care tradiţia sa îl obligă, are o structură optimă, prin 

oferta sa educațională și prin finalitățile sale, răspunde cerințelor comunității locale și vine în 

întâmpinarea cerințelor, intereselor și opțiunilor elevilor și părinților, aducându-și o contribuție 

meritorie la formarea pentru viață a tinerilor din oraşul nostru. Rezultatele bune ale elevilor noștri la 

concursuri olimpiade, examenele naționale, activitățile extracurriculare, sunt rezultatul muncii, 

pasiunii, conlucrării dintre elevi, profesori și părinți. 

 

Pentru a sintetiza realizările profesionale ale cadrelor didactice, elevilor, părinților și comunității 

locale din acest an școlar, se remarcă: 

 promovabilitatea la examenul național de bacalaureat și 100% promovabilitate la nivelul 

claselor 

 Calificări ale elevilor la fazele naționale și internaționale ale multor concursuri și olimpiade 

 Proiectele Erasmus+ 

 Olimpiada geniilor (Statele Unite ale Americii) 

 Concursul NASA (Statele Unite ale Americii) 

 

Prin întreaga activitate managerială şi didactică, în acest an şcolar am încercat să dezvolt un 

ethos educativ care să sedimenteze «Familia LTNB », în care elevi, părinţi, profesori să ne simţim 

membrii ai unei comunităţi şcolare unite şi coerente, care să menţină prestigiul unităţii noastre 

şcolare la standardele tradiţiei care ne obligă. 

 

DIRECTOR, 

 

 

 

Prof. Marius Ştefăniţă Furtună 


