
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nr.      1247/ 06.09.2021 

 

R A P O R T   D E   A N A L I Z Ă 

privind activitatea desfășurată în școală 

An școlar  2020-2021 
 

Prezentare generală 

 

I. Diagnoza mediului intern si extern: 

Liceul „VOLTAIRE” Craiova, este înfiinţat sub egida Universităţii din Craiova, fiind localizat Str. Electroputere, nr. 21, 

Craiova, Dolj prin ordin de ministru nr. 5175/ 10.09.2015.În anul 2016 a fost introdus în rețeaua școlară și în 2019 acreditat prin 

OM 5440/31.08.2020.  

• Majoritatea elevilor provin din familii cu situaţie materială bună, printre elevii Liceului Voltaire se număra și elevi 

care provin din familii cu situație materială precară, aceștia beneficiind de burse sociale sau de bursa Bani de liceu.  

• Colaborarea cu părinţii este bună, aceştia implicându-se în multele activităţi şi proiecte ale şcolii. 

• În şcoala noastră, pentru anul şcolar 2020 - 2021 au fost angajate 32 de cadre didactice. Dintre acestea, 22 au gradul 

didactic I (2 având doctorat), 3 au gradul didactic II, 5 cadre didactice cu definitivat( 2 având doctorat); 2 profesori debutanti  

Dintre aceştia 10 beneficiază de gradaţii de merit, 3 metodisti aI Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj  ( Iagaru 

Florentina, Mirea Mihaela, Enculescu Mirela) și 1 membru în Comisia națională de specialitate (Popi Dorina, limba franceză ), 2 



 

 

 

membri în Consiliul Consultativ al  ISJ Dolj (Popi Dorina, Mirea Mihaela, tutore de practică pedagogică cu studenţii  

Universității din Craiova (Popi Dorina Loredana).  

 

Statut Nr.cadre didactice 

Titulari ai  şcolii 

Titulari detaşaţi 

Titulari plata cu ora 

24 

2 

1 

Suplinitori 5 

Total 32 

 

• Starea clădirii este  bună. 

 

Echipa Școlii 

Director - prof. Dr. POPI DORINA LOREDANA 

Consilier pentru proiecte şi programe şcolare- prof. MITRICĂ ADINA 

Profesori:   32 

 

INCADRAREA DEBUTANT DEFINITIVAT GRADUL II GRADUL I Total 

Biologie    1 1 

Chimie    1 1 

Logică/Ed. Antreprenorială/ 

Psihologie 

  1 1 2 

Educaţie fizică şi sport  1   1 

Educaţie muzicală 1    1 

Educaţie plastică   1  1 

Fizică    2 2 

Geografie    2 2 

Istorie    2 2 

Limba engleză   1 1 2 

Limba franceză  3 - 1doctorat  5- 2 doctorat 8 

Limba şi literatura română    3 3 

Matematică 1   1 2 

Lb. latină  1 – 1 doctorat   1 

Religie    1 1 

Informatică    2 2 

Total 2 5 3 22 32 



 

 

 

 

CULTURA ORGANIZAŢIONALĂ 

Liceul Voltaire Craiova, înfiinţat sub egida Universităţii din Craiova îşi propune să devină o unitate de învăţământ 

preuniversitar de elită, atât la nivelul judeţului Dolj, dar mai ales la nivel naţional şi internaţional. Oferta curriculară a Liceului 

Voltaire urmăreşte să folosească cu randament maxim resursele umane şi cele materiale cu scopul de a răspunde nevoilor şi 

intereselor elevilor şi ale părinţilor. Datorită specificului şi renumelui liceului pentru studiul limbii franceze, oferta curriculară 

cuprinde mai multe discipline care vizează perfecţionarea cunoştinţelor de limbă, literatură şi civilizaţie franceză si a altor limbi 

străine din familia limbilor romanice: limba italiana, limba spaniola. Liceul a fost introdus în rețeaua liceelor bilingve 

francofone în 2021. 

Echipa Liceului Voltaire oferă elevilor posibilitatea obținerii performanței sau dezvoltarea abilitaților și formarea 

competențelor în domeniile lor de interes în cadrul programului after school. De altfel s-au obținut rezultate foarte bune la 

concursuri școlare și la examenul de baclaureat. 

Toate acestea se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă şi în conduita cadrelor didactice. 

 

II. Misiunea şcolii 
Liceul “Voltaire” este un spațiu al comunicării, deschis, tolerant, un climat stimulativ,  constructiv, unde fiecare elev 

învață să se dezvolte armonios, participând activ la clădirea viitorului său și al comunității școlare căreia îi aparține. Având  la 

bază solidaritatea echipei  profesorale și modernitatea abordării pedagogice, Liceul “Voltaire” Craiova vizează reușita tuturor 

elevilor, respectându-le ritmul și stilul de învățare, dezvoltându-le competențele de gândire critică și cultivându-le spiritul 

umanist, civic și ecologic. 

 

 

Declaraţia de calitate 

1. Liceul „Voltaire ” Craiova este  preocupat de asigurarea finalităţilor educaţionale şi a egalităţii şanselor pentru toţi 

absolvenţii (promovarea examenelor naționale, accederea la niveluri superioare de învăţământ). 

2. Liceul nostru oferă educaţie de calitate în mod echitabil, indiferent de rasă, convingeri, religie sau etnie. 

3. Scopul Liceului „Voltaire”Craiova este de a furniza educaţie de calitate deschisă spre performanţe superioare, de a 

extinde frontierele cunoaşterii şi a sluji interesele şi nevoile de educaţie ale societăţii moderne. 

4. Liceul „Voltaire” se angajează în asigurarea unei pregătiri de nivel ridicat şi în crearea unui climat care să motiveze 

elevii pentru a-şi dezvolta potenţialul. 

5. Credem că formarea continuă a profesorilor trebuie asigurată constant pentru a putea implementa corect măsurile 

prevăzute de reforma învăţământului, dificile şi mereu în schimbare. 

6. Liceul „Voltaire” asigură elevilor săi pregătire la nivelul standardelor europene şi în concordanţă cu evoluţia pieţii 

muncii în România, într-un climat care încurajează elevii să-şi dezvolte competenţe potrivit cu aptitudinile şi obiectivele 

traseului lor profesional. 



 

 

 

Fiecare dintre membrii colectivului nostru profesoral are menirea să-l formeze pe tânăr în întreaga sa complexitate, nu 

doar prin cultivarea intelectului, căci a fi profesor nu înseamnă doar a respecta legislaţia şcolară şi îndeplinirea cerinţelor din 

programă, ci şi a forma armonios personalităţi umane prin: 

 însuşirea temeinică a cunoştinţelor ştiinţifice, a valorilor culturii naţionale; 

 formarea capacităţilor intelectuale şi a atitudinilor proactive, a disponibilităţilor afective şi a abilităţilor practice; 

 asimilarea tehnicilor de muncă intelectuală necesare instruirii şi autoinstruirii pe durata întregii vieţi; 

 stimularea gândirii critice şi a creativităţii, a spiritului inovativ în orice domeniu al cunoaşterii; 

 educarea în spiritul respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei; 

 promovarea transparenţei, a dialogului şi a schimbului liber de opinii; 

 încurajarea iniţiativei şi a participării/implicării active, inclusiv în diferite aspecte din viaţa comunităţii locale; 

 cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană şi faţă de valorile moral-civice; 

 

 1. ACTIVITATEA MANAGERIALA  

1.1.Realizarea documentelor de proiectare managerială 

 

Baza conceptuală a proiectării activităţii de la toate nivelurile a  constituit-o : 

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

 O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii educaţiei aprobată prin LEGEA nr. 87/2006 (art.11, art.12); 

Ordinul nr. 5079/31.08.2016 privind Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, 

ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei - Regulament - cadru de 

organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP, 

Ordinul nr. 4249/13 mai 2020 privind modificarea ROFUIP.   

 Metodologia de organizare și desfășurare a Examenului Național de Definitivare în învățământ, aprobată prin 

OMEN nr. 5211/ 2018, completată prin ordinul 4300/21.05.2020; 

 Ghidul absolventului de clasa a VIII-a – Admiterea în învățământul liceal de stat și învățământul profesional de 

stat cu durata de 3 ani pentru anul școlar 2019-2020; 

 Metodologia – cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2021-

2022, aprobată prin OMEN nr. 5991/11.11.2020, cu modificările și completările ulterioare;  

 Ordinele, notele, notificările şi precizările Ministerului Educaţiei Naţionale  

 Buletinele informative ale M.E.N. 

 Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

 Metodologii şi regulamente privind descentralizarea financiară şi administrativă.   

 Raportul I.S.J. privind analiza învăţământului din judeţul Dolj în anul şcolar 2019 – 2020  

 



 

 

 

 Raportul privind activitatea desfăşurată în Liceul “Voltaire” în anii şcolari 2019-2020, 2020-2021. Făcând o 

diagnoză corectă asupra activităţii din anul şcolar trecut şi a situaţiei concrete a noului an şcolar având la bază cerinţele Legii 

Educaţiei Naţionale, Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar- aşa cum există în 

vigoare, deciziile şi precizările Ministerului Educatiei Naționale şi ale Inspectoratului Şcolar Judeţean Dolj precum şi 

propunerile şi concluziile reieşite din analiza activităţii tuturor sectoarelor, în şedinţele Consiliului de Administraţie s-au 

elaborat următoarele documente de proiectare a activităţii: 

-proiect de dezvoltare a unităţii de învăţământ pe termen mediu 

-proiect de parteneriat cu Poliţia, Pompierii şi Palatul Copiilor- Craiova 

-programe manageriale semestriale 

-oferta şcolii 

-planificarea activităţilor catedrelor şi comisiilor numite 

-programe de activitate ale  Consiliului de Administraţie 

- graficul şi tematica şedinţelor CA 

-graficul şi tematica şedinţelor Consiliului Profesoral  

-planificarea activităţii de monitorizare, îndrumare şi control 

 -plan de dezvoltare a bazei materiale 

 -proiect de comunicare instituţională. 

-controlul Managerial Intern/Primaria Mun. Craiova 

- proceduri la  compartimentele:management,contabilitate,secretariat 

Proiecte la nivelul unităţii, la nivelul catedrelor şi comisiilor: 

- instruirea responsabililor de comisii 

- proiecte de activitate semestriale 

- graficul şi tematica şedinţelor de catedră sau comisie metodică 

- programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru examene şi concursuri şcolare 

- programul activităţilor educative din şcoală şi extraşcolare 

- instruirea profesorilor diriginţi 

- orarul şi graficul tezelor semestriale 

- graficul pentru efectuarea orelor suplimentare atât pentru elevii capabili de performanţă cât şi pentru cei care 

întâmpină dificultăţi în învăţare 

- graficul sedintelor cu parintii 

- graficul Comitetelor de Parinti pe scoala 

În procesul de proiectare s-a pornit de la analiza şi diagnoza activităţii din anul şcolar  anterior şi din semestrul I al 

acestui an şcolar, corelându-se obiectivele de la nivel naţional  cu cele de la nivelul I.S.J. Dolj şi cu cele specifice unităţii noastre 

de învăţământ. Exista documente de organizare managerială iar calitatea lor a fost apreciata de inspectorului de sector. 



 

 

 

În urma inspectiilor tematice efectuate de catre inspectorii de sector s-a constatat: calitatea documentelor de 

organizare, planificare, evidenţă şi control este corespunzatoare. Actiunile considerate prioritare în acest an scolar au fost 

urmatoarele:  

- Perfectionarea cadrelor didactice  

- Premierea elevilor participanti la diferitele olimpiade şi concursuri şcolare 

- Aparitia primului număr din revista  scolii “Tous Azimuts”  

În cadrul parteneriatului cu Poliția Municipiului Craiova – Biroul Centru Universitar  , prioritare au fost actiunile 

comune ce vizeaza    infractionalitatea  juvenila .  

- Marcarea tuturor evenimentelor importante . 

- Asigurarea caracterului stimulativ și motivational al asistentei la clasa; 

- Promovarea initiativei pentru dezvoltarea institutionala a scolii;  

 -Incurajarea și sprijinirea participarii la programele de (auto) formare continuă; 

- Pozitivarea si/sau eliminarea conflictelor. 

Misiunea scolii  

Fiecare dintre elevii noștri poate fi un geniu dacă putem identifica talentul și găsi cheia pentru a-l elibera. In acest sens, 

Liceul Voltaire promovează identificarea și dezvoltarea aptitudinilor fiecărui elev pentru a fi capabil sa-și aleagă viitorul 

potrivit, cultivă performanța, garantează pregătirea specializată la liceu, prin programe specifice liceul asigură șansa ca 

pregătirea elevilor să se finalizeze cu atestate recunoscute la nivel național și internațional. 

Obiectivul general al şcolii: 

Obţinerea de performanţe şcolare care să îl clasifice permanent între primele şcoli din România. 

 producătoare de bunuri materiale şi spirituale de înaltă calitate. 

 

 

o Obiectivul nr. 1 - Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale în concordanţă cu cerinţele pieţei muncii; 

o Obiectivul nr. 2 – Creşterea calităţii serviciilor educaţionale ale unităţii şcolare; 

o Obiectivul nr. 3 – Asigurarea unui parteneriat eficient al liceului cu ceilalţi actori sociali și unități de învățământ la 

nivel național și internațional în vederea dezvoltării instituționale și realizarea unui act educațional la standarde europene; 

o Obiectivul nr. 4 – Perfecţionarea profesională a resurselor umane în concordanţă cu exigenţele învăţământului 

modern; 

o Obiectivul nr. 5 – Orientarea şi consilierea elevilor, asistenţă acordată părinţilor în vederea construirii unei cariere 

de succes a elevilor; 

o Obiectivul nr. 6 – Modernizarea infrastructurii şi a bazei materiale a unităţii de învățământ; 

o Obiectivul nr. 7 – Implementarea de măsuri pentru dezvoltarea unui management al calităţii. 

Obiective specifice: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

T.1. Creşterea calităţii serviciilor educaţionale şi de formare profesională oferite  de unitatea de învăţământ, prin 

implementarea politicilor pentru asigurarea calităţii impuse de organismele abilitate şi Uniunea Europeană; 

T.2. Fundamentarea şi realizarea ofertei educaţionale şi de formare profesională  în concordanţă  cu cerinţele pieţei 

muncii la nivel judeţean, naţional şi european;   

T.3. Asigurarea bazei materiale proprii, la standarde moderne, pentru pregătirea profesională a elevilor şi creşterea 

indicatorilor de calitate a absolventilor; 

T.4. Integrarea europeană şi dezvoltare instituţională prin programe, parteneriate şi proiecte europene. 

T.5. Stimularea performantei si excelentei. Dezvoltarea spiritului competitiv‟‟. 

 

1.2. Analiza activitatii desfasurate de conducerea unitatii 

1.2.1. Organizarea compartimentelor, consiliilor, comisiilor/catedrelor. 

Activitatea şcolii este împarţită în două compartimente: învăţământ şi administrativ.  

În organizarea acestora s-au luat urmatoarele masuri: 

 S-a procedat la încadrarea cu personal calificat; 

 S-au desemnat diriginţii; 

 S-au infiintat comisiile metodice conform regulamentului, iar desemnarea responsabililor de comisii s-a făcut de către 

conducerea scolii, după consultarea tuturor cadrelor didactice; 

 A fost infiintat Consiliul Scolar al Elevilor; 

 Consiliul de Administratie a fost ales prin propuneri înaintate de directorul scolii si de cadrele didactice,  în plenul 

Consiliului Profesoral; 

 In acest an scolar a functionat şi Consiliul  Clasei cu care conducerea şcolii a ţinut legatura permanent. Prin activitatea 

acestuia s-a reusit depistarea la timp a disfunctiilor, reglarea unor conflicte şi desfăşurarea în conditii optime a procesului de 

predare-învăţare-evaluare; 

 Comisia pentru curriculum a realizat oferta educationala a scolii pentru anul scolar 2020/2021. 

Organigrama scolii   cuprinde:  

- Consiliul profesoral; 

ŢINTE STRATEGICE 



 

 

 

- Consiliul de Administratie  - 13 membri ;  

- Comisia CEAC- responsabil Mirea Mihaela; 

- Comisia  metodică a ariei curriculare “Limbă şi Comunicare”- responsabil Burtea Lavinia;  

 - Comisia metodică  a ariei curriculare “Om si societate” şi a profesorilor de educaţie fizică, educaţie muzicală şi 

educaţie plastică – responsabil Cojocăreanu Ionela; 

 - Comisia metodică a ariei curriculare “ Ştiinţe” – responsabil Iagăru Florentina;  

- Comisia metodica a diriginţilor- responsabil Udroiu Adriana; 

- Comisia pentru programe si proiecte educative-responsabil Mitrică Adina; 

- Comisia pentru combaterea coruptiei in scoli-responsabil Militaru Gabriela; 

- Comisia olimpiade şi concursuri şcolare- responsabil Popa Raluca ; 

- Comisia de Informare Europeană- responsabil  Pandelica Iulia ; 

- Comisia de Perfecţionare-responsabil Grecioiu Farfară Maria ; 

- Comisia SNAC- responsabil Cojocăreanu Ionela ; 

- Comisia pentru prevenirea si combaterea discriminării- responsabil Militaru Gabriela ; 

- Comisia de acordare a burselor scolare- responsabil, Ștefan Nadina  

- Comisa “Bani de liceu”- responsabil, Ștefan Nadina 

- Comisia „Euro 200“- responsabil Cojocăreanu Ionela 

- Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei in mediul scolar- responsabil Militaru Gabriela 

- Comisia pentru situaţii de urgenţă - prof. Tudoran Stelian 

- Comitetul pentru securitate şi sănătate în muncă- responsabil Iagaru Florentina 

- Comisia pentru Control Managerial Intern - prof. Mirea Mihaela - responsabil CEAC Membri: Prof. Cojocǎreanu Ionela 

– responsabil comisie metodică, Prof. Iagǎru Florentina- reprezentant sindicat, Prof. Neagoe Camelia 

- Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar, responsabil Mihai Anca   

- compartimentul financiar - administrator financiar, Gheorghisor Loredana; 

-compartimentul secretariat - secretar Dan Doina 

- bibliotecar- Nu avem repartizat acest post.  

 

1.2.2. Repartizarea responsabilitatilor 

 

Repartizarea responsabilităților s-a facut  în functie de capacitatile intelectuale  si profesionale ale fiecaruia  și de 

necesitatile scolii in realizarea optima a procesului instructiv – educativ . 

Pentru buna desfăşurare a activităţii în şcoală, au fost create o serie de comitete consultative şi comisii pe diverse 

probleme.  Fiecare responsabil de comitet sau comisie a raportat semestrial în faţa Consiliului Profesoral sau a Consiliului de 

Administraţie modul cum s-a achitat de responsabilităţile şi sarcinile primite. 

În domeniul administrativ s-au întocmit fişele postului care au fost avizate de Consiliul de Administraţie. 



 

 

 

Pentru buna desfăşurare a serviciului secretariat, activitatea a fost organizată pe domenii şi responsabilităţi concrete, au 

fost sarcini  atribuite si profesorilor dat fiind ca exista doar ½  post de secretar prevazut in organigrama. 

 

1.2.3. Organizarea  timpului 

 

Programul  de lucru cu elevii s-a desfasurat intr-o tura 8.10 -15,  cu ora de 50 minute, pauza de 10 minute,  organizarea 

pregatirii suplimentare a elevilor capabili de performanta și a celor care întâmpină dificultăți în învățare  se realizeaza în cadrul 

programului „After School“ in intervalul orar 15-18 . In perioada desfășurării orelor cu prezență fizică orele de curs au avut o 

durata de 45 de minute, 15 minute fiind rezervate pauzei elevilor și schimbării claselor de către profesori cu scopul de a asigura 

conditiile de prevenire a contaminariii cu virusul SARS COV conform OM 5.487/1.494/2020. 

Vacanţele şcolare au fost gestionate în vederea desfăşurării unor activităţi extracurriculare precum şi pentru igienizări. 

 

1.2.4 .Monitorizarea intregii activitati : modaliatati , eficienta , identificarea disfunctiilor anterioare . 

 

Intreaga activitate a fost monitorizată permanent atât de către conducerea școlii, cat si de catre responsabilii de comitete 

și comisii, administrator financiar.  

Monitorizarea s-a realizat prin colaborare permanentă, analize periodice, discuții individuale, asistențe la ore și activităti 

extracurriculare, controlul săptămânal, pentru personalul nedidactic organizare  a unor ședinte de lucru. 

S-a urmarit implicarea întregului personal în activitățile școlii, constientizarea responsabilităților, dialogul permanent, 

schimbul de opinii. 

Disfuncțiile au fost identificate la timp, remediate  și nu s-au inregistrat conflicte in unitate. 

 

1.3. Autoevaluarea activitatii manageriale  

Puncte tari : 

 Promovarea  unui climat de responsabilitate față de muncă; 

 Stil democratic și transparență în toate actiunile întreprinse;. 

 Dorinta de autodepășire, dublată de ambitia de a ridica prestigiul școlii si inscrierea ei  in topul ierarhiei celor mai 

bune licee din oraș; 

 Cresterea responsabilitatii întregului personal din unitate prin antrenarea acestuia la viața și problemele  școlii; 

 Calm și ințelegere fată de problemele colectivului; 

 Colaborare cu toți factorii educationali; 

 Dorinta de perfectionare a activitatii manageriale; 

 Comunicare continua și deschisă atat cu personalul scolii, cat si cu parintii, elevii și alți factori educationali; 

 Imbunătățirea bazei materiale, susținerea formării continue a cadrelor didactice  

 Aparitia  numărului 3 al  revista scolii “Tous Azimuts“ 

 Elevi bine pregătiți. 



 

 

 

 Disponibilitatea elevilor de a se adapta la schimbarile reformei si de a spori propriile exigente pentru a face fata 

examenelor de sfarsit de ciclu liceal . 

 Rezultate bune la olimpiade și concursuri faza locală,  judeteană, natională, internatională. 

 

 

La nivelul organizatiei  
 

 

• Cadrele organizatiei asigura un climat de colaborare și o atmosferă bună de comunicare. În şcoala noastră au fost 

angajate 32 de cadre didactice. Dintre acestea, 22 au gradul didactic I (2 având doctorat), 3 au gradul didactic II, 5 cadre 

didactice cu definitivat( 2 având doctorat); 2 profesori debutanti  

 Relațiile dintre diferitele categorii de personal (director-personal, profesori-profesori, profesori-celelalte categorii 

de personal, profesori-elevi, personalul școlii-părinti) se bazeaza pe respect, încredere și colaborare. 

 Echipa manageriala dovedește deschidere  și stimulare pentru acțiuni care să sporeasca peformantele scolare. 

 experienta în activitatea managerială; 

 master in management educațional 2019-2021 

 cunoasterea legislației din domeniul școlar; 

 cunoasterea colectivului de cadre didactice din scoala; 

 cunoasterea specificului colectivelor de elevi; 

 cunoasterea nevoilor comunității și implicit ale elevilor; 

 exploatarea eficientă a spatiului si a resursei de timp in realizarea programelor si in pregatirea suplimentara a elevilor . 

 colaborarea și comunicarea de asemenea s-a îmbunătățit la nivelul celor două compartimente (didactic auxiliar și 

nedidactic) 

 Directorul  şcolii a participat la toate  ședintele de instruire organizate de I.S J Dolj, la toate cercurile pedagogice ale 

directorilor. 

 

Puncte slabe: 

 Neînlăturarea în totalitate a unor aspecte negative care mai persista prin scoli cauzate de conservatorism.  Datorită 

schimbarilor introduse de reforma  Invatamantului aflata în curs de desfasurare, a fost necesara o pregatire speciala, atat pe 

problemele managementului, cat si o analiza si o adaptare a insusirilor caracteriale si temperamentale ale managerului la 

schimbarile produse. 

 Deoarece existau în scoală o serie de blocaje  cauzate fie de factori externi( lipsa de fonduri, problemele create de 

atribuirea sediului), fie de factori interni (rezistenta la nou, slaba cunoastere si intelegere a problemelor reformei de catre 



 

 

 

unele cadre didactice, pasivitate,existenta unor mentalitati preconcepute etc.), ca manager a trebuit sa  gasesc cele mai 

adecvate modalităti de introducere a schimbarilor, de antrenare a cat mai multor colegi in rezolvarea  problemelor scolii, a 

conflictelor inerente și de promovare a noului în unitate. 

 resursele financiare  insuficiente pentru  dotarea scolii cu material informatic pentru buna desfășurare a orelor online 

 lipsa interesului unor elevi pentru activitatea de învățare in general și cea optională  în special ; 

 neimplicarea  unor cadre didactice în actul decizional si educational. 

 Tensiunile create de darea in  administrare a sălii de sport aflată pe str. Electroputere nr.21. 

 S-a realizat un sistem de comunicare rapid, eficient și transparent, iar participarea cadrelor didactice si parintilor la 

actul decizional s-a realizat prin intermediul colectivelor de catedra/ comisiilor metodice, al Consiliului de Administratie, al 

Consiliului Profesoral si al Consiliului reprezentativ al parintilor. 

Consideram că eforturile depuse de  echipa  manageriala  nu au fost zadarnice, intrucat activitatea instructiv educativa 

din scoala noastra se desfasoara intr-un climat propice, lucru demonstrat si de rezultatele obtinute cu elevii, procentul de 

promovare la examenul de  bacalaureat  de 92.42%  - sesiunea iulie 2021 plasandu-ne in topul primelor licee din judet. 

Asigurarea transparentei si a participarii cadrelor si parintilor la actul decizional  

In luarea  deciziilor a fost asigurata transparența si au participat atat cadrele didactice cat si parintii elevilor. Acestora li 

s-au aplicat chestionare în vederea depistarii disfunctiilor și reglarea la timp a acestora. Reforma invatamantului redefineste 

raporturile comunității cu școala.  Acest lucru a impus: 

-obligatia scolii noastre de a desfasura o activitate transparentă 

-cresterea importantei contactului scoala-familie pentru reusita copiilor. 

Implicarea familiei in activitatea scolara se desfasoara pe doua coordonate: 

a) Relatia parinte-copil: controlul frecventei, al rezultatelor scolare, al temelor, ajutor in indeplinirea sarcinilor, suport 

material si moral; 

b) Relatia familie-scoala: contacte directe cu reprezentantii scolii și indeosebi cu dirigintele; 

c) Consultarea părintilor la stabilirea Curriculumului la decizia scolii si a programului scolar al elevilor; 

d) Activarea asociativă a părintilor prin intermediul Comitetului de părinți pentru sprijinirea școlii în activitatea de 

cuprindere la cursuri a tuturor copiilor, de imbunatatirea frecvenței acestora, în organizarea și desfășurarea activităților 

extracurriculare 

e) Lectorate cu părinții 

Consideram că un impact pozitiv asupra parintilor îl au: 

 Realizarea unui,, Buletin informativ‟‟al Liceului pentru informarea generală  a acestora 

 Colaborarea cu Consiliul reprezentativ al Părinților 

 Realizarea unor programe de parteneriat cu comunitatea locală 

 Promovarea în fiecare an a ofertei școlare în cadrul Târgului Ofertelor Educaționale 

 Organizarea  de spectacole cu ocazia Zilei Liceului, Zilelor Francofoniei 

 



 

 

 

1.4. Activitatea de (auto ) formare manageriala 

Activitatea comisiilor si colectivelor de catedră s-a desfașurat normal în anul scolar 2020-2021.  In cadrul comisiilor și 

catedrelor s-au proiectat si desfasurat activitati metodice în care au fost implicate cat mai multe cadre didactice, activitati ce si-

au adus aportul la formarea profesionala, metodica si pedagogică a personalului didactic participant. Comisiile si-au continuat 

activitatea si in mediul online, intalnirile s-au realizat prin intermediul platformelor zoom si google classroom. 

  

1.5. Plan de dezvoltare personala ca manageri 

 Obiective : 

1. Să proiecteze, sa coordoneze si sa evalueze intregul proces educativ din organizatie, în conformitate cu legislatia 

din invatamantul preuniversitar si specific unitatii noastre; 

2. Să creeze un cadru flexibil, dinamic si eficient desfașurării activitaților în scoală; 

3. Să dezvolte spiritul de echipă, să sprijine, să monitorizeze și să eficientizeze activitatea acesteia; 

4. Să se preocupe permanent de gestionarea, dotarea , modernizarea și evaluarea întregului proces educativ . 

 Considerand învățământul prioritate natională, școala noastră este angajata în indeplinirea politicii din domeniul 

educational al reformei; 

 Respecta si aplică legislatia în vigoare; 

 Datorita resurselor bugetare reduse alocate învatamantului încercam să limitam cheltuielile la strictul necesar si să 

atragem parteneri, sponsori pentru satisfacerea nevoilor din unitate; 

 Relatiile scolii cu comunitatea sunt bune și se bazează pe colaborare , înțelegere și sprijin. 

 Se va pune accentul pe formarea cadrelor didactice în vederea pregătirii examenului de bacalaureat francofon, dotarea 

bazei materiale in vederea asigurarii conditiilor optime pentru predarea online. 

Tot in vederea dezvoltarii personale ca manageri, am studiat toate legile din domeniul învățământului, am participat la 

cercurile pedagogice ale directorilor, la sedintele de instruire, organizate de ISJ Dolj. 

 

2. RESURSE MATERIALE SI FINANCIARE 

2.1.Baza materiala  

Baza materiala a scolii se compune din: 

 

2.1.1. Spatii pentru invatamant: 

Parter cu următoarele spații destinate și suprafețe: 

1. Laborator informatică = 54 m² (Gresie) 

2. Bibliotecă =54 m² (Parchet) 

3. Secretariat = 14,5 m² (Parchet) 

4. Cabinet Director = 15,12 m² (Parchet) 



 

 

 

5. Cancelarie profesori = 54 m² (Parchet) 

6. Sală Multifuncțională =54 ²m (Parchet) 

7. Laborator Științe = 54 m² (Gresie) 

8. Birou =14,5 m² (Gresie) 

9. Sală Limbi moderne =54 m² (Gresie) 

10. Depozit = 34 m² (Parchet) 

TOTAL CONFORM SIR = 402,12m² 

Etaj I 

1) Sală Om și societate = 54 m²  (Linoleum) 

2) Sală de clasă = 54 m²  (Linoleum) 

3) Sală de clasă = 54 m² (Linoleum) 

4) Sală de clasă = 54 m² (Linoleum) 

5) Sală de clasă = 54 m² (Linoleum) 

6) Sală de clasă = 54 m² (Linoleum) 

7) Sală de clasă = 70,2 m² (Linoleum) 

8) CEAC = 16,8 m² (Linoleum) 

9) Consilier proiecte si programe educative  = 16,8 m² (Linoleum) 

10) Consiliere psiho-pedagogică = 16,8 m² (Linoleum) 

TOTAL CONFORM SIR = 445 m² 

Etaj II 

1) Sală de clasă = 54 m² (Linoleum) 

2) Sală de  clasă = 54 m² (Linoleum) 

3) Sală de  clasă = 54 m² (Parchet) 

4) Sală de  clasă = 54 m² (Parchet) 

5) Sală de  clasă = 54 m² (Linoleum) 

6) Sală de  clasă = 54 m² (Linoleum) 

7) Sală de festivități = 70,2 m² (Linoleum) 

8) Sală de clasă = 34 m² (Linoleum) 

9) Arhivă  = 16,8 m² (Linoleum) 

TOTAL CONFORM SIR = 445 m² 

PARTER 

1) Grup Sanitar Profesori =15,48 m² (Gresie) 

   =  52 m²( Faianță) 



 

 

 

2) Grup Sanitar Băieți = 15 m² (Mozaic) 

                                       =  46 m²( Faianță) 

3) Grup Sanitar Fete = 18,6 m² (Gresie) 

                                    =49 m² (Faianță) 

4) Grup Sanitar pentru persoane cu dizabilități  = 4,48 m² (Gresie) 

  = 8,64 m²( Faianță) 

5) Hol (Linoleum) = 168 m² 

TOTAL PARTER = 779, 32 m² 

ETAJ I 

1) Grup Sanitar Băieți = 26 m ² (Gresie) 

                     = 69 m² (Faianță) 

2) Grup Sanitar Fete = 26 m² (Gresie) 

                                    = 66 m² (Faianță) 

3) Hol (Linoleum) = 119 m² 

TOTAL ETAJ I = 751 m² 

ETAJ II 

1) Grup Sanitar Băieți = 26 m² (Gresie) 

         = 69m² (Faianță) 

2) Grup Sanitar Fete = 26 m² (Gresie) 

                                          = 66 m² (Faianță) 

3) Hol (Linoleum) = 119 m² 

TOTAL ETAJ II = 751 m² 

Sala de sport, intrată in administrarea liceului conform HCL 250/2021  

2.1.2. Biblioteca 

 

Numara  8000 volume intr-un spatiu special amenajat si bine organizat cu ajutorul dnei prof.  Negoiasa Lenuta, nu a fost 

atribuit post de bibliotecar Liceului ,,Voltaire‟‟. Cartile au fost achizitionate prin donatii.  

        La începutul anului şcolar 2020 -2021  în biblioteca Liceului Voltaire, Craiova se găseau un număr de circa 8101 volume 

carte și încă circa 500 CD. În cursul anului şcolar se vor primi donații de la profesori, elevi, dar și de la firme ce se ocupă cu 

distribuirea cărților într-o limbă străină, în mod deosebit limba franceză și astfel sperăm ca efectivul de cărți să crească. 



 

 

 

          Metodologia de realizare a activităţilor de bibliotecă are la bază: colaborarea continuă cu diriginţii, profesorii de 

specialitate, crearea unei ambianţe atrăgătoare, un climat de încredere, deschis unui autentic dialog, expunerea galeriei scriitorilor 

români în bibliotecă, afişarea lecturii suplimentare pe clase, prezenţa avizierului cultural cu rubricile lui, toate oferind 

personalitate bibliotecii, în intenţia ca ea să devină un punct de atracţie. 

        Lectura sistematică şi bine îndrumată ajută elevul să-şi lărgească orizontul cunoştinţelor şi să asimileze mai uşor lecţiile, 

contribuie la dezvoltarea gândirii şi limbajului. 

        Biblioteca dispune de circa: 

- 8101 volume într-un spaţiu special amenajat şi bine organizat. Acest volum de carte este în continuă creștere prin primire de 

diferite donații din domenii diferite ca: limba şi literatura romană şi străină, folclor românesc, istorie, geografie, curiozităţi despre 

animale, fenomene ale naturii, chimie, psihologie, religie, biologie, încercându-se o acoperire cât mai largă a gustului cititorilor, 

dar și un sprijin în educația elevilor. 

- Manualele şcolare au fost asigurate tuturor elevilor, mai puțin claselor a XII a unde nu sunt manuale suficiente pentru fiecare 

elev. La aceste clase s-a acoperit în medie 60 % din necesarul de manuale. La celelalte clase efectivul de manuale a fost 

corespunzător numărului de elevi de la fiecare clasă. 

     S-a încercat stimularea gustului pentru operele autorilor clasici şi moderni prin prezentarea romanţată a biografiei acestora și 

prin diferite activități desfăşurate în sala bibliotecii, dar si in mediul online. S-a colaborat cu profesori de diverse specialităţi, 

pentru asigurarea materialului bibliografic necesar. A fost realizată o îndrumare competentă a lecturii în funcţie de vârstă şi de 

cerinţele programelor şcolare. Elevii s-au arătat interesați de viața de bibliotecă participând la solicitări cum ar fi: aranjarea 

cărților în raft, scrierea unor cărți în scopului inventarierii cărților, dar și răsfoirea lor, stimulându-le curiozitatea. 

         Activităţi în colaborare cu colectivul de cadre didactice la Liceul Voltaire Craiova: 

           Mă ocup de avizierul bibliotecii schimbând evenimentele literare (aniversări de scriitori, diferite evenimente literare) 

precum şi activităţile proiectelor educaţionale, de comandă de manuale şcolare şi de distribuirea lor, dar din nefericire începând 

cu luna octombrie- mai școala s-a mutat online, iar activitatea bibliotecii s-a minimalizat, iar activitatiile s-au desfasurat online. 



 

 

 

              Antrenarea elevilor în activităţile din bibliotecă (concursuri, şezători literare, proiecte, cercuri de creaţie şi lectură) 

contribuie la cultivarea interesului pentru lectură, pentru munca sistematică, le facilitează accesul larg la colecţiile bibliotecii. 

● - Expoziție de carte dedicată „Centenarului Marii Uniri” și „Zilei Naționale a României – 1 Decembrie” – Noiembrie,  

2020  

● Șezătoare literară și bibliotecar pentru o zi, în luna noiembrie- decembrie 2020  

● Colinde, colinde....e vremea colindelor! În luna decembrie 2020  

● O zi cu Eminescu, pe 15 ianuarie 2021   concurs viata si opera lui Mihai Eminescu 

● Ziua cititului pe 1 februarie 2021  

● Expoziție de carte „8 Martie - Ziua Internațională a Femeii” 

● O carte pentru mine, o pagină pentru tine- februarie-mai 2021   

● Participare la realizarea Colțului diversității – ianuarie-mai 2021  

● Proiect - La masă cu "Marii Clasici" ai literaturii române " - oamenii de dincolo de cărți Ianuarie –martie 2021 

●  „Découvrir  les villes  et  les  régions  de  la  France” Februarie 2021 

● „Voyage dans le monde  des  personnages  de  Jules Verne”Martie 2021 

● Descopeim Oltenia Martie 2021 

● Silence, on lit! Aprilie 2021 

● Apprendre de tous, savoir ensemble Aprilie 2021 

● Le mois de la Francophonie Martie 2021 

● 9 Mai : journée de l'Europe - « Unie dans la richesse » 9 mai 2021 

● "Coups de cœurs" - lecture à voix haute Mai 2021 

● Jeu de piste „À vos livres, prêts, partez!” iunie 2021 

 

Manualele şcolare au fost asigurate tuturor elevilor, mai puțin claselor a XII a unde nu sunt manuale suficiente pentru 

fiecare elev. La aceste clase s-a acoperit în medie 60 % din necesarul de manuale. La celelalte clase efectivul de manuale a fost 

corespunzător numărului de elevi de la fiecare clasă. In privinta manualelor o problema o constituie si  neonorarea comenzilor 

la timp cu numarul solicitat, ca si a suplimentarilor pentru manualele transmisibile aflate in penultimul an de ciclu functional. 

De cele mai multe ori gradul de uzura este consecinta  materialului utilizat si modului cum este confectionat manualul, la care 



 

 

 

se adauga  faptul ca cele mai utilizate manuale sunt cele de la materiile  cu un numar mai mare de ore de predare, iar proportia 

de inlocuire in decursul a patru ani este mult sub nivelul de uzura. 

2.1.3. Baza sportiva 

Liceul nu dispune de baza sportiva, de aici decurg probleme in privinta desfasurarii orelor de educatie fizica si sport. S-a 

amenajt parcarea din spatele cladirii cu 2 porti fotbal insa terenul nu este asfaltat. In zilele ploioase elevii sunt nevoiti sa ramana 

in sala de clasa sau in sala de festivitati. 

 

2.1.4. Alte spatii: 

- 

 

2.2. Resurse financiare 

 

2.2.1 Identificarea necesarului , pe capitole, conform proiectării bugetului anual 

 

Executia bugetară pe bugetul local si bugetul de stat de a satisfacut in buna masura cerintele Liceului “Voltaire” Craiova. 

 

2.2.2. Identificarea necesarului , pe capitole, conform proiectării bugetului anual 

 
Executia bugetară pe bugetul local si bugetul de stat de a satisfacut in buna masura cerintele Liceului “Voltaire” Craiova. 

Fondurile alocate au fost repartizate pe capitole de cheltuieli şi articole bugetare, conform legislaţiei în vigoare, dupa 

cum urmeaza: 

-cheltuieli de personal: 2 149 696  lei 

-bunuri si servicii: 142 000 lei 

-mobilier, aparatura birotica si alte active corporale : 15 000 lei 

-ajutoare sociale (CES): 17 000 lei 

-burse: 92 000 lei lei 

- bani de liceu: 36 736  lei 

- naveta elevi: 3 779  lei 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

În anul școlar 2020-2021, execuția bugetară pe titluri de cheltuieli si aliniate se prezinta astfel: 

 
 

  

DENUMIRE INDICATORI Buget de stat 

septembrie-decembrie 

2020 

Buget de stat 

ianuarie-august  2021 

Bugetul de stat 

 anul scolar  

2020-2021 

TOTAL CHELTUIELI 736 775 1 519 336 2 256 111 

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 711 112 1 496 216 2 207 328 

Cheltuieli salariale in bani 711 112 1 496 216 2 207 328 

Salarii de baza 578 222 1 224 074 1 802 296 

Alte sporuri 48 510 90 243 138 753 

Fond pentru posturi ocupate prin cumul 9 789 20 144 29 933 

Fond aferent platii cu ora 22 669 61 937 84 606 

Indemnizatie hrana 27 499 56 751 84 250 

Alte drepturi salariale in bani 8 973 10 777 19 750 

Contributii 15 450 32 290 47 740 

Contributia asiguratorie pentru munca 15 450 32 290 47 740 

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA 8 173 344 8 517 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI-burse 17 490 22 776 40 266 

DENUMIRE INDICATORI Buget local septembrie-

decembrie 2020 

Buget local 

ianuarie-august  2021 

BUGETUL LOCAL anul 

scolar 2020-2021 

TOTAL CHELTUIELI    

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 182 352 534 

Cheltuieli salariale in bani 182 352 534 

Alocatii pentru transportul la si de la locul 

de munca 

182 352 534 

TITLUL II BUNURI SI SERVICII 141 378 68 067 209 445 

Furnituri de birou 3 745 1 676 5 421 

Materiale de curatenie 9 592 5 409 15 001 

Incalzit, iluminat si forta motrica 9 697 32 470 42 167 



 

 

 

Apa, canal, salubritate 6 688 5 274 11 962 

Posta, telecomunicatii, radio, tv 953 2 021 2 974 

Alte bunuri si serv. pentru intretinere si 

functionare 

39 606 18 589 58 195 

Reparatii curente 32 850 553 33 403 

Alte obiecte de inventar 38 247 1 409 39 656 

Deplasari interne, detasari, transerari - - - 

Pregatire profesionala - 666 666 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA 6 899 5 680 12 579 

TITLUL XI ALTE CHELTUIELI-burse  51 633 51 633 

TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE - - - 

Mobilier, aparatura birotica si alte active 

corporale 

- - - 

 

Motivația, eficiența: 

Din bugetul local s-au achizitionat materiale de igienizare si dezinfectie, conform  măsurilor de organizare a activităţii în 

cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul 

SARS-CoV-2  precum si consumabile necesare in vederea desfasurarii in conditii cat mai bune atat a activitatii cadrelor 

didactice si elevilor, precum si a personalului didactic auxiliar. Au fost amenajate biblioteca, cancelaria, cabinetul de fizica, 

acestea fiind dotata cu mobilier corespunzator 

Totodata s-au achizitionat in limitele impuse de bugetul alocat 4 camere web si 2 laptopuri, 13 tablete pentru buna 

desfășurare a orelor online. Toate salile de clasa au fost conectate la rețeaua Internet prin cablu. 

De asemenea a fost reabilitat grupul sanitar de la parter, au fost refacute aleile din jurul pavilionului dat in administrare 

Liceului Voltaire, au fost amenajate spatiile verzi.  

Au fost instalate prize in salile de clasa unde nu exista decat o priza. 

In perioada următoare, echipa managerială, Consiliul profesoral și Consiliul de Administratie vor avea în vederea 

efectuarea unor reparații necesare la exteriorul clădirii, renovarea tavanului sălii de sport, dată în administrare Licelui 

,,Voltaire‟‟. Este necesară de asemenea arhivarea documentelor conform legislației în vigoare. 

 

  2.2.3. Identificarea resurselor extrabugetare. 

Resursele extrabugetare au provenit din sponsorizari făcute de Asociația Părinților și Profesorilor ,,Voltaire‟‟ prin care s-

au achiziționat laptopuri și materiale pentru buna desfasurare a orelor online. 

 

 

 



 

 

 

2.2.4. Analiza utilizarii acestora. Motivatie, eficienta. 

Exercitiul financiar pe anul 2020  este   incheiat  corect. A fost intocmit bilantul pe baza registrului –inventar si al 

balantei de verificare, la finele exercitiului financiar, existand un acord cu situatia reala a elementelor de natura 

activelor,datoriilor si capitalurilor proprii. Conform metodologiei de finanţare proporţională s-au analizat resursele financiare şi 

am decis cu ajutorul serviciului de finanţe-contabilitate, destinaţia fondurilor, conform priorităţilor. Motivaţia principală este 

asigurarea salarizării şi a funcţionării în parametrii normali a unităţii şcolare. Eficienţa se poate constata trimestrial prin execuţia 

de buget. 

 

3.  RESURSE  UMANE 

3.1. Personal didactic 

3.1.1. Incadrarea cu personal 

 A fost  facută în conformitate cu normele metodologice în vigoare, in consens cu  

I. S.J.Dolj.  In anul scolar 2020-2021 activitatea de predare-învățare a fost asigurata de : 

● 32 de profesori  

 

Statut Nr.cadre didactice 

Titulari ai  şcolii 

Titulari detaşaţi 

Titulari plata cu ora 

24 

2 

1 

Suplinitori 5 

Total 32 

 

0,50 administrator financiar asigurat de dna Gheorghisor Loredana 

0,50 secretar – Dan Doina 

Total posturi didactice:19.77 

Total –posturi did. Auxiliar 2,00 

Total posturi nedidactice: 4 

Total posturi: 25.77 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 

 

Număr personal didactic calificat: Număr 

personal 

didactic 

necalificat 

Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat 

22 3 5 2 - 

 

Personalul didactic auxiliar 

Postul Numar norme Numar persoane 

Secretar 0,5 1 

Administrator financiar 0,5 1 

Informatician 1 1 

Total 2,0 3,0 

 

Nu s-au inregistrat dificultati in incadrarea cu personal didactic. 

3.1.1. Incadrarea cu personal didactic 

 - In anul scolar 2020– 2021 scoala noastra a fost incadrata cu personal didactic  dupa cum urmeaza : 

 



 

 

 

NR 
CRT   

NUME/  PRENUME CATEDRA BAZA 
% Norma 

B 
PO 

% 
Norma 

PO 
DIRIGENTIE CUMUL DOCTORAT 

OBSERVATII 
 

 

1 S DEB 
BADEA MARIA 
LOREDANA MUZICĂ 4 0.2222             

 

2 S Gr.I 

BALACI 
MIHAELA 
VIOLETA 

TIC 

    2 0.1111         
 

3 T Gr.II 

BURTEA 
LAVINIA 
DANIELA 

LIMBA ENGLEZA 

13 0.7222     1       
 

4 T GR.I 

COJOCAREANU 
IONELA SILVIA 
ROXANA 

ISTORIE 

18 1.0000 2 0.1111         
 

5 T GR.I 
DURĂU 
CRISTINA 

LIMBA 
FRANCEZA 2 0.1111             

 

6 D GR.I 
ENCULESCU 
MIRELA 

GEOGRAFIE 
6 0.3333         DA   

 

7 T GR.I 

GRECIOIU-
FARFARA 
MARIA 

CHIMIE 

13 0.7222             
 

8 T GR.I 
IAGĂRU 
FLORENTINA 

BIOLOGIE 
18 1.0000             

 

9 D DEF 
IONESCU 
DANIELA 

LIMBA 
FRANCEZA 18 1.0000             

 10 T GR. I MIHAI ANCA LIMBA ROMANA 12 0.6667             
 

11 T GR.I 

MILITARU  
NICOLETA 
GABRIELA 

SOCIO UMANE 

15 0.8333             
 

12 T GR.I 

MIREA 
MIHAELA 
MIOARA 

MATEMATICA 

18 1.0000 2 0.1111         
 

13 T GR.I 

MITRICA 
ADINA-
VERONICA 

LIMBA ROMANA 

18 1.0000 1 0.0556         
 

14 T GR.I 
NEAGOE 
CAMELIA 

LIMBA 
FRANCEZA 18 1.0000 1 0.0556         

 

15 T GR.I 
NEGOIASA 
LENUTA 

RELIGIE 
12 0.6667             

 

16 T GR.I 

NICULESCU-
ZDÎRCU ANCA 
 

TIC 

18 1.0000             
 



 

 

 

17 T DEF 

NOTRETU  
FLORIN 
TIBERIU 

ED FIZICA SI 
SPORT 

13 0.7222             
 

18 T GR.II 
OSTROVEANU 
CATALIN 

ED PLASTICA 
4 0.2222 4 0.2222         

 

19 T GR.I 

PANDELICA 
IULIANA 
FLORINA 

LIMBA 
FRANCEZA 

16 1.0000   
 

    DA 
norma 
redusa 16 

 

20 T DEF 

POPA 
ȘTEFANIA-
RALUCA 

LIMBA 
FRANCEZA 

10 0.5556 4 0.2222     DA   
 

21 T GR.I 

POPESCU 
CIPRIAN 
NARCIS 

GEOGRAFIE 

11 0.6111 1       DA   
 

22 D GR.I 
POPI DORINA 
LOREDANA 

LIMBA 
FRANCEZA 5 0.2778         DA   

 

23 S DEB 
SCURTAN 
ROBERT-IONUȚ 

MATEMATICA 
6 0.3333 2 0.1111         

 

24 P0 GR.I 
SIMION 
RUXANDA 

LIMBA 
FRANCEZA     5 0.2778         

 

25 T GR.I 
SPĂTARU 
PAUL-COSMIN 

LIMBA ROMANA 
18 1.0000             

 

26 S DEF 

STĂNCULESCU 
CRISTINA 
RALUCA 

LIMBA 
FRANCEZA 

18               
 

27 T GR.I 

STEFAN 
NADINA 

FIZICA 

16 1.0000           
norma 
redusa 16 

 

28 T GR.I 
STEFAN 
SIDONIA 

FIZICA 
6 0.3333             

 

29 S DEF 
TRUȘCĂ MARIA 
CRISTINA 

LATINA 
3 0.1667         DA   

 

30 T Gr.II 
TUDORAN 
STELIAN 

SOCIO UMANE 
15 0.8333             

 

31 T DEF 
ȚĂPOI 
CĂTĂLINA 

LIMBA 
FRANCEZA CONCEDIU MEDICAL PRENATAL 

 

32 T GR.I 

UDROIU  
ADRIANA 
CRISTINA 

LIMBA ENGLEZA 

18 1.0000             
 

33 T GR.I 

VANCICA LIVIU 
ADRIAN 

ISTORIE 

8 0.4444           
  
 

       TOTAL DIDACTIC 362.0000 19.7776 24 1 1 0 6   21 



 

 

 

  
1 DAN DOINA SECRETAR   0.5000             

 

  
2 

GHEORGHIȘOR 
LOREDANA 

ADM.FINANCIAR 
  0.5000             

 

  
3 

RĂDUȚI 
SIMONA 
GABRIELA 

INFORMATICIAN 

  1.0000             
 

  
4 

GHEORGHIȘOR 
LOREDANA 

ADM.FINANCIAR 
          0.5000     

 

   
TOTAL DIDACTIC AUXILIAR 0.0000 2.0000 0 0 0 1     3 

   

nedidactic   
  

            
 

  
1 

PICU IOANA 
ÎNGRIJITOR 1               24 

  
2 

NECULAE 
GHEORGHE MUNCITOR 1               

 

  
3 

OLTEANU 
GEORGE MUNCITOR 1               

 

  
4 TUDOR ILEANA ÎNGRIJITOR 1               

  

 

 

 

 

3.1.2 Activitatea consiliilor, comisiilor. 

Consiliul de Administratie , Consiliul Profesoral  si comisiile metodice si-au desfasurat activitatea conform planificarii, 

precum si de cate ori a fost nevoie, in functie de problemele aparute. Analizele efectuate au fost eficiente deoarece au dus la 

imbunatatirea situatiilor semnalate. 

De la începutul anului şcolar s-au organizat echipele (catedrele, comisiile , consiliile), s-au stabilit responsabilităţi şi s-au 

instruit şefi de grupuri de lucru. 

Catedrele de specialitate şi-au îndeplinit sarcinile pe linie ştiinţifică şi metodică, şefii de comisii coordonând bine 

activităţile comune : şedinţe, activităţi şi interasistenţe conform planului anual de muncă. 

Activitatea consiliilor şi a comisiilor s-a desfăşurat normal, personalul şi-a îndeplinit sarcinile repartizate şi a raportat la 

solicitări rezultatele obţinute, existând şi întârzieri inerente datorate în majoritatea cazurilor unor probleme personale. 

Eficienţa comisiilor este bună, delegarea funcţionând în sensul degrevării parţiale a managerilor de activităţile de rutină 

şi mari consumatoare de timp. S-a constatat pentru cazuri punctuale că s-a consumat un timp mult prea mare cu instruirea si 

monitorizarea personalului delegat la fel cum şi pentru alte cazuri sarcinile au fost îndeplinite într-un timp mai scurt decât cel 

prevăzut.  

 



 

 

 

COMISIA METODICĂ „ LIMBĂ ŞI COMUNICARE” 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Disciplina predată Statutul 

în şcoală 

Gradul didactic Număr 

de 

credite 

1. MITRICĂ ADINA 

VERONICA 

LB. ROMÂNĂ Titular Gradul I 115 

2. SPĂTARU PAUL-

COSMIN 

LB. ROMÂNĂ Titular Gradul I 90 

3. MIHAI ANCA CRISTINA LB. ROMÂNĂ Titular Gradul I 90 

4. UDROIU ADRIANA LB. ENGLEZĂ Titular Gradul I 

 

22 

5. BURTEA LAVINIA LB. ENGLEZĂ Titular Gradul II/ 

Înscrisă la gradul I 

90 

 

6. PANDELICĂ IULIANA-

FLORINA 

LB. FRANCEZĂ Titular Gradul I 

doctorat 

90 

7. NEAGOE CAMELIA LB. FRANCEZĂ Titular Gradul I 90 

8. POPA 

RALUCA 

LB. FRANCEZĂ/ 

LB LATINĂ 

Titular Definitivat/ 

Doctorat/ Înscrisă la 

gradul II 

103 

 

9. STĂNCULESCU RALUCA LB. FRANCEZĂ Detașat Definitivat 77 

10. IONESCU DANIELA LB. FRANCEZĂ Titular Definitivat/ 

Înscrisă la gradul II 

93 

 

11. SIMION RUXANDA LB. FRANCEZĂ Plata cu 

ora 

Gradul I 47 

12. POPI DORINA 

LOREDANA 

LB. FRANCEZĂ Director/ 

Detașat 

Gradul I/ Doctorat 100 

13. DURĂU CRISTINA LB. FRANCEZĂ Titular Gradul I 90 

14. TRUȘCĂ MARIA 

CRISTINA 

LB. LATINĂ Suplinitor Definitivat 

doctorat 

- 



 

 

 

 

COMISIA METODICĂ „ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE” 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Disciplina predată Statutul în 

şcoală 

Gradul 

didactic 

Număr de 

credite 

1. IAGĂRU 

FLORENTINA 

BIOLOGIE Titular Gradul I 90 

2. GRECIOIU 

FARFARĂ 

MARIA 

CHIMIE Titular Gradul I 90 

3. ȘTEFAN 

NADINA 

FIZICĂ Titular Gradul I 

 

95 

4. ȘTEFAN 

SIDONIA 

FIZICĂ Titular Gradul I 90 

5. MIREA 

MIHAELA 

MIOARA 

MATEMATICĂ Titular Gradul I 90 

6. SCURTAN 

ROBERT  

MATEMATICĂ Suplinitor Debutant - 

7. NICULESCU-

ZDÎRCU ANCA 

INFORMATICĂ Titular Gradul I 90 

8. BALACI 

MIHAELA 

INFORMATICĂ Suplinitor Gradul I 90 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMISIA METODICĂ „ OM şi SOCIETATE” 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Disciplina 

predată 

Statutul în 

şcoală 

Gradul 

didactic 

Număr de 

credite 

1. COJOCĂREANU 

IONELA 

ISTORIE  Titular Gradul I  104 

2. VĂNCICA LIVIU 

ADRIAN 

ISTORIE Titular Gradul I 155 

3. POPESCU  

CIPRIAN  

GEOGRAFIE Titular Gradul I/ 

Doctorat 

90 

4. ENCULESCU 

MIRELA 

GEOGRAFIE Titular Grad I 

echivalat cu 

Doctorat 

 

114 

5. MILITARU 

GABRIELA 

SOCIO-

UMANE 

Titular Gradul I 90 

6. TUDORAN 

STELIAN 

SOCIO-

UMANE 

Titular Gradul II Înscris la 

gradul I 

7. NEGOIASA 

LENUȚA 

RELIGIE Titular Gradul I 162 

8. OSTROVEANU 

CĂTĂLIN 

EDUCAŢIE 

PLASTICĂ 

Titular Gradul II 90 

Înscris la 

gradul I 

9. BADEA MARIA MUZICĂ Suplinitor  Debutant - 

10. NOTREȚU 

FLORIN-TIBERIU 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ 

Titular Definitivat 25 

Înscris la 

gradul II 

 

   

 

 

 



 

 

 

 

Activitatea comisiilor: 

Raportul Comisiei metodice a ariei curriculare „Om si Societate” 

În  urma analizei activităţii Comisiei metodice a ariei curriculare „Om si Societate” s-au constatat următoarele aspecte: 

1. Activităţile s-au desfășurat conform Planului managerial al Comisiei metodice „Om si Societate”  pentru anul școlar 

2020-2021, concretizat în Programul de activităţi al Comisiei pentru anul  școlar 2020-2021, Semestrul I și Semestrul II. 

2. Activităţile propuse la începutul semestrului au fost realizate, în general. 

3. S-au elaborat, aplicat și interpretat teste iniţiale, de progres şi sumative, inclusiv online. 

 

1. STADIUL PARCURGERII MATERIEI PLANIFICATE 

S-a constatat că toate cadrele didactice din cadrul Comisiei metodice „Om si Societate” au parcurs materia conform 

planificării. 

2. ACTIVITATEA ONLINE- PLATFORME, FEED-BACK, ETC; 

 Orele s-au desfășurat pe platforma google classroom și google meet. De asemenea s-au utilizat aplicații padlet, edpuzzle, 

word art, puzzle ,kahoot, rebus.   

Prezenta elevilor la orele online si receptivitatea lor a fost bună, neexistând probleme majore. 

3. SITUAŢIA PROMOVĂRII 

S-a urmărit continuu prin strategii didactice moderne realizarea unui climat favorabil înţelegerii şi învăţării disciplinelor 

predate în cadrul Comisiei metodice „Om si Societate”, cu scopul de a obţine un progres în educaţie şi performanţa şcolară. 

Astfel, la sfârşitul anului școlar situaţia promovării se prezintă astfel : 

 

Istorie – procent de promovare 99% 

Geografie - procent de promovare 100 % 

Psihologie - procent de promovare 100% 

Logică - procent de promovare 100% 

Economie procent de promovare 100% 

Filosofie- procent de promovare 100% 

Studii sociale- procent de promovare 100% 

Religie- procent de promovare 100% 

Educaţie antreprenorială-- procent de promovare 100% 

Educaţie muzicală- procent de promovare 100% 



 

 

 

Educaţie vizuală - procent de promovare 100% 

Educaţie fizică- procent de promovare 100% 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 
Cojocăreanu 

Ionela 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  SEM. I Media 

clasei 

Numele elevilor cu 

situatia 

neincheiata/repetenti 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

 
ISTORIE 

IXB 28 - - - 1 27 9,53  

IXC 28 - - - - 27 9,69  

 

IXD 30 - - 1 12 27 9,03  

XB 25  - 2 2 29 9,07  

XC 33 - - 2 11 20 9,44  

XD 31 - - 10 14 7 7,35  

XIIB 15 - - - - 15 9,80  

XIIC 30 1 - 3 16 11 8,24 Stanescu Marina 

XII D 25 - 2 13 7 5 6,95 Motoiag Cristina/ 

Mirita George 

XIIC 

opt 

30 1 - - - 29 9,56 Stanescu Marina 

XIID 

opt 

26 - - - - 24 9,27  

 

 
Nr. 

Crt. 
VANCICA 

ADRIAN 
Clasa  Medii 

ISTORIE Înscriși Promovați Medii neincheiate 5-

6,99 

7-

8,99 

9-10 Media  

Generala 

1  11 B 

 

26 26 - - 8 18 9,11 

2  11C 

 

33 33 - 3 13 17 8,43 

3  11D 33 33 - 3 19 11 8,30 



 

 

 

 

 
Nr. 

Crt. 

Profesor 
Enculescu 

Mirela 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  SEM. I Media 

clasei 

Numele elevilor 

cu situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

 
GEOGRAFIE 

XID 31 - - - 10 21 8,73  

XD 31 - . 1 14 16 8,11  

IXB  28 - - 2 5 20 8,35  

XIC 33 - - 1 10 21 8,45  
 

Nr. 

Crt

. 

Profesor  Clasa  Medii 

Popescu 

Ciprian 

Înscriși Promovați Medii 

neincheiate 
5-6,99 7-8,99 9-10 Media 

Generala 

1. GEOGRAFIE 9C 

 

27 27 - 1 6 20 9.30 

2. 9D 30 30 - 1 9 20 9.34 

3. 10B 23 23 - - - 23 9.66 

4. 10C 33 33 - 2 4 27 8.90 

5. 11B 25 25 - - 1 20 9.40 

6. 12B 15 15 - - - 15 9.80 

7. 12C 30 30  - - 26 9.84 

8. 12D 

 

24 24 - - 1 23 9.76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Nr. 

Crt. 
 Clasa  Medii 
DISCIPLINE 

SOCIO 

UMANE 

Înscriși Promovați Medii 

neincheiate 
5-

6,99 

7-8,99 9-10 Media 

generala 

1.  Prof. 

Tudoran 

Stelian 

9B  Logică 28 28  - - 28 9,92 

2.  9C Logică 

 

28 28 - - - 28 9,92 

3.  10 B Psihologie  25 25   5 16 9,28 

4.  10C Educație 

antreprenoriala  

33 33    33 9,96 

5.  10 D Educație 

antreprenoriala 

31 31 -   31 9,96 

6. 6 11B Economie 

 

25 25   5 6 14 9,2 

7. 8  11C Economie 

 

34 34  - 5 34 9,58 

8. 1

0 

 11D 

Economie 

31 31  - - 31 9,96 

9. 1

1 

 12 B 

Filosofie 

 

15 15 - - 1 14 9,86 

10. 1
2 

 12C 

Filosofie 

30 29 - Stanescu nu 

are media 

incheiata 

3 7 19 9,03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

RELIGIE Clasa  Medii 
NEGOIASA 

LENUTA 
Înscriși Promovați Medii 

neincheiate 

5-

6,99 

7-

8,99 

9-10 Media  

generala 

1. 1 9B  28 28  - - 28 10 

2. 2 9C 

 

28 28 - - - 28 10 

3. 3 9D 

 

30 29 Beșcucă 

Sivia nu 

face 

- - 29 10 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

Notretu 

Tiberiu 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  Sem I Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

 Disciplina 

Ed. Fizică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IXB 28  -  - - 28 10  

IXC 26 - - - - 26 10  

IXD 30 - - - - 30 10  

XB 25 - - - - 23 10  

XC 33 - - - - 33 10  

XD 31 - - - - 31 10  

XIB 25 - - - - 25 10  

XIC 33 - - - - 33 10  

XID 31 - - - - 31 10  

XIIB 15 - - - - 13 10  

XIIC 30 - - - - 30 10  

XIID 27 - - - - 27 10  



 

 

 

4.  10 B 25 25    25 10 

5.  10C 33 32 -Badea 

Naomi nu 

face 

  32 10 

6.  10 D 31 31 -   31 10 

7. 6 11B 

 

25 25   - - 25 10 

8. 8 11C 

 

34 34  - - 34 10 

9. 1

0 

11D 

 

31 31  - - 31 10 

10. 1
1 

12 B 

 

15 15 - - - 15 10 

11. 1
2 

12C 

 

30 30  - - 30 10 

12. 1
3 

12D 

 

27 27  - - 27 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

 

 

BADEA 

MARIA 

Ed. muzicală 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  SEM. II Media 

clasei 

Numele elevilor 

cu situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

IXB 28 - - - - 28 10  

IXC 28 - - -  28 10  

IXD 30 - - -  30 10  

XB 25 - - - - 2 10  

XC 31 - - - - 31 10  

XD 33 - - - - 33 10  



 

 

 

 

3. REZULTATE LA CONCURSURI SI OLIMPIADE  

- 

Concursul national “All the world's a stage” – mentiune – Pasarica Flavius- prof. coordonator Militaru Gabriela 

 

 

4 . PROGRAMUL DE PREGATIRE PENTRU ELEVII CAPABILI DE PERFORMANTA SI PENTRU CEI CU 

DIFICULTATI DE INVATARE 

Nr.crt Numele şi prenumele 

profesorului 

Disciplina Tipul de pregătire 

suplimentară 

Ziua/Ora 

1 Cojocăreanu Ionela Istorie Pregătire 

Bacalaureat 

Luni-14-15- 12D 

Luni -15-16- 12C 

3. 

 

Militaru Gabriela  

 

Socio Umane Dezvoltare personală Miercuri-15-16 

Socio Umane Pregătire 

Bacalaureat 

Marţi -14-15 

4 Tudoran Stelian Socio Umane Pregătire 

Bacalaureat 

Miercuri-14-16 

6. Popescu Ciprian Geografie  Pregătire 

Bacalaureat 

Marţi- 14-15 

8. Ostroveanu Cătălin Educaţie plastică Atelier de creaţie Miercuri- 15-16.30 

 

  

 

 



 

 

 

 

5. CURSURI DE PERFECŢIONARE  

Cojocăreanu Ionela :  

 

 Protecţia juridică a drepturilor omului – jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului  
în perioada 5-8 ianuarie 2021 
Webminar , SELLification - Excelenta in cariera de dascăl – 4 decembrie 2012  
Atelier Online CCD- Clasa de acasă- Platforme specializate de Learning: Class Dojo, 1 septembrie 2020 

Atelier Online CCD- CLASA DE ACASĂ-Aplicații pentru comunicare sincronă în grup: Zoom  

 Webminar - FOR ATTENDING THE mozaLearn ICT trainings, 20 noiembrie 2020 

Seminar online- Start2Teach- Educație financiară- 19 noiembrie 2020 

Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal, Octombrie, octombrie- noiembrie 2020 FSLI 

Curs CCD- Rolul familiei și al școlii în contextul pandemic 

Popescu Ciprian- a absolvit Cursul CRED 

“Educația Fără Discriminare - Promotoarea Incluziunii Sociale Active”. 

 

Negoiasa Lenuța: 

Curs E-LEARNING VERSUS M-LEARNING, DE LA EXPERIENȚĂ LA PERFORMANȚĂ 

CURS ON-LINE septembrie 2020 

Atelier Online CCD- Clasa de acasă- Platforme specializate de Learning: Class Dojo, 1 septembrie 2020 

Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal octombrie- 2020 FSLI 

Webinar , SELLification - Excelenta in cariera de dascăl – 4 decembrie 2020  

Webinar Instruirea mozaLearn ICT   M·ZAIK education- 2decembrie 2020 

C Curs Învățarea integrată –Pregătiți pentru viață, Adolescență și autocunoaștere.Aplicații practice pentru dirigenție și discipline 

opționale,  Live  Learning martie 2021 

Webinar Povești din sala de clasă, EDUMI, aprilie 2021 

Webinar Eroi internetului, Adfaber, aprilie 2021 

Webinarul Partea Văzută și Nevăzută a unui Inginer IT organizat de AtelieR de Cuvinte , mai 2021 

Webinarul 3 Idei de Activități de Ziua Copilului organizat de AtelieR de Cuvinte , mai 2021 

 

Prof. Tudoran Stelian : 

Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal octombrie- 2020 FSLI 

Curs "Protecţia juridică a drepturilor omului - jurisprudenţa CEDO" ianuarie 2021 



 

 

 

Curs Cadrul tehnic PSI, martie 2021 

Webinar Povești din sala de clasă, EDUMI, aprilie 2021 

Webinar Eroi internetului, Adfaber, aprilie 2021 

Webinarul Partea Văzută și Nevăzută a unui Inginer IT organizat de AtelieR de Cuvinte , mai 2021 

 

Militaru Gabriela 

Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal octombrie- 2020 FSLI 

Cursul „Educatie pentru o dezvoltare sanatoasa a adolescentului” 

Ostroveanu Cătălin 

-a absolvit Cursul CRED 

Văncică Adrian  

-în perioada septembrie-decembrie 2020 a absolvit cursul CRED 

 

7. INSCRIERI LA GRADE DIDACTICE  

Ostroveanu Cătălin este înscris la gradul I, promoţia 2020 

 Tudoran Stelian este înscris la gradul I, promoţia 2022 

Notreţu Tiberiu este înscris la gradul didactic II, promoţia 2021 

 

8. PARTENERIATE INCHEIATE PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR  

1) Proiectul de parteneriat  «Suflet de voluntar »  între Liceul „Voltaire” şi Centrul de Educaţie Incluzivă SF. VASILE” 

Craiova” - prof. coordonator  Cojocăreanu Ionela  

Perioada de desfasurare: an scolar 2020-2021 

 “ Lăsați copiii să vină la Mine ”în colaborare cu Parohia Sf. Calinic, Craiova, perioada de desfasurare: anul scolar 2020-

2021. 

Perioada de desfasurare: an scolar 2020-2021 

 

 

9. ORGANIZAREA SI PARTICIPAREA LA DIFERITE ACTIVITATI  

Organizare concursuri, realizare subiecte pentru concursuri si olimpiada 



 

 

 

Prof. Cojocareanu Ionela  
- a participat la ședințele Consiliului Consultativ al profesorilor de istorie din Dolj, în calitate de membru 

- a făcut parte din Comisia de organizare a Simulării Naționale a examenului de bacalaureat din cadrul Liceului Voltaire în 

calitate de vicepreședinte și profesor evaluator 

 

- profesor evaluator la examenul de bacalaureat 

- A  participat la Cercul profesorilor de Istorie, a organizat activităţi cu ocazia unor evenimente precum Comemorarea 

Holocaustului în data de 9 octombrie 2020, cu ocazia Zilei Nationale  a organizat activitatea « România - Arc peste Timp » sau cu 

ocazia împlinirii a 162 de ani de la Mica Unire. 

 

Prof. Negoiasa Lenuţa –  
A participat cu elevii la activităţi in parteneriat cu  biserica Sf. Calinic, Craiova 

Prof. Văncică Adrian 

A organizat în cadrul școlii activități cu ocazia zilei de 24 ianuarie. 

Prof. Militaru Gabriela  

 A realizat activitățile ”Voluntariat în Pandemie” și ” Primii pași în carieră încep în liceu”. 

A coordonat activitatile organizate cu ocazia proiectului “Obiceiuri si traditii specific rromilor” – Scoala Gimnaziala “Petre 

Manarcescu”, Lipovu, Dolj.  

A realizat filme-tuturoial pentru aplicatiile educative online cu elevii de la clasa a12-aD. 

 

PARTICIPARE LA SIMPOZIOANE, CONFERINŢE, PUBLICAŢII 

Cojocăreanu Ionela : 

- Conferința Transnationala ”Educatia online fara hotare”- ianuarie 2021 

- Conferința Interjudețeană „Metode Moderne de Predare – Evaluare si Terapie a Copiilor cu Cerințe Educative Speciale”-15 decembrie 2020 

-  Seminarul de diseminare națională TERAPI – projet éducatif innovant, organizat de Universitatea din Craiova, în 

parteneriat cu ISJ Dolj și cu Liceul Voltaire, la data de 16 decembrie 2020 

- Simpozionul international “ Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” Liceul Voltaire, martie 2021 

- Conferinta Nationala “Management, politici și strategii educaționale europene” editia I, Liceul Voltaire, aprilie 2021 



 

 

 

- A publicat în  revista ”Craiova Științifică și Didactică” 2 articole:” ”Statutul politico-juridic al Principatelor in sec XVIII” și 

Istoria orală- de la poveste la scriere despre viață” 

- A obținut atestatul DELF B1 

-  

 

Negoiasa Lenuţa a participat la: 

- Seminar international Terapi, Liceul Voltaire - decembrie 2020 

-  Conferința Transnationala ”Educatia online fara hotare” ianuarie 2021 

 A participat la Cercul profesorilor de religie, organizat online la Liceul Henri Coandă, desfășurat în luna noiembrie 2020. 

- Simpozionul international “ Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” Liceul Voltaire, martie 2021 

- Simpozion Internaţional exemple de bună practică în prevenirea şi combaterea violenţei din mediul şcolar, CJRAE Dolj, 

martie 2021 

- Conferinta Nationala “Management, politici și strategii educaționale europene” editia I, Liceul Voltaire, aprilie 2021 

- Pan-European Conference on Digital Education. Primiera aprilie 2021 

 Am participat la Cercul profesorilor de religie, organizat online la Liceul Henri Coandă, desfășurat în luna noiembrie 

2020. 

 Am participat la Cercul profesorilor de religie, organizat online la Liceul Henri Coandă, desfășurat în luna noiembrie 

2020. 

 

 

Militaru Gabriela : 

 

Conferinta transnationala `Educatia online fara frontiere` 

Conferinta pan-europeana `Digital education: learning from Best Practice` 

Conferința Flipped Classroom` 

- A obținut atestatul DELF B2 



 

 

 

 

Enculescu MIRELA: 

- Conferinta Interjudețeană „Metode Moderne de Predare – Evaluare si Terapie a Copiilor cu Cerințe Educative Speciale”-15 decembrie 2020 

- A obținut atestatul DELF A2 

* Simpozion interjudețean ,,Științele și acordarea lor interdisciplinară,,- parteneriat, articol și participare la Liceul Energetic 

Craiova - 27 mai 2021 

* Conferință internațională ,,Management, politici și strategii,,  

             ,,Educația Europeană,, - Liceul Charles Laugier – 18 februarie 2021 

- Conferință internațională ,,Inovație și creativitate în activitățile didactice,, - 18 februarie 2021 

 

Văncică Adrian 

 

- A participat la activitatea de formare a profesorilor de istorie și științe socio-umane din cadrul proiectului Erasmus + My 

Europe- Your Europe Say- coordonat de ISJ in cadrul căruia a desfășurat 5 activități nonformale 

- Conferința națională Tradiții și Valori Românești 

- Conferința națională INCLUDE 

-  

 

 

CURSURI OPŢIONALE : 

Militaru Gabriela : 

-Educația pentru Mass-media -11 C 

-Educație pentru dezvoltare personala (12D)  

Cojocăreanu Ionela: 

Istoria Monarhiei în România- clasele a XII-a C şi D 

Văncică Adrian: 

Istoria Recentă a României- clasele a XI-a C și D 

Tudoran Stelian 

-Educație pentru dezvoltare personala (12C)  

 

 

 

 



 

 

 

ALTE ACTIVITATI 

ACTIVITATI METODICE 

Referate: 

 Referat- Referat- Națiune și acțiune la 1859, Prof. Văncică Adrian , în data de 23. I. 2021 

 Referat- dezbatere „Stilul didactic modern al profesorului de geografie”, prof. Popescu Ciprian, în data de 21.II. 2021, 

activitate desfășurată cu ajutoul platformei google meet. 

 Referat „Rolul activităților extrașcolare în dezvoltarea aptitudinilor artistice la copii”, prof. Negoiasa Lenuța, Ostroveanu 

Cătălin în data de 20.V.2021, activitate desfășurată cu ajutorul platformei google meet. 

 

 

Lecţii demonstrative: 

 Cojocăreanu Ionela a susţinut lecţia demonstrativă la clasa a XII-a C în data de  23.01.2021 cu tema „Statul român modern: de la 

proiect politic la realizarea României Mari (sec. XVIII-XX)”. 

Tudoran Stelian a susţinut lecţia demonstrativă la clasa a XII-a D în data de  15.02.2021 cu tema „Publicitate politică, 

persuasiune, manipulare”. 

Militaru Gabriela a susţinut lecţia demonstrativă la clasa a XI-a D în data de  3.03.2021 cu tema „Populația umană și sursele de 

informare demografică”. 

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

 A fost organizată activitatea ”Ziua Națională a României în imagini, text și culoare” în care elevii au realizat materiale ppt 

și filmulețe despre semnificatia zilei de 1 Decembrie. 

Cu ocazia zilei de 24 ianuarie a fost organizat un program  artistic cu titlul „Mica unire” ce a inclus un colaj artistic de 

cantece şi dansuri româneşti dar şi mai multe activităţi precum prezentări ppt,”, vizionarea de filme documentare, coordonatori  

prof. Cojocăreanu Ionela şi prof. Văncică Adrian , Activitatea s-a desfășurat pe platforma google meet.   

Au fost organizate acţiuni de voluntariat – de către prof. Cojocăreanu Ionela  şi prof. Negoiasa Lenuţa implicând mai 

mulți elevi în pregătirea cadourilor și promovarea ideii de voluntariat.  

Doamna Militaru Gabriela a organizat activitățile  ”Voluntariat în pandemie” și ”Primii pași în carieră încep în liceu”. 

   

10. IMPLICAREA ÎN DIFERITE COMISII ŞI ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 

Prof. Cojocăreanu Ionela: 

Comisia  Metodică « Om şi Societate »-responsabil 

Coordonator SNAC-  

Comisia paritară la nivel de scoală-responsabil 

Comisia de Olimpiade şi concursuri şcolare-membru 

Comisia pentru curriculum- membru 



 

 

 

Comisia pentru control managerial intern-membru 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi a discriminării în mediul şcolar- membru 

Comisia de gestionare SIIR-membru 

Comisia Euro200 -responsabil 

Comisia pentru frecvenţă, combaterea absenteismului şi abandonului şcolar- membru 

 

Prof.  Popescu Ciprian: 

Comisia de recepţie bunuri şi servicii-membru 

Comisia Sportului şcolar-membru 

Comisia pentru organizarea examenelor ( examene de corigenta, examene de incheiere a situatiei scolare, examene de diferente)- 

membru 

Comisia ISU-membru 

Comisia « Om si societate » membru 

Comisia paritară la nivel de scoală-membru 

 

Prof. Militaru Gabriela: 

Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţia în cariera didactică- membru 

Comisia pentru prevenirea şi eliminarea violenţei, a faptelor de corupţie şi a discriminării în mediul şcolar- responsabil 

Comisia pentru proiecte europene- membru 

Comisia pentru organizarea examenelor ( examene de corigenta, examene de incheiere a situatiei scolare, examene de diferente)- 

membru 

Comisia « Om si societate »  membru 

Comisia de Arhivare - membru 

Comisia de acordare a burselor scolare-membru 

 

Ostroveanu Cătălin: 

Comisia ISU- membru 

Comisia de securitate şi sănătate în muncă şi pentru situaţii de urgenţă-membru 

Comisia de inventariere a patrimoniului-responsabil 

Comisia « Om si societate »-  membru 

Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate pentru activele fixe corporale și necorporale, materiale și 

materiale de natura obiectelor de inventar- membru 

 

 

 



 

 

 

Prof. Enculescu Mirela 

Comisia pentru organizarea examenelor ( examene de corigenta, examene de incheiere a situatiei scolare, examene de diferente)- 

membru 

Comisia « Om si societate »-  membru 

 

Notreţu Tiberiu: 

Comisia « Om si societate » - membru 

Comisia ISU- responsabil 

Comisia de recepţie bunuri şi servicii-membru 

Comisia Sportului şcolar -responsabil 

 

Negoiasa Lenuţa: 

- Responsabil bibliotecă 

Comisia pentru educatia sanitară, sănatatea elevilor și a mediului, crucea roșie- responsabil 

Comisia de evidenta si gestionare a manualelor scolare- responsabil 

Comisia « Om si societate » - membru 

 

Văncică Adrian: 
Comisia de casare, de clasare și valorificare a materialelor rezultate pentru activele fixe corporale și necorporale, materiale și materiale de natura obiectelor 

de inventar- responsabil 
Comisia « Om si societate » - membru 

Comisia ISU- membru 

Comisia de evidenta si gestionare a manualelor scolare- membru 

Comisia de inventariere a patrimoniului-membru 

Tudoran Stelian: 

Comisia ISU-responsabil 

Comisia de recepţie bunuri şi servicii- responsabil 

 Comisia de inventariere a patrimoniului-membru 

Comisia « Om si societate » - membru 

Comisia Sportului şcolar-membru 

Comisia de etică-membru 

 



 

 

 

Concluzionând,am putea spune că pe parcursul anului şcolar 2020-2021, toţi membrii comisiei metodice şi-au adus 

contribuţia la activităţile propuse, și-au atins obiectivele, sporind calitatea actului educațional. 

  

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE ÎN ANUL ŞCOLAR 2019- 2020 

COMISIA METODICĂ ”LIMBĂ ȘI COMUNICARE” 

În  urma analizei activităţii Comisiei metodice a ariei curriculare „Limbă și Comunicare” s-au constat următoarele 

aspecte: 

1. Activităţile s-au desfășurat conform Planului managerial al Comisiei metodice „Limbă și Comunicare” pentru anul  

școlar 2019-2020, concretizat în Programul de activităţi al Comisiei metodice a ariei curriculare „Limbă și Comunicare”  pentru 

anul  școlar 2019-2020, Semestrul I şi Semestrul al II-lea.  

2. Activităţile impuse la începutul semestrului au fost realizate, în general, conform calendarului; 

3. S-au elaborat, aplicat și interpretat testele inițiale, dar şi teste de progres şi sumative. 

1. STADIUL PARCURGERII MATERIEI PLANIFICATE 

S-a constatat că toate cadrele didactice din cadrul Comisiei metodice „Limbă și Comunicare” au parcurs materia conform 

planificării. 

2. ACTIVITATEA ONLINE- PLATFORME, FEED-BACK, ETC; 

În perioada Școlii online au fost utilizate platformele Google Suites precum și Faceebook messenger și WhatsApp. 

 

3. SITUAŢIA PROMOVĂRII 

S-a urmărit continuu prin strategii didactice moderne realizarea unui climat favorabil înţelegerii şi învăţării disciplinelor 

predate în cadrul Comisiei metodice „Limbă și Comunicare”, cu scopul de a obţine un progres în educaţie şi performanţa şcolară. 

Astfel, la sfârşitul anului școlar situția se prezintă astfel : 

 

Limba română – procent de promovare 99% 

Limba franceză - procent de promovare 100% 

Limba engleză - procent de promovare 100% 

Latină - procent de promovare 100% 

 

 

 

 



 

 

 

Limba română: 

 
Nr. Profesor Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  SEM. I Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata Crt.   

   5-6
99

 7-8
99

 10-Sep 

1 

Limba 

română 

IX B 28 - - 1 16 11 

8,18   

Profesor IX C 28 - - - 14 14 8,59   

  

XI C lit. 

universală 

27 - - - 3 24 

9,50   

Mitrică 

Adina 

XII C 30 1 1 8 10 12 

7,12 
Stănescu 

Marina 

  

XII C 

opțional 

30 1 - - 9 20 

9,20 
Stănescu 

Marina 

  

XII C lit. 

universală 

30 1 - 2 8 17 

8,64 
Stănescu 

Marina 

  

XI C lit. 

Universală 

33 - - - 10 23 

9,16   

  XII D 27 - 3 10 8 5 7,64   

  

XII D 

opțional 

27 - - 2 8 17 

8,72   

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 

Spătaru 

Paul 

 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

4 Limba 

română 

IX D 30  - - 4 15 9 8,16  

X B 25 - - 9 16 - 6,98  

X D 31 - - 10 15 6 7,41  

XI B 25 - - 15 8 2 6,52  

XI D 25 - - 14 15 4 7,23  

 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 
Pandelică 

Iuliana 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

5 Limba 

franceză 

IX D 15  - -  3 2 10 8,90  

X B 

opțional 

25 - - - 10 15 9,86  

X B 25 - - - 7 18 8,46  

X C 17 - - 5 4 8 8,05  

X D 16 - - 5 3 8 8,21  

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 

Mihai 

Anca 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

2 Limba 

română 

XC 33 - - 9 9 15 8,00  

XI C 33 - - 10 11 12 7,79  

XII B 15 - - 3 7 5 7,86  

XII B 

opțional 

15 - - - - 15 9,86  



 

 

 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 

Stăncule

scu 

Raluca 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

6. Limba 

franceză 

XII C 16  - -  - 6 10 8, 96  

IX B 28 - - 1 21 6 8,17  

XI C 17 - - 8 7 2 7,29  

XI D 16 - - - 12 4 8,40  

XI D 

opțional 

33 - - - 14 19 9,13  

XI C 

cultură și 

civilizație 

33 - - - 1 28 9,69  

  

XI C 

opțional 

integrat 

33 - - - 4 29 9,48  

  

IX C 

Geografia 

Franței 

28 - - - 8 20 9,21  

 

 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 

Ionescu 

Daniela 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

7 Limba 

franceză 

X D 15  - - 6 4 5 7,50  

XI B 25 - - - 3 22 9,50  

XII B 15 - - - 3 12 9,53  

XII C 13 1 - - 4 9 9,30 Stănescu 

Marina 

XII D 13 - - 1 2 10 8,53  

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 

Neagoe  

Camelia 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 



 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 

Popi 

Dorina 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

10. Limba 

franceză 

IX C 15  - - 

 

2 5 8 8,63  

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 

Simion 

Ruxandra 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

 

 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

  XI C 16  - -  - 3 13 9,25  

 Limba 

latină 

X D 31 - - - 5 26 9,38  

  XI C  33 - - - 10 23 9,31  

  XII C  30 - - - 4 26 9,28  

9 
Limba 

franceză 

IX D 15 - - 1 9 5 8,17  

XI D 17 - - - 9 8 7,29  

X C 16 - - 3 5 8 8,32  

X C 

Istoria 

Franței 

33 - - - 8 25 9,21  

XII D 16 - - - 14 2 8,40  

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 

Popa 

Raluca 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

11, Limba 

franceză 

IX C 13  - -  - 2 11 9,46  



 

 

 

 

 

 

Nr. Profesor Clasa Efectiv Cu 

situatia  

neinchei

ata 

Corigen

ti 

Medii  ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor 

cu 

situatia 

neinchei

ata 

Crt   

  Burtea 

Lavinia 

5-6
99

 7-8
99

 10-Sep 

14 Limba 

engleză 

X C 33  - - 2 11 18 8,62   

XI B 25 - - 2 9 15 8,68   

XI C 33 - - - 11 22 8,89   

XII C 30 1 - - 6 23 9,58 Stănescu 

Marina 

XII C 

opț 

30 - - - 1 29 9,93   

XII D 27 - - 1 6 20 9,27   

 

 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 

Udroiu 

Adriana 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

15. Limba 

engleză 

IX B 28  - -  - 6 22 9,14  

IX C 28 - - - 1   27 9,44  

X D 30 - - 1 8 21 8,99  

IX D opț 30 - -  3 27 9,60  

X B 25 - - 2 10 13 8,59  

X D 31 - - 5 7 19 7,96  

XI C opț 33 - - - - 33 10  

XI D 33 - - 3 13 16 8,21  

XI D opț 33 - - - 3 30 9,68  

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 

Trușcă  

Maria 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

16. Limba 

latină 

IX C 28  - -  - 5 23 9,05  

X C 33 - - - 7   26 8,87  

  IX D 30 - - - 4 26 9,15  

 

 

Nr. 

Crt. 

Profesor 

 

Simion 

Ruxandra 

Clasa Efectiv Cu situatia  

neincheiata 

Corigenti Medii  ANUALE Media 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

5-6
99 

7-8
99 

9-10
 

17. Limba 

franceză 

IX B 28  - -  - - 28 9,52  

XI B 25 - - - - 25 9,20  

XII B 

opțional 

15 - - - - 15 9,76  

  

XII C 

cultură și 

civ. 

30 - - - - 30 9,78  

  

XII D 

cultură și 

civ. 

27 - - - - 27 9,67  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

4. REZULTATE LA CONCURSURI SI OLIMPIADE  

Concursuri internationale: 

 

Examenele DALF DELF 

 Atestat Dalf C1 Girard Isabelle, clasa a XI a C 

Atestat DALF C 1, Craciun Celia, clasa a XI a B 

Atestat Delf B2 Anghel Fernandes Catia Alexandra, clasa a XI a C 

Atestat Delf B2 Camen Anne Marie, clasa a XI a C 

Atestat Delf B2 Trasca Daniela, clasa a XI a C 

Atestat Delf B1 Cîrstina Cristina Alexandra Georgiana 

 

Limba engleză : 

Concursul Internațional ”Cangurul Lingvist” : prof. Lavinia Burtea 

- Predescu Carina, clasa a XI-a C, Premiul I 

- Bulugiu Andra, clasa a XII-a C, Premiul II 

- Dincă Denisa, clasa a XI-a B, Premiul II 

- Daia Cristina, clasa a XII-a C, Premiul II 

- Crăciun Ionuț, clasa a XI-a C, Premiul II 

- Crăciun Celia, clasa a XI-a B, Premiul II 

- Pătrașcu Adrian, clasa a XI-a B, Premiul II 

- Ilie Ana Maria, clasa a XI-a B, Premiul II 

- Stanciu Loredana, clasa a XI-a C, Premiul II 

- Floriganță Carla, clasa a X-a C, Premiul III 

- Jianu David, clasa a X-a C, Premiul III 

- Trușculete Ciprian, clasa a XI-a B, Premiul III 

- Condoiu Antonia, clasa a XI-a C, Premiul III 

- Cîrjan Eveline, clasa a XI-a B, Premiul III 

- Buică Cristina, clasa a XI-a C, Premiul III 

- Bittel Roxana, clasa a X-a C, Premiul III 

- Badea Naomi, clasa a X-a C, Premiul III 



 

 

 

Concursul Internațional ”Cangurul Lingvist” : prof. Adriana Udroiu 

Premiul III, Smarandoiu Laurentiu, clasa a XI a D 

Premiul I Gruia Alexandra, clasa a XI a D, Concursul International “Jurnal de toamna” 

Premiul II Lazarica Elis, clasa  a XI a D, Concursul International “Jurnal de toamna”  

Premiul II, Puica Alexia, clasa a XI a D, Concursul International “Jurnal de toamna” 

Premiul II, Taraban Bianca, clasa a X a D, Concursul International “Jurnal de toamna” 

Premiul II, Doru Simona Madalina, clasa a X a D, Concursul International “Jurnal de toamna” 
 

Concursuri interjudetene 
 

Limba engleza 

Premiul II :Ilie Laurentiu Lucian, clasa a 12 a B, Concurs interjudetean Happy mother`s day Bon anniversaire maman, 

Prof. Udroiu Adriana 

Premiul III Puica Yasmina Alexia, clasa a X a D, Concurs interjudetean Happy mother`s dayB on anniversaire maman, 

Prof. Udroiu Adriana 

Premiul III Avdiaj Alessio, clasa a X a C, Concurs interjudetean Happy mother`s day Bon anniversaire maman, Prof. 

Burtea Lavinia 

premiul III Vochescu Erik, clasa a XI a C,  Concurs interjudetean Happy mother`s day Bon anniversaire maman, Prof. 

Burtea Lavinia 

Menntiune Cirstina Cristina, clasa a XI a C, Concurs interjudetean Happy mother`s day Bon anniversaire maman, Prof. 

Burtea Lavinia 

Mentiune Ionescu Catalina, clasa a X D, Concurs interjudetean Happy mother`s day Bon anniversaire maman, Prof. 

Udroiu Adriana 

 

Limba franceza 
 

Premiul I, Georgescu Bianca, IX C, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Popi Dorina 

Premiul I, Barbu Ana Maria, XI D, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, prof. Stanculescu 

Raluca 

Premiul II, Stanescu Adelaida, IX C, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire mamanProf. Popi Dorina 

Premiul II, Gadea Catalina, X B, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Pandelica Iulia 

premiul II, Pleniceanu Catalina, X C, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Neagoe 

Camelia 

Premiul III Nicola Andreea, X D, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Ionescu Daniela 

Premiul III Tudor Miruna, IX C, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Popa Raluca 

Premiul III Molon Lia, X B, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Pandelica Iulia 



 

 

 

 

Mentiune Gruia Alexandra, XI D, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Neagoe Camelia 

Mentiune, Panduru Gianina, XII D, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof Ionescu Daniela 

Mentiune, Negrila Andreea, IX C, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Popa Raluca 

Mentiune , Dima Alexandra, X B, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Pandelica Iulia 

 

  

 

Concurs interjudetean Fete de la Francophonie 

 

Premiul I, Bianca Georgescu, Cristina Ciovică,Mlagiu Ana Maria,  clasa a IX a C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, 

Prof. Popi Dorina 

 Premiul I Budică Anastasia, Popescu Ionuț, Daria Tutunel, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie 

 Premiul I Trasca Daniela Florentina, clasa a XI a C, Popescu Ionuț, Daria Tutunel, Concurs interjudetean Fete de la 

Francophonie, Prof. Raluca Stanculescu 

Premiul II Mrejuică Marius Matteo, clasa a  Concurs interjudetean Fete de la Francophonie 

Premiul II Fieraru Diana, clasa a X a C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Pandelica Iulia 

Premiul III Stănescu Adelaida, clasa a IX a C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Popi Dorina 

Premiul III Tosun Radu clasa a IX a B  , Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, 

 Premiul III Budică Anastasia, Popescu Ionuț, Daria Tutunel, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie 

Premiul III Buica Emilia Cristina, Negrila Andreea, clasa a XI a C si a IX a C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, 

Prof. Popa Raluca 

Mentiune Alexia Zăvoianu, clasa a X a B, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Pandelica Iulia 

Mentiune, Dinu Feodora, clasa a XII a C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Raluca Stanculescu 

Mentiune, Dumitru Cristiana,  clasa a X a D, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Pandelica Iulia 

Mentiune, Pasarica Flavius,  clasa a XII a D, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Ionescu Daniela 

Mentiune, Zuica Andrada,  clasa a XIIa C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Ionescu Daniela 

Mentiune, Daia Cristina,  clasa a XIIa C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Stanculescu Raluca 

Mentiune, Suna Alecsia,  clasa a IXa C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Popi Dorina 

Mentiune, Mutu Aris,  clasa a IXa C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Popa Raluca 

Premiul special ARPF, Badea Naomi, clasa a X a C Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Pandelica Iulia 

Premiul special ARPF, Lupu Eric-Florin,  clasa a X a B, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Pandelica Iulia 

Premiul special ARPF, Peșea Ana Maria, clasa a XI a D Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Raluca Stanculescu 

Premiul special ARPF, Faciu Mario, clasa a X a B  Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Pandelica Iulia 

 

 



 

 

 

Concursul interjudetean Image Imaginer 

Premiul III, sectiunea eseu, Craciun Celia, clasa a XI a B, prof. Ionescu Daniela 

Premiu III, Trasca Daniela, clasa a XI a C prof. Raluca Stanculescu 

Premiul special ARPF, Dinu Feodora, Clasa a XII a C, prof. Raluca Stanculescu 

 

Concurs judetean Les ados Cinephiles 
Mentiune -Trupa Les Masquées prof. Coord. Pandelica Iuliana-Florina, Neagoe Camelia 

Premiul special ARPF- Trupa Le flambeau francophone, prof. Coord. Dorina Loredana Popi 

 

Limba română : 

Prof. Spătaru Paul : 

1. Concursul Jurnal de toamnă – Peșea Ana, clasa a XI-a D – premiul I 

2. Concursul Un condei triumphător – Dumitru Cristiana, clasa a X-a D și Gruia Alexandra, clasa a XI-a D – diplome de 

participare 

 

5 . PROGRAMUL DE PREGATIRE PENTRU ELEVII CAPABILI DE PERFORMANTA SI PENTRU CEI CU 

DIFICULTATI DE INVATARE 

 Limba română 

- marți 14.10-15.10- pentru elevii capabili de performanţă 

- miercuri 14.10-15.10- pentru elevii capabili de performanţă 

- joi-14.10-15.10- pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

- vineri 14.10-15.10- pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

Limba engleză 

- luni 14.10-15.10- pentru elevii capabili de performanţă 

- marți 14.10-15.10-  pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

- miercuri 14.10-15.10 pentru elevii capabili de performanţă 

- vineri 14.10-15.10-  pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

 



 

 

 

 

Limba franceză 

- luni 14.10-15.10- pentru elevii capabili de performanţă 

- marți 14.10-15.10- pentru elevii capabili de performanţă 

- miercuri 14.10-15.10  pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

- joi 14.10-15.10  pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

- vineri 14.10-15.10  pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

 

Limba latină 

- vineri 14.10-15.10- pentru elevii capabili de performanţă 

 

CURSURI DE PERFECTIONARE  

 

Prof.dr. Popi Dorina: 

1 Formator CRED- ianuarie- iulie 2021, curs organizat de CCD Olt. 

Curs formare evaluatori, februarie- aprilie 2021. 

Formator DNL in parteneriat cu Institutul Francez din Romania, 15 martie -1 iunie 2021. 

Participare in calitate de prof. evaluator la examenul de DELF Elevi, sesiunea mai 2021, de la Centrul de Examen Colegiul 

National “Elena Cuza”, Craiova. 

Participare la curs de formare la Cavilam Vichy la propunerea Institutului Francez din Romania,  in perioada 18-31 iulie 2021. 

Participare la “The 10
th

 International Laude-Reut Conference on Diplomacy and Global Affairs” 2021 

Prof. organizator al Cercului pedagogic al profesorilor de limbi romanice, semestrul al doilea, 10 iunie 2021 si sustinere 

prezentare “Les medias en classe de FLE”. 

Presedinte Comisia de Bacalaureat de echivalare si recunoastere a competentelor lingvistice si digitale, sesiunea iunie-iulie 2021. 

Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 17-21 mai 2021, activitate 

online organizata de Lycee General “Dimcho Debelyanov”, Belene, Bulgaria. 

Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 12-16 aprilie 2021, 

activitate online organizata de Liceul “Voltaire”, Craiova. 

Participare la proiectul Erasmus+ “Educated and Active Citizenship”, 10-14 mai 2021, activitate online organizata de I.E.S. 

Lopez de Arenas, Marchena, Spania. 



 

 

 

Participare la seminarul didactic universitar “Le role du professeur de francais, langue etrangere a l‟ere du numerique: nouveaux 

defies et nouvelle pratiques”, 21 mai  2021, organizat de Centrul de Reusita Universitara, Lectoratul francez si Departamentul de 

limbi romanice din cadrul Universitatii din Craiova, ARPF, filiala Dolj, si Inspectoratul Scolar Dolj. 

Participare cu lucrare stiintifica in cadrul simpozionului judetean “Abandonul scolar-metode de prevenire si combatere”, editia a 

II-a, organizat de Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Sf. Vasile”, Craiova, 18 februarie 2021. 

Participare la schimbul de experienta intre scoli- Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale europene”, 

organizata de Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

Elaborarea metodologiei si regulamentului Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, 

organizat de Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

Organizarea si Coordonarea Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, desfasurat la 

Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

Participare la Simpozionul International Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, organizat de Liceul Voltaire, 3 

martie 2021. 

Participare cu lucrarea “Proiectarea didactica si managementul eeuropean in spatial romanesc”la Conferinta nationala 

“Management, politici si strategii educationale europene”, organizata de Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

Organizarea si coordonarea conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, desfasurate la Liceul 

Voltaire, 29 aprilie 2021. 

Elaborarea metodologiei si regulamentului conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, 

desfasurate la Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

Protectia juridica a drepturilor omului-jurisprudenta Cedo, februarie 2021 

Am participat la conferința interjudețeană ”Metode moderne de predare-evaluare și terapie a elevului cu CES”, decembrie 2020. 

 

Prof. Daniela Ionescu: 

 Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal octombrie- 2020 organizat de FSLI 

 Curs ”Protecția juridică a drepturilor omului- jurisprudența CEDO”- 5-8 ianuarie 2021 

 Curs ”Managementul organizatiei scolare ”- februarie-martie 2021, 90 de ore/ 22 de credite 

 

 

 

Prof. Burtea Lavinia :  

Dezvoltarea competentelor digitale 2-10 septembrie 2020  organizat CCD Dolj 

„Dezvoltarea competențelor antreprenoriale” organizat CCD Dolj 



 

 

 

Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal octombrie- 2020 organizat de FSLI 

7th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 29th of October 

 

 Webinar „BLENDED LEARNING”, Pearson, decembrie 2020 

REZILIENȚA: Cum să rămânem Puternici și Echilibrați Emoțional în aceste Vremuri, SELLification, ianuarie 2021 

 

Curs CRED, 17 mai-23 iulie 2021, organizat de CCD Olt. 

 

Curs „Educație pentru o dezvoltare armonioasă a adolescentului”, aprilie 2021. 

 

Participare la “The 10
th

 International Laude-Reut Conference on Diplomacy and Global Affairs” 2021 

Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 17-21 mai 2021, activitate 

online organizata de Lycee General “Dimcho Debelyanov”, Belene, Bulgaria. 

Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 12-16 aprilie 2021, 

activitate online organizata de Liceul “Voltaire”, Craiova. 

Participare la proiectul Erasmus+ “Educated and Active Citizenship”, 10-14 mai 2021, activitate online organizata de I.E.S. 

Lopez de Arenas, Marchena, Spania. 

Participare cu lucrare stiintifica in cadrul simpozionului judetean “Abandonul scolar-metode de prevenire si combatere”, editia a 

II-a, organizat de Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Sf. Vasile”, Craiova, 18 februarie 2021. 

Participare la schimbul de experienta intre scoli- Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale europene”, 

organizata de Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

Elaborarea metodologiei si regulamentului Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, 

organizat de Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

Organizarea si Coordonarea Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, desfasurat la 

Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

Participare la Simpozionul International Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, organizat de Liceul Voltaire, 3 

martie 2021. 

Participare la Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale europene”, organizata de Liceul Voltaire, 29 

aprilie 2021. 

Organizarea si coordonarea conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, desfasurate la Liceul 

Voltaire, 29 aprilie 2021. 

Elaborarea metodologiei si regulamentului conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, 

desfasurate la Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

Protectia juridica a drepturilor omului-jurisprudenta Cedo, februarie 2021 

 

 



 

 

 

Udroiu Adriana: 

- Curs Competente digitale- CCD Dolj- septembrie 2020 

- GDPR – 60 ore-03.10.2020-06.11.2020- 
-  curs în cadrul proiectului <Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor vulnerabile - Justiție pentru toți 

-curs international online “Preparation of Proposals and Management of European Education Projects under ERASMUS+”- 2-3 

februarie 2021 

- curs CCD  „Valorificarea parteneriatelor scolare Etwinning” – iunie 2021 

Prof. Mitrică Adina:  

 Curs-Managementul protecției datelor cu caracter personal 

 Curs-Ora de net 

 Seminarii de diseminare în cadrul proiectului Erasmus+ TERAPI 

 SuperTeach-Revoluția mentalității în educație 

 SuperTeach-Repatriot 

 Webinarii Merito dedicate învățării colaborative 

 Curs-Protecția juridică a drepturilor omului 

 Curs ”Promovoir l inclusion, la diversite culturelle et la tollerance dans l education” 

 Curs ”Filmul ca instrument educațional” 

 Curs ”Introducere în educația media” 

Prof. Spătaru Paul: 

- CRED 

- Managementul protecției datelor cu caracter personal 

 

Prof. Mihai Anca: 
-Managementul protecției datelor cu caracter personal 

- Stimularea creativitatii elevilor utilizand instrumente online 

- Protecţia juridică a drepturilor omului – jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 

- CLASA DE ACASĂ - Aplicații pentru comunicare sincronă în grup: Zoom 

- GO CIRCULAR WEBINAR 

 

Prof. Pandelică Iuliana: 

 Dezvoltarea competentelor digitale 2-10 septembrie 2020  organizat CCD Dolj 

 „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale” organizat CCD Dolj 



 

 

 

 Atelier AcreditarE+ online, domeniul Educație Școlară 29 septembrie-2 octombrie 2020 organizat de 

ANPCDEFP 

 Curs ”Protecția juridică a drepturilor omului- jurisprudența CEDO”- 5-8 ianuarie 2021 

 7th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 29th of October 

 

 REZILIENȚA: Cum să rămânem Puternici și Echilibrați Emoțional în aceste Vremuri, SELLification, ianuarie 2021 

 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 17-21 mai 2021, 

activitate online organizata de Lycee General “Dimcho Debelyanov”, Belene, Bulgaria. 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 12-16 aprilie 2021, 

activitate online organizata de Liceul “Voltaire”, Craiova. 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Educated and Active Citizenship”, 10-14 mai 2021, activitate online organizata de 

I.E.S. Lopez de Arenas, Marchena, Spania. 

 Participare cu lucrare stiintifica in cadrul simpozionului judetean “Abandonul scolar-metode de prevenire si combatere”, 

editia a II-a, organizat de Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Sf. Vasile”, Craiova, 18 februarie 2021. 

 Participare la schimbul de experienta intre scoli- Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale 

europene”, organizata de Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Elaborarea metodologiei si regulamentului Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele 

Erasmus+”, organizat de Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

 Organizarea si Coordonarea Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, desfasurat 

la Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

 Participare la Simpozionul International Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, organizat de Liceul 

Voltaire, 3 martie 2021. 

 Participare la Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale europene”, organizata de Liceul 

Voltaire, 29 aprilie 2021. 



 

 

 

 Organizarea si coordonarea conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, desfasurate la 

Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Elaborarea metodologiei si regulamentului conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, 

desfasurate la Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 

 

Prof. Neagoe Camelia: 

 Dezvoltarea competentelor digitale 2-10 septembrie 2020  organizat CCD Dolj 

 „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale” organizat CCD Dolj 

 Atelier AcreditarE+ online, domeniul Educație Școlară 29 septembrie-2 octombrie 2020 organizat de 

ANPCDEFP 

 Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal octombrie- 2020 organizat de FSLI 

 Curs ”Protecția juridică a drepturilor omului- jurisprudența CEDO”- 5-8 ianuarie 2021 

 Curs ”Managementul organizatiei scolare ”- februarie-martie 2021, 90 de ore/ 22 de credite 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 17-21 mai 2021, 

activitate online organizata de Lycee General “Dimcho Debelyanov”, Belene, Bulgaria. 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 12-16 aprilie 2021, 

activitate online organizata de Liceul “Voltaire”, Craiova. 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Educated and Active Citizenship”, 10-14 mai 2021, activitate online organizata de 

I.E.S. Lopez de Arenas, Marchena, Spania. 

 Participare cu lucrare stiintifica in cadrul simpozionului judetean “Abandonul scolar-metode de prevenire si combatere”, 

editia a II-a, organizat de Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Sf. Vasile”, Craiova, 18 februarie 2021. 

 Participare la schimbul de experienta intre scoli- Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale 

europene”, organizata de Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 



 

 

 

 Elaborarea metodologiei si regulamentului Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele 

Erasmus+”, organizat de Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

 Organizarea si Coordonarea Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, desfasurat 

la Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

 Participare la Simpozionul International Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, organizat de Liceul 

Voltaire, 3 martie 2021. 

 Participare la Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale europene”, organizata de Liceul 

Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Organizarea si coordonarea conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, desfasurate la 

Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Elaborarea metodologiei si regulamentului conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, 

desfasurate la Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

Prof. Stănculescu Raluca: 

 Curs Metodist, organizat de S.C Start 2 Perform SRL, 26 noiembrie- 20 decembrie 2020, 140 de ore 

 „S’ouvrir au monde et mieux le comprendre”, organizat de Centrul de carte străină Sitka și CLE Internațional, decembrie 

2020 

 Atelier en ligne: ”Activités dynamisantes pour la classe de FLE en présentiel et à distance”, 9 decembrie 2020 

 Curs ”Protecția juridică a drepturilor omului- jurisprudența CEDO”- 5-8 ianuarie 2021 

 Curs ”Managementul clasei de elevi”- martie- aprilie 2021, 80 de ore/ 120 de credite 

 ”Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice”, 11 februarie- 03 aprilie, 30 de credite/ 120 de 

ore 

 ” International recommendations for support activities and preventive measures to help reduce school dropout and 

increase educational status in minority communities”- 06 februarie-07 februarie 2021 

 



 

 

 

Prof. Popa Raluca: 

A participat la  urmatoarele cursuri si Webinarii: 

Seminaire didactique universitaire Le rôle du professeur de français à l‟ère du numérique : nouveaux défis et nouvelles pratiques, 

Craiova 20 Mai 2021 

Managementul si prelucrarea datelor personale. Octombrie 2020 

Protectia juridica a drepturilor omului-jurisprudenta Cedo 

Webinare Webdidactica: Brandigul personal pentru profesori, in predarea la clasa si online 

Predarea online si motivarea elevilor 

Bune practici in predarea online  de la scoala si de acasa 

« Bullyingul in spatiile destinate invatamantului, fie in mediul online, fie in scoala » 

« Evaluarea PISA pentru scoli »Forumul online Merito Maramures: Pro alternative de invatare colaborativa, 5 ore de formare 

organizat de Fundatia Business Leaders, CCD Maramures , 3.10.2020 

 

 

6. INSCRIERI LA GRADE DIDACTICE  

Burtea Lavinia este înscrisă la gradul I, promoţia 2022. 

Popa Raluca este înscrisă la gradul II, promoţia 2021. 

Ionescu Daniela este înscrisă la gradul II, promoţia 2021. 

7. PARTENERIATE INCHEIATE PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR  

Proiectul de parteneriat  «Împreună în diversitate»  între Liceul „Voltaire” ,Scoala Gimnazială „Anton Pann” - prof. coordonator 

Burtea Lavinia 

Perioada de desfasurare: an scolar 2020-2021 

Coordonare activitati organizate cu Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman coordonator Mitrică Adina 

Perioada de desfasurare : 2020-2021 

Parteneri : American Corner- Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman 

 

Biblioteca Judeteana Alexandru si Aristia Aman 

 Inițiere și coordonare  parteneriate educaționale in vederea desfasurarii concursului naţional Euroscola 

Perioada de desfasurare august-octombrie 2019 

 

Parteneri : Universitatea din Craiova, Biblioteca Omnia, Primaria Municipiului Craiova, Aeroclubul George Bibescu 

Craiova, 



 

 

 

 

 Parteneriate cu Facultatea De Litere, Lectoratul Francez, Universitatea din Craiova: « Projections cinéma », « La préparation au 

DELF », Picnic poetic Haikunoi 

Parteneriate educationale in vederea desfasurarii proiectului international Le mois de la Francophonie 

Perioada de desfasurare februarie-martie 2021 

Parteneri : C. N. Petru Rares, Suceava, Liceul Laude Reut, Bucuresti, C. N. Andrei Saguna, Bucuresti, Liceul J. L. 

Calderon, Timisoara 

Atelier Franco pop, derulat in parteneriat cu CREFECO, in cadrul La semaine pop francophone, in perioada 14-19 

decembrie 2020 

 

5) 6) Inițiere și coordonare  parteneriat educațional în vederea desfășurării concursului Cangurul Lingvist- Limba Engleză 

Perioada de desfasurare 21 mai 2021 

Parteneri : Asociația IDEE 

Parteneriat încheiat cu Liceul Tehnologic ”Anghel Saligny”, Fetești, pentru proiectul educațional ”Un Noël plein de surprises” 

Parteneriat încheiat cu Colegiul Național Andrei Șaguna, Brașov, pentru proiectul ”Le mois de la Francophonie” 

Parteneriat încheiat cu Liceul ”Jean Louis Calderon”, Timișoara, pentru proiectul ”Le mois de la Francophonie” 

 

Parteneriat cu APLEO și ARPF Dolj pentry Concursul “LA MULTI ANI, MAMICO!/BON ANNIVERSAIRE, MAMAN!/ 

HAPPY MOTHER‟S DAY!”, 8 martie 2020,  Școala Gimnazială Gheorghe Bibescu Craiova, prof. coordonatori: Burtea Lavinia, 

Udroiu Adriana, Pandelică Iuliana, Neagoe  Camelia, Ionescu Daniela, Popa Raluca 

Perioada de desfasurare: 8 martie 2021 

 

Prof. dr. Popi Dorina-Loredana: 

Organizator și coordonator concursurile ”Ados cinephiles”, ”La fete de la Francophonie”, precum și a activității ”La mois 

de la Francophonie”. 

 Am incheiat urmatoarele parteneriate cu Facultatea De Litere, Lectoratul Francez, Universitatea din Craiova: « Projections 

cinéma », « La préparation au DELF », Picnic poetic Haikunoi 

Am participat și organizat diverse activități extracurriculare la nivelul școlii și în cadrul unor parteneriate educaționale: 



 

 

 

 Am initiat si coordonat  parteneriate educationale in vederea desfasurarii proiectului international Le mois de la 

Francophonie 

Perioada de desfasurare februarie-martie 2021 

Parteneri : C. N. Petru Rares, Suceava, Liceul Laude Reut, Bucuresti, C. N. Andrei Saguna, Bucuresti, Liceul J. L. 

Calderon, Timisoara 

Am inițiat și coordonat parteneriatul educațional cu Muzeul Olteniei ”Multiculturalitate într-o Europă unită”. 

Am inițiat și coordonat parteneriatul educațional cu Liceul Laude Reut și am participat la activitățile din cadrul acestuia. 

 

 

Am coordonat desfasurarea atelierului Franco pop, derulat in parteneriat cu CREFECO, in cadrul La semaine pop 

francophone, in perioada 14-19 decembrie 2020 

 

 

 

9. ORGANIZAREA SI PARTICIPAREA LA DIFERITE ACTIVITATI  

Organizare concursuri, realizare subiecte pentru concursuri si olimpiade 

Prof. Popi Dorina 

- Ziua Europeană a Limbilor Moderne, 26 Septembrie 2020 

- Am coordonat desfasurarea atelierului Franco pop, derulat in parteneriat cu CREFECO, in cadrul La semaine pop 

francophone, in perioada 14-19 decembrie 2020 

- Coordonare revista profesorilor de limba franceză BIM, precum și revista școlii Tous Azimuts.  

- Organizare și coordonare Ziua Școlii în data de 20.11.2020. 

- Organizare și participare la Ziua Culturii Naționale în ianuarie 2021. 

- Organizare și participare la activitatea La Fete de l‟amour în februarie 2021. 

- Organizare și participare la activitatile din cadrul  La mois de la Francophonie în martie 2021. 



 

 

 

- Participare la 4 reuniuni transnationale cu Italia, Spania, Bulgaria, liceul nostru fiind gazda în luna aprilie 2021. 

- Coordonare activitatea pentru carte virtuală – Atelier cărți poștale, creații plastice și literare. 

- Coordonare concursul de cultură generală din cadrul Proiectului Internațional ”La francophonie nous reunis”. 

 

 

Prof. Mitrică Adina: 

 Participare la piesa de teatru ”Bullied”, alături de reprezentanții Consiliului Școlar al Elevilor ( octombrie 2020) 

 Coordonarea activității ”Recunoștință”, cu ocazia Zilei Educației ( octombrie 2020) 

 Organizarea activitatii  de management personal și constientizare socială « Succesul depinde de tine » ( octombrie 2020) 

 Mentorat concurs ”Play&Perform” din cadrul concursului cultural ”ConnectArts” (octombrie 2020) 

 Coordonare campanie de informare și conștietizare, în parteneriat cu UCECOM, în cadrul ”Săptămânii Educației Globale-

Festivalul Șanselor Tale) (noiembrie 2020) 

 Coordonare campanie ”Fabricat în România”, în parteneriat cu FabricatinRO (decembrie 2020) 

 Organizare activitate ”Bad News”, în parteneriat cu Bloc Zero și Centrul de Jurnalism Independent (decembrie 2020) 

 Coordonare activitate ” Mereu aproape de Eminescu”, cu ocazia Zilei Culturii Naționale (ianuarie 2021) 

 Participare la conferința transnațională ”Educație online fără hotare” (ianuarie 2021) 

 Participare la dezbaterea ”Jurnalismul în pandemie”, organizat de Centrul Educațional Laute-Reut (ianuarie 2021) 

 Participare la conferința internațională ”Diplomația în timpul pandemiei COVID”, organizată de Centrul Educațional 

Laute-Reut (februarie 2021) 



 

 

 

 Organizare ”ZICI cu lipici” ( Ziua Internațională a Cititului Împreună) (februarie 2021) 

 Organizare activitate ”Blind date with a book”, în cadrul Zilei internaționale a Cărții Dăruite (februarie 2021) 

 Participare la simpozionul județean ”Abandonul școlar, metode de prevenire și combatere” (februarie 2021) 

 Organizarea activității ”Ars amandi”, în parteneriat cu Casa de Cultură ”Traian Demetrescu” (februarie 2021) 

 Participare la sesiunea națională ”Dezvoltarea abilităților de viață independentă”, în cadrul proiectului ”Împreună pentru 

viitor” (februarie 2021) 

 Participare la simpozionul internațional ”Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus+ (martie 2021) 

 Participare la conferința internațională ”2day Ambassador”, organizată de Centrul Educațional Laute-Reut (martie 2021) 

 Participare masă rotundă ”Le mois de la francophonie” (martie 2021) 

 Participare la campania națională ” Caravana EveryGirl” (martie 2021) 

 Participare la programul Erasmus+ ” Active and Educated Citizenship” (aprilie 2021) 

 Participare la conferința națională ”Management, politici și strategii educaționale europene”, organizată de Asociația 

”Depinde de noi” (aprilie 2021) 

 Organizare proiecții de scurt-metraje în cadrului programului ”Filmul ca instrument educațional”, inițiat de Asociația Bloc 

Zero ( mai 2021) 

 Participare la consultarea națională ”Tineri după pandemie”, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului și grupul 

PONT ( mai 2021) 



 

 

 

 Participare la ”Olimpiadele comunicării”, Facultatea de Litere, Timișoara ( mai 2021) 

 Organizare activitate ”Teoriile conspirației, o capcană pe care o putem evita”, inițiată de Centrul pentru Jurnalism 

Independent ( mai 2021) 

 Coordonare echipă pentru participarea la Festivalul Internațional de Film Ecologist EcoFest (iunie 2021) 

 

 

Prof. Burtea Lavinia 

- Ziua europeana a limbilor moderne, 26 Septembrie 2020 

- - “Halloween”- 30 octombrie 2020 

- - Ziua Liceului Voltaire, 20 Noiembrie 2020 

- -proiect cu Voluntarii straini in cadrul proiectului « Up to youth »- 24-27 noiembrie 2020 

- - Participare la proiectul european« TERAPI» –Noiembrie 2020-seminar international si seminar judetean. 

- - Am participat la Cercul profesorilor de limba engleza, sem. I și II organizate online – 8 decembrie 2020, 15 martie 2021.  

- -Participare la dezbaterea « «Jurnalism in pandemie », organizata de Spotmedia.ro si Complexul Educational Laude-Reut- 

19 ianuarie 2021 

- Am organizat și coordonat Ziua Școlii în data de 20.11.2020. 

- Am organizat și participat la Ziua Culturii Naționale în ianuarie 2021. 

- Am organizat și participat la activitatea La Fete de l‟amour în februarie 2021. 

- Organizator al concursului Cangurul lingvist – 21 mai 2021. 

- -Participare la dezbaterea « «Jurnalism in pandemie », organizata de Spotmedia.ro si Complexul Educational Laude-Reut- 

19 ianuarie 2021 



 

 

 

- Participare la 2DayAmbassadors, organizat de Complexul Educational Laude-Reut 

- Participare la Proiect educational-cultural 1700 de ani de istorie si cultura evreo-germana, organizat de Complexul 

educational Laude-Reut. 

- PArticipare la activitatile proiectelor Erasmus+ Decouvrir le patrimoine europeen a travers lea 5 sens si Educated 

and Active citizenship in perioada aprilie-mai 2021. 

 

Prof. Udroiu Adriana: 

Organizator al concursului Cangurul lingvist 2021 

-Ziua europeana a limbilor moderne, 26 Septembrie 2020 

- “Halloween”- 30 octombrie 2020 

- Ziua Liceului Voltaire, 20 Noiembrie 2020 

-proiect cu Voluntarii straini in cadrul proiectului « Up to youth »- 24-27 noiembrie 2020 

-Saptamana Educatiei Globale- Festivalul Sanselor Tale- editia XXI- in parteneriat cu Casa de cultura Traian Demetrescu- 

25 noiembrie 2020 

- Participare la proiectul european« TERAPI» –Noiembrie 2020-seminar international si seminar judetean. 

- Am participat la Cercul profesorilor de limba engleza, sem. I organizat online – 8 decembrie 2020 –cu activitatea intitulata “ESL 

Games and Activities for Teaching English Online” si la cercul din semestrul al doilea- Colegiul National Pedagogic “Stefan 

Velovan”. 

- Participare la conferința interjudețeana „Metode moderne de predare – evaluare și terapie a copiilor cu cerințe educative 

speciale »- 17 decembrie 2020 

-Participare la dezbaterea « «Jurnalism in pandemie », organizata de Spotmedia.ro si Complexul Educational Laude-Reut- 

19 ianuarie 2021 

Participare la 2DayAmbassadors, organizat de Complexul Educational Laude-Reut 

Participare la Proiect educational-cultural 1700 de ani de istorie si cultura evreo-germana, organizat de Complexul 

educational Laude-Reut. 

PArticipare la activitatile proiectelor Erasmus+ Decouvrir le patrimoine europeen a travers lea 5 sens si Educated and 

Active citizenship in perioada aprilie-mai 2021. 

 

 

 



 

 

 

Prof. Pandelică Iuliana: 

- Participare la Masa rotunda interjudeteana: ”Educația pentru sănătate- o șansă pentru o generație viitoare de succes” 

 Participare la Simpozion judetean : ”Educația financiară - o necesitate a societății contemporane” 

 Am participat la Simpozionul Județean ”Abandonul școlar- metode de prevenire și combatere”- februarie 2021 

 Am participat la evenimentul de diseminare al proiectului Erasmus + Territoire apprenant, des protocoles innovants 

au service des apprentissages – TERAPI 

 Am participat la seminarul didactic universitar ”Le rôle du professeur de français langue étrangère à l’ère du 

numérique: nouveaux défis et nouvelles pratiques”- 20 mai 2021 

 7th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 29th of October 

 Am participat la Masa rotundă internațională ”Le mois de la Francophonie”, din data de 18 martie 2021 

 Organizarea Simpozionului International “ Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” precum si 

coordonarea revistei aferente simpozionului cuprins în Calendarul activităţilor stiinţifice, metodice și culturale 

desfăşurate la nivel judeţean/interjudeţean/naţional și internaţional, în anul școlar 2020-2021, în judeţul Dolj, la pozitia 

77, derulat la Liceul « Voltaire » in data de 03.03.2021 

 Organizarea Conferinței Nationale “Management, politici și strategii educaționale europene” cuprins în Calendarul 

activităţilor stiinţifice, metodice și culturale desfăşurate la nivel judeţean/interjudeţean/naţional și internaţional, în anul 

școlar 2020-2021, în judeţul Dolj, la pozitia 127, derulat la Liceul « Voltaire » in data de 29.04.2021 

 Am organizat, împreună cu colegele de limba franceză, proiectul international ”Le mois de la Francophonie” 

 

Prof. Neagoe Camelia: 

 Participare la Masa rotunda interjudeteana: ”Educația pentru sănătate- o șansă pentru o generație viitoare de succes” 

 Participare la Simpozion judetean : ”Educația financiară - o necesitate a societății contemporane” 

 Am participat la Simpozionul Județean ”Abandonul școlar- metode de prevenire și combatere”- februarie 2021 



 

 

 

 Am participat la evenimentul de diseminare al proiectului Erasmus + Territoire apprenant, des protocoles innovants 

au service des apprentissages – TERAPI 

 Am participat la seminarul didactic universitar ”Le rôle du professeur de français langue étrangère à l’ère du 

numérique: nouveaux défis et nouvelles pratiques”- 20 mai 2021 

 7th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 29th of October 

 Am participat la Masa rotundă internațională ”Le mois de la Francophonie”, din data de 18 martie 2021 

 Organizarea Simpozionului International “ Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” precum si 

coordonarea revistei aferente simpozionului cuprins în Calendarul activităţilor stiinţifice, metodice și culturale 

desfăşurate la nivel judeţean/interjudeţean/naţional și internaţional, în anul școlar 2020-2021, în judeţul Dolj, la pozitia 

77, derulat la Liceul « Voltaire » in data de 03.03.2021 

 Organizarea Conferinței Nationale “Management, politici și strategii educaționale europene” cuprins în Calendarul 

activităţilor stiinţifice, metodice și culturale desfăşurate la nivel judeţean/interjudeţean/naţional și internaţional, în anul 

școlar 2020-2021, în judeţul Dolj, la pozitia 127, derulat la Liceul « Voltaire » in data de 29.04.2021 

 Am organizat, împreună cu colegele de limba franceză, proiectul international ”Le mois de la Francophonie” 

 

Prof. Stănculescu Raluca: 

 Participare la Masa rotunda interjudeteana: ”Educația pentru sănătate- o șansă pentru o generație viitoare de succes” 

 Participare la Simpozion judetean : ”Educația financiară - o necesitate a societății contemporane” 

 Am participat la Simpozionul Județean ”Abandonul școlar- metode de prevenire și combatere”- februarie 2021 

 Am participat la evenimentul de diseminare al proiectului Erasmus + Territoire apprenant, des protocoles innovants 

au service des apprentissages – TERAPI 

 Participare la conferința: ”Inovații pedagogice în era digitală”, Octombrie 2020, Institutul de formare continuă 

 7th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 29th of October 

 9th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 17th of December 2020 



 

 

 

 10th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 28th January 2021 

 12th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 25th March 2021 

 Am participat la seminarul didactic universitar ”Le rôle du professeur de français langue étrangère à l’ère du 

numérique: nouveaux défis et nouvelles pratiques”- 20 mai 2021 

 Am participat la conferința internațională : ”The 10
th

 International Laude-Reut conference on diplomacy and global 

affairs-2021”- martie 2021 

 Am participat la Simpozionul Internațional ”Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus +”- 3 martie 2021 

 Am participat la Masa rotundă internațională ”Le mois de la Francophonie”, din data de 18 martie 2021 

 Am participat la Conferința Națională ”Management, politici și strategii educaționale europene”- 29 aprilie 2021 

 

Prof. Ionescu Daniela: 

 – Participare la Masa rotunda interjudeteana: ”Educația pentru sănătate- o șansă pentru o generație viitoare de 

succes” 

 Participare la Simpozion judetean : ”Educația financiară - o necesitate a societății contemporane” 

 Am participat la Simpozionul Județean ”Abandonul școlar- metode de prevenire și combatere”- februarie 2021 

 Am participat la evenimentul de diseminare al proiectului Erasmus + Territoire apprenant, des protocoles innovants 

au service des apprentissages – TERAPI 

 Am participat la seminarul didactic universitar ”Le rôle du professeur de français langue étrangère à l’ère du 

numérique: nouveaux défis et nouvelles pratiques”- 20 mai 2021 

 7th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 29th of October 

 Am participat la Masa rotundă internațională ”Le mois de la Francophonie”, din data de 18 martie 2021 

 Organizarea Simpozionului International “ Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” precum si 

coordonarea revistei aferente simpozionului cuprins în Calendarul activităţilor stiinţifice, metodice și culturale 



 

 

 

desfăşurate la nivel judeţean/interjudeţean/naţional și internaţional, în anul școlar 2020-2021, în judeţul Dolj, la pozitia 

77, derulat la Liceul « Voltaire » in data de 03.03.2021 

 Organizarea Conferinței Nationale “Management, politici și strategii educaționale europene” cuprins în Calendarul 

activităţilor stiinţifice, metodice și culturale desfăşurate la nivel judeţean/interjudeţean/naţional și internaţional, în anul 

școlar 2020-2021, în judeţul Dolj, la pozitia 127, derulat la Liceul « Voltaire » in data de 29.04.2021 

 Am organizat, împreună cu colegele de limba franceză, proiectul international ”Le mois de la Francophonie” 

Prof. Popa Raluca: 

 simpozionul internațional„ Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus+ 

 Conferința Naționala: Constientizarea influentelor pozitive și negative ale retelelor de socializare asupra dezvoltarii 

psihice a copiilor. Dobandirea de cunoștințe referitoare la modalitatile de apărare împotriva influentelor nocive ale 

retelelor de socializare. 11. 06. 2021, Școala Ethos Craiova 

 Simpozionul Preuniversitaria, Sectiunea Resurse educationale deschise și instrumente de predare Online, CCD Cluj, 27. 

05. 2021 

  Masa rotunda Educația ecologica. Schimb de bune practici. 18 mai 2021, Chisinau 

 Conferința Naționala Management, politici și strategii educationale europene, 29. 04.2021, Liceul Voltaire Craiova 

 10th Online Pan-European Conference on Digital Education 28.01.2020 

  conferintele nationale 10 pentru educatie : Timisoara, ianuarie 2021 

Metode de invatare activa a cetateniei democratice 20.01.2021 

Educatia speciala in pandemie - oportunitati de reinventare a practicilor educationale si terapeutice 19.01.2021 

Elemente practic-aplicative de educatie incluziva in invatamantul primar 19.01.2021 

Aspecte ale relationarii adult-copil in perioada educatiei timpurii 18.01.2021 

Prevenirea si managementul comportamentelor contra-agresivein clasa de elevi 18.01.2021 

Utilizarea si integrarea pedagogica a resurselor educationale deschise in activitatea didactica 20.01.2021 

 

 



 

 

 

 9th Online Pan-European Conference on Digital Education 17.12.2020 

 Participare la conferinta "Teaching Growth Mindset" 26.11.2020 

 Participare masa rotunda proiect TERAPI « Territoire et lycée : identité, liens, projets » 25.11.2020 

 

 

Prof. Spătaru Paul : 

Simpozion national – Starea de bine a educatorului 

- webinar – Puterea voinței 

- webinar – Atuurile personale 

- webinar – Educația la timpul present 

- Webinar – Cum transformi o idee într-un spectacol de teatru 

 

 

 

Prof. Mihai Anca : 

Management, politici și strategii educaționale europene - conferință natională 

- „SĂNĂTATE ȘI SECURITATE LA LOCUL DE MUNCĂ”- conferința internațională 

-Voluntar in scoala mea-conferinta judeteana 

- Exemple de bună practică în prevenirea şi combaterea violenţei din mediul şcolar- simpozion internaţional 

Alte activitati 

Coordonator revista scolii- TOUS AZIMUTS 

Publicatii- revista online "Dialoguri didactice" nr. 13 

 

 

 

 

 



 

 

 

Participare la simpozioane, conferinte, publicatii: 

 

Prof. Popi Dorina: 

Publicare articol in cadrul simpozionului judetean “Abandonul scolar-metode de prevenire si combatere”, editia a II-a, organizat 

de Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Sf. Vasile”, Craiova, 18 februarie 2021. 

Participare cu lucrarea “Proiectarea didactica si managementul eeuropean in spatial romanesc”la Conferinta nationala 

“Management, politici si strategii educationale europene”, organizata de Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

Elaborarea metodologiei si regulamentului conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, 

desfasurate la Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 

Elaborarea metodologiei si regulamentului Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, 

organizat de Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

Publicare articol în cadrul Simpozionului Internațional “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, desfasurat la Liceul 

Voltaire, 3 martie 2021. 

 

Prof. Burtea Lavinia: 

Organizarea Simpozionului International “ Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” precum si coordonarea revistei 

aferente simpozionului cuprins în Calendarul activităţilor stiinţifice, metodice și culturale desfăşurate la nivel 

judeţean/interjudeţean/naţional și internaţional, în anul școlar 2020-2021, în judeţul Dolj, la pozitia 77, la Liceul « Voltaire » in 

data de 03.03.2021 

 

Organizarea Conferinței Nationale “Management, politici și strategii educaționale europene” cuprins în Calendarul activităţilor 

stiinţifice, metodice și culturale desfăşurate la nivel judeţean/interjudeţean/naţional și internaţional, în anul școlar 2020-2021, în 

judeţul Dolj, la pozitia 127, la Liceul « Voltaire » in data de 29.04.2021 

 

- Participare la Masa rotunda interjudeteana: EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE-O ȘANSĂ PENTRU O GENERAȚIE 

VIITOARE DE SUCCES 

- Participare la Simpozion judetean - Educația financiară – o necesitate a societății contemporane 

- Am participat la evenimentul de diseminare al proiectului Erasmus + Territoire apprenant, des protocoles innovants au 

service des apprentissages – TERAPI in perioada 23 noiembrie - 4 decembrie 

- Am participat la evenimentul de diseminare al proiectului Erasmus + Territoire apprenant, des protocoles innovants au 

service des apprentissages – TERAPI 



 

 

 

 

 

Prof. Udroiu Adrina: 

La activitatile de formare la care am participat in parteneriat cu Centrul de educatie incluziva „Sf. Vasile” am publicat in format 

electronic materialele trimise si prezentate. 

 

Prof. Pandelică Iuliana : 

Organizarea Simpozionului International “ Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” precum si coordonarea revistei 

aferente simpozionului cuprins în Calendarul activităţilor stiinţifice, metodice și culturale desfăşurate la nivel 

judeţean/interjudeţean/naţional și internaţional, în anul școlar 2020-2021, în judeţul Dolj, la pozitia 77, la Liceul « Voltaire » in 

data de 03.03.2021 

 

Organizarea Conferinței Nationale “Management, politici și strategii educaționale europene” cuprins în Calendarul activităţilor 

stiinţifice, metodice și culturale desfăşurate la nivel judeţean/interjudeţean/naţional și internaţional, în anul școlar 2020-2021, în 

judeţul Dolj, la pozitia 127, la Liceul « Voltaire » in data de 29.04.2021 

 

- Participare la Masa rotunda interjudeteana: EDUCAȚIA PENTRU SĂNĂTATE-O ȘANSĂ PENTRU O GENERAȚIE 

VIITOARE DE SUCCES 

- Participare la Simpozion judetean - Educația financiară – o necesitate a societății contemporane 

- Am participat la evenimentul de diseminare al proiectului Erasmus + Territoire apprenant, des protocoles innovants au 

service des apprentissages – TERAPI in perioada 23 noiembrie - 4 decembrie 

- Am participat la evenimentul de diseminare al proiectului Erasmus + Territoire apprenant, des protocoles innovants au 

service des apprentissages – TERAPI 

Prof. Neagoe Camelia : 

 Organizarea Simpozionului International “ Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” precum si coordonarea 

revistei aferente simpozionului cuprins în Calendarul activităţilor stiinţifice, metodice și culturale desfăşurate la nivel 

judeţean/interjudeţean/naţional și internaţional, în anul școlar 2020-2021, în judeţul Dolj, la pozitia 77, derulat la Liceul « 

Voltaire » in data de 03.03.2021 



 

 

 

 Organizarea Conferinței Nationale “Management, politici și strategii educaționale europene” cuprins în Calendarul 

activităţilor stiinţifice, metodice și culturale desfăşurate la nivel judeţean/interjudeţean/naţional și internaţional, în anul 

școlar 2020-2021, în judeţul Dolj, la pozitia 127, derulat la Liceul « Voltaire » in data de 29.04.2021 

 Am organizat, împreună cu colegele de limba franceză, proiectul international ”Le mois de la Francophonie” 

 

 

 

Prof. Mihai Anca: 

Educația în familie – primul pas spre succes – revista-Cei 7 ani de acasa 2021 

Natura din perspectiva eminesciană- revista- Memento scholarium 

Metode de predare a  limbii române-revista- Repere culturale 

Prof. Mitrică Adina: 

 Participare la piesa de teatru ”Bullied”, alături de reprezentanții Consiliului Școlar al Elevilor ( octombrie 2020) 

 Coordonarea activității ”Recunoștință”, cu ocazia Zilei Educației ( octombrie 2020) 

 Organizarea activitatii  de management personal și constientizare socială « Succesul depinde de tine » ( octombrie 2020) 

 Mentorat concurs ”Play&Perform” din cadrul concursului cultural ”ConnectArts” (octombrie 2020) 

 Coordonare campanie de informare și conștietizare, în parteneriat cu UCECOM, în cadrul ”Săptămânii Educației Globale-

Festivalul Șanselor Tale) (noiembrie 2020) 

 Coordonare campanie ”Fabricat în România”, în parteneriat cu FabricatinRO (decembrie 2020) 

 Organizare activitate ”Bad News”, în parteneriat cu Bloc Zero și Centrul de Jurnalism Independent (decembrie 2020) 

 Coordonare activitate ” Mereu aproape de Eminescu”, cu ocazia Zilei Culturii Naționale (ianuarie 2021) 



 

 

 

 Participare la conferința transnațională ”Educație online fără hotare” (ianuarie 2021) 

 Participare la dezbaterea ”Jurnalismul în pandemie”, organizat de Centrul Educațional Laute-Reut (ianuarie 2021) 

 Participare la conferința internațională ”Diplomația în timpul pandemiei COVID”, organizată de Centrul Educațional 

Laute-Reut (februarie 2021) 

 Organizare ”ZICI cu lipici” ( Ziua Internațională a Cititului Împreună) (februarie 2021) 

 Organizare activitate ”Blind date with a book”, în cadrul Zilei internaționale a Cărții Dăruite (februarie 2021) 

 Participare la simpozionul județean ”Abandonul școlar, metode de prevenire și combatere” (februarie 2021) 

 Organizarea activității ”Ars amandi”, în parteneriat cu Casa de Cultură ”Traian Demetrescu” (februarie 2021) 

 Participare la sesiunea națională ”Dezvoltarea abilităților de viață independentă”, în cadrul proiectului ”Împreună pentru 

viitor” (februarie 2021) 

 Participare la simpozionul internațional ”Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus+ (martie 2021) 

 Participare la conferința internațională ”2day Ambassador”, organizată de Centrul Educațional Laute-Reut (martie 2021) 

 Participare masă rotundă ”Le mois de la francophonie” (martie 2021) 

 Participare la campania națională ” Caravana EveryGirl” (martie 2021) 

 Participare la programul Erasmus+ ” Active and Educated Citizenship” (aprilie 2021) 

 Participare la conferința națională ”Management, politici și strategii educaționale europene”, organizată de Asociația 

”Depinde de noi” (aprilie 2021) 



 

 

 

 Organizare proiecții de scurt-metraje în cadrului programului ”Filmul ca instrument educațional”, inițiat de Asociația Bloc 

Zero ( mai 2021) 

 Participare la consultarea națională ”Tineri după pandemie”, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului și grupul 

PONT ( mai 2021) 

 Participare la ”Olimpiadele comunicării”, Facultatea de Litere, Timișoara ( mai 2021) 

 Organizare activitate ”Teoriile conspirației, o capcană pe care o putem evita”, inițiată de Centrul pentru Jurnalism 

Independent ( mai 2021) 

 Coordonare echipă pentru participarea la Festivalul Internațional de Film Ecologist EcoFest (iunie 2021) 

Prof. Stănculescu Raluca: 

 Participare la Masa rotunda interjudeteana: ”Educația pentru sănătate- o șansă pentru o generație viitoare de succes” 

 Participare la Simpozion judetean : ”Educația financiară - o necesitate a societății contemporane” 

 Am participat la Simpozionul Județean ”Abandonul școlar- metode de prevenire și combatere”- februarie 2021 

 Am participat la evenimentul de diseminare al proiectului Erasmus + Territoire apprenant, des protocoles innovants 

au service des apprentissages – TERAPI 

 Participare la conferința: ”Inovații pedagogice în era digitală”, Octombrie 2020, Institutul de formare continuă 

 7th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 29th of October 

 9th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 17th of December 2020 

 10th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 28th January 2021 

 12th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 25th March 2021 

 Am participat la seminarul didactic universitar ”Le rôle du professeur de français langue étrangère à l’ère du 

numérique: nouveaux défis et nouvelles pratiques”- 20 mai 2021 



 

 

 

 Am participat la conferința internațională : ”The 10
th

 International Laude-Reut conference on diplomacy and global 

affairs-2021”- martie 2021 

 Am participat la Simpozionul Internațional ”Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus +”- 3 martie 2021 

 Am participat la Masa rotundă internațională ”Le mois de la Francophonie”, din data de 18 martie 2021 

 Am participat la Conferința Națională ”Management, politici și strategii educaționale europene”- 29 aprilie 2021 

 

Prof. Popa Raluca 

 simpozionul internațional„ Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus+ 

 Conferința Naționala: Constientizarea influentelor pozitive și negative ale retelelor de socializare asupra dezvoltarii 

psihice a copiilor. Dobandirea de cunoștințe referitoare la modalitatile de apărare împotriva influentelor nocive ale 

retelelor de socializare. 11. 06. 2021, Școala Ethos Craiova 

 Simpozionul Preuniversitaria, Sectiunea Resurse educationale deschise și instrumente de predare Online, CCD Cluj, 27. 

05. 2021 

  Masa rotunda Educația ecologica. Schimb de bune practici. 18 mai 2021, Chisinau 

 Conferința Naționala Management, politici și strategii educationale europene, 29. 04.2021, Liceul Voltaire Craiova 

 10th Online Pan-European Conference on Digital Education 28.01.2020 

  conferintele nationale.....10 pentru educatie : Timisoqra, ianuarie 2021 

Metode de invatare activa a cetateniei democratice 20.01.2021 

Educatia speciala in pandemie - oportunitati de reinventare a practicilor educationale si terapeutice 19.01.2021 

Elemente practic-aplicative de educatie incluziva in invatamantul primar 19.01.2021 

Aspecte ale relationarii adult-copil in perioada educatiei timpurii 18.01.2021 

Prevenirea si managementul comportamentelor contra-agresivein clasa de elevi 18.01.2021 

Utilizarea si integrarea pedagogica a resurselor educationale deschise in activitatea didactica 20.01.2021 

 9th Online Pan-European Conference on Digital Education 17.12.2020 



 

 

 

 Participare la conferinta "Teaching Growth Mindset" 26.11.2020 

 Participare masa rotunda proiect TERAPI « Territoire et lycée : identité, liens, projets » 25.11.2020 

 

 

ALTE ACTIVITATI 

ACTIVITATI METODICE 

Referate: 

In cadrul comisiei  metodice au fost susţinute următoarele referate : 

Prof. Spătaru Paul - ”Cum determinăm elevii să citească?”, septembrie 2020. 

Prof. Udroiu Adriana -„Dezvoltarea abilităților de vorbire la elevi”, octombrie 2020. 

Prof. Burtea Lavinia – ”Communicative language teaching”, noiembrie 2020. 

Prof. dr. Popi Dorina -„Strategii de evaluare eficientă”, decembrie 2020. 

Prof. Pandelică Iuliana  „Creşterea eficientizării orelor de limba franceză prin utilizarea mijloacelor de învaţământ adecvate” , 

ianuarie 2021 

Prof. Mitrică Adina -„Stimularea creativității prin joc”, februarie 2021. 

Prof. Ionescu Daniela – ”La Francophonie”, martie 2021. 

Prof. Mihai Anca -„Importanța lecturii în procesul educativ”, aprilie 2021. 

Prof. Stănculescu Raluca- ”L‟importance des langues etrangeres dans la vie”, mai 2021. 

Prof. Simion Ruxandra- ”Les DELF-DALF : des diplômes pour valider votre apprentissage du français”, iunie 2021. 

  

Lecţii demonstrative: 

Prof. Mihai Anca- disciplina limba română , “Povestea lui Harap Alb-un pelerinaj spre Unitate”, septembrie 2020. 

Prof. Mitrică Adina- disciplina limba română, lecţia „Tradiționalismul”, octombrie 2020. 

Prof. Udroiu Adriana - disciplina limba engleză, lecția ”Human Rights”, clasa a XI-a D, noiembrie 2020. 

Prof. Burtea Lavinia-disciplina limba engleză, lecția ”A way with words. The Ideal Teacher”, clasa a X-a C, decembrie 2020. 

Prof. Neagoe Camelia- disciplina limba franceză , “ Vivre en écolos”, ianuarie 2021, clasa a X-a C. 

Prof. Popa Raluca- disciplina limba franceză lecţia „L‟Imparfait”, clasa a XI-a C, februarie 2021. 

Prof. Burtea Lavinia - disciplina limba engleză, lecția ”Present Perfect vs Past Simple”, clasa a X-a C, martie 2021. 

Prof. Stănculescu Raluca-disciplina limba franceză, lecția ”Préparons-nous pour le BAC ”, clasa a XII-a C, aprilie 2021. 

Prof. Pandelică Iuliana- disciplina limba franceză, lecția ” Exprimer ses goûts, ses préférences  ”, clasa a IX-a D, mai 2021. 

Prof. dr.Popi Dorina- disciplina limba franceză, lecția ”Les vancances d‟été”, clasa a IX-a C, iunie 2021. 

 



 

 

 

ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE 

„ Ziua  Europena  a limbilor straine”-prof. Popi Dorina,  prof. Mitrică Adina, Burtea Lavinia, prof. Udroiu Adriana, prof. Neagoe 

Camelia, prof. Pandelică Iuliana, prof. Popa Raluca, Prof. Durău Cristina, prof. Simion Ruxandra, prof. Ionescu Daniela; 

-“Ziua Educatiei”- - prof. Popi Dorina,  Burtea Lavinia, prof. Udroiu Adriana, prof. Neagoe Camelia, prof. Pandelică Iuliana, 

prof. Popa Raluca, Prof. Durău Cristina, prof. Simion Ruxandra, prof. Ionescu Daniela, prof. Trușcă Maria, prof. Răsniceanu 

Mădălina, prof. Mihai Anca, prof. Mitrică Adina.               

- “Halloween”-prof. Burtea Lavinia, prof. Mircea Udroiu Adriana. 

 

 

 Participare la piesa de teatru ”Bullied”, alături de reprezentanții Consiliului Școlar al Elevilor ( octombrie 2020), prof. 

Mitrică Adina 

 Coordonarea activității ”Recunoștință”, cu ocazia Zilei Educației ( octombrie 2020), prof. dr. Popi Dorina, prof. Mitrică 

Adina 

 Organizarea activitatii  de management personal și constientizare socială « Succesul depinde de tine » ( octombrie 2020), 

prof. Mitrică Adina 

 Mentorat concurs ”Play&Perform” din cadrul concursului cultural ”ConnectArts” (octombrie 2020), prof. Mitrică Adina 

 Coordonare campanie de informare și conștietizare, în parteneriat cu UCECOM, în cadrul ”Săptămânii Educației Globale-

Festivalul Șanselor Tale) (noiembrie 2020), prof. Mitrică Adina, prof. Udroiu Adriana, prof. Mihai Anca 

 Coordonare campanie ”Fabricat în România”, în parteneriat cu FabricatinRO (decembrie 2020), prof. dr. Popi Dorina, 

prof. Mitrică Adina 



 

 

 

 Organizare activitate ”Bad News”, în parteneriat cu Bloc Zero și Centrul de Jurnalism Independent (decembrie 2020), 

prof. dr. Popi Dorina, prof. Mitrică Adina 

 Coordonare activitate ” Mereu aproape de Eminescu”, cu ocazia Zilei Culturii Naționale (ianuarie 2021), prof.dr. Popi 

Dorina, prof. Mitrică Adina, prof. Mihai Anca, prof. Spătaru Paul 

 Participare la conferința transnațională ”Educație online fără hotare” (ianuarie 2021), prof. dr. Popi Dorina, prof. Mitrică 

Adina 

 Participare la dezbaterea ”Jurnalismul în pandemie”, organizat de Centrul Educațional Laute-Reut (ianuarie 2021), prof. 

dr. Popi Dorina, prof. Mitrică Adina, prof. Burtea Lavinia, prof. Neagoe Camelia, prof. Udroiu Adriana, prof. Ionescu 

Daniela, prof. Pandelică Iuliana 

 Participare la conferința internațională ”Diplomația în timpul pandemiei COVID”, organizată de Centrul Educațional 

Laute-Reut (februarie 2021), prof. dr. Popi Dorina, prof. Mitrică Adina, prof. Burtea Lavinia, prof. Neagoe Camelia, prof. 

Udroiu Adriana, prof. Ionescu Daniela, prof. Pandelică Iuliana 

 Participare la simpozionul județean ”Abandonul școlar, metode de prevenire și combatere” (februarie 2021), prof. dr. Popi 

Dorina, prof. Mitrică Adina, prof. Burtea Lavinia, prof. Neagoe Camelia, prof. Udroiu Adriana, prof. Ionescu Daniela, 

prof. Pandelică Iuliana 

 Organizarea activității ”Ars amandi”, în parteneriat cu Casa de Cultură ”Traian Demetrescu” (februarie 2021), prof. dr. 

Popi Dorina, prof. Mitrică Adina 

 Participare la simpozionul internațional ”Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus+ (martie 2021), prof. dr. Popi 

Dorina, prof. Mitrică Adina, prof. Burtea Lavinia, prof. Neagoe Camelia, prof. Udroiu Adriana, prof. Ionescu Daniela, 

prof. Pandelică Iuliana 



 

 

 

 Participare la conferința internațională ”2day Ambassador”, organizată de Centrul Educațional Laute-Reut (martie 2021), 

prof. dr. Popi Dorina, prof. Mitrică Adina, prof. Burtea Lavinia, prof. Neagoe Camelia, prof. Udroiu Adriana, prof. 

Ionescu Daniela, prof. Pandelică Iuliana 

 Participare masă rotundă ”Le mois de la francophonie” (martie 2021), prof. dr. Popi Dorina, prof. Mitrică Adina, prof. 

Burtea Lavinia, prof. Neagoe Camelia, prof. Udroiu Adriana, prof. Ionescu Daniela, prof. Pandelică Iuliana, prof. 

Stănculescu Raluca, prof. Popa Raluca, prof. Simion Ruxandra 

 Participare la campania națională ” Caravana EveryGirl” (martie 2021), prof. dr. Popi Dorina, prof. Mitrică Adina, prof. 

Burtea Lavinia, prof. Udroiu Adriana 

 Participare la programul Erasmus+ ” Active and Educated Citizenship” (aprilie 2021), prof. dr. Popi Dorina, prof. Mitrică 

Adina, prof. Burtea Lavinia, prof. Neagoe Camelia, prof. Udroiu Adriana, prof. Ionescu Daniela, prof. Pandelică Iuliana, 

prof. Stănculescu Raluca, prof. Popa Raluca 

 Organizare proiecții de scurt-metraje în cadrului programului ”Filmul ca instrument educațional”, inițiat de Asociația Bloc 

Zero ( mai 2021), prof. dr. Popi Dorina, prof. Mitrică Adina 

 Participare la consultarea națională ”Tineri după pandemie”, organizată de Ministerul Tineretului și Sportului și grupul 

PONT ( mai 2021), prof. dr. Popi Dorina, prof. Mitrică Adina 

 Coordonare echipă pentru participarea la Festivalul Internațional de Film Ecologist EcoFest (iunie 2021), prof. dr. Popi 

Dorina, prof. Mitrică Adina 

 

- Zilei Liceului Voltaire, 20.11.2020, coordonator prof.dr. Popi Dorina 

 



 

 

 

- Concurs gastronomic La cuisine du monde desfășurat la Liceul Voltaire,20.11.2020 coordonator prof.dr. Popi Dorina 

Participare la realizarea revistei liceului, « Tous azimuts », prof. Dr. Popi Dorina, prof. Mitrică Adina, Mihai Anca, Burtea 

Lavinia, Pandelică Iuliana, Neagoe Camelia, Udroiu Adriana  

- Membri in comisia de simulare judeteana a examenului de bacalaureat la limba si literatura romana, pentru elevii de clasa 

a XII-a- toți membrii comisiei 

-   

9.  IMPLICAREA ÎN DIFERITE COMISII ŞI ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ 

 

Prof. Popi Dorina- Loredana: 

 

- Director 

- Comisia pentru curriculum-coordonator 

- Comisia « Limbă și comunicare » membru 

- Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență- președinte 

-  Comisia ISU- președinte 

 

- Comisia pentru control managerial intern- președinte 

 

- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității- coordonator 

 

- Comisia pentru programe și proiecte educative- coordonator 

 

- Comisia de gestionare SIIIR- președinte 

- Comisia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin material- coordonator 

- Comisia pentru organizarea programului ,,Școala Altfel‟‟- responsabil 

 



 

 

 

- Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii-responsabil  

- Comisia pentru administrarea programului Edusal- responsabil  

- Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare- responsabil 

 

Prof. Burtea Lavinia: 

- Comisia Metodică « Limbă și comunicare »-responsabil 

- Comisia pentru proiecte europene- membru 

- Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității- membru 

- Comisia diriginților- membru 

 

Prof.  Udroiu Adriana: 

- Responsabil Comisia Diriginților 

-  Comisia « Limbă și comunicare » -membru 

- Comisia pentru proiecte europene- membru 

-  

Prof. Pandelică Iuliana: 

- Comisia pentru proiecte europene-responsabil 

- Comisia « Limbă și comunicare »-  membru 

- Comisia pentru programe si proiecte educative- membru 

 

- Comisia pentru organizarea programului “Școala Altfel”- membru 

 

- Comisia pentru control managerial intern- secretar 

 



 

 

 

- Comisia pentru programe și proiecte educative- Multiplicator de informatie europeana 

 

- Comisia de gestionare SIIIR-membru 

 

- Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii- membru 

 

- Comisia “Bani de liceu”- membru 

 

- Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare- membru 

Prof. Ionescu Daniela: 

- Responsabil- Comisia pentru organizarea și desfășurarea examenelor de corigențe/diferențe 

- Comisia «Limbă și comunicare » - membru 

- Secretar în Consiliul de Administrație al Liceului Voltaire 

Prof. Popa Raluca : 

Responsabil Comisia de olimpiade si concursuri scolare 

Membru: Comisia Limba si comunicare 

Membru: Comisia dirigintilor 

Membru in Comisia de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta 

Membru in Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si a discriminarii in mediul scolar si 

promovarea interculturalitatii. 

Membru in Comisia pentru educatia sanitara, sanatatea elevilor si a mediului, Crucea Rosie 

Membru in Comisia de receptie bunuri si servicii 

Membru in Comisia de acordare a burselor si a altor forme de sprijin material 

Membru in Comisia pentru organizarea examenelor   

 

Prof. Mihai Anca: 

- Comisia «Limbă și comunicare » - membru 

- Comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar-responsabil 



 

 

 

- Comisia de imagine și site-ul școlii- membru 

Prof. Spătaru Paul:  

- Comisia «Limbă și comunicare » - membru 

- Comisia de imagine și site-ul școlii- membru 

 

Prof. Neagoe Camelia: 

- Comisia «Limbă și comunicare » - membru 

- Comisia pentru proiecte europene- membru 

- Comisia asigurarea și evaluarea calității- membru 

- Comisia pentru control managerial intern-membru 

- Comisia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin material-membru 

- Comisia de achiziții a valorilor materiale (active fixe corporale și necorporale, materiale și materiale de natura obiectelor 

de inventar pentru evaluarea ofertelor)- membru 

- Comisia pentru primirea si transmiterea  notelor telefonice si a corespondentei- membru 

- Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare- membru 

Prof. Stănculescu Raluca: 

- Comisia «Limbă și comunicare » - membru 

Prof. Simion Ruxandra : 

- Comisia «Limbă și comunicare » - membru 

- Comisia pentru proiecte europene- membru 

 

 

 



 

 

 

Prof. Mitrică Adina: 

 - Comisia pentru programe si proiecte educative 

 Comisia de imagine si site-ul scolii 

 Comisia pentru acordarea burselor si a altor forme de sprijin 

 Comisia pentru organizarea programului “Scoala Altfel” 

 Comisia pentru organizarea examenelor 

 Comisia pentru cercetarea abaterilor disciplinare 

 Comisia paritara la nivel de scoala 

Prof. Trușcă Maria: 

- Comisia «Limbă și comunicare » - membru 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE ‟‟ȘTIINȚE‟‟ 

Anul școlar 2020-2021 

 
În anul școlar 2020-2021 comisia metodică  este formată din 8 cadre didactice ( 2 profesori de matematică, 2 profesori de fizică, 1 

profesor de chimie, 1 profesor de biologie și 2 profesori de informatică- TIC). 

La începutul anului școlar, membrii comisiei au întocmit planificările calendaristice semestriale și anuale,  conform indicațiilor 

primite la  consfătuirile pe discipline, de către inspectorii de specialitate. Au elaborat subiecte pentru testele inițiale pe care le-au aplicat 

tuturor elevilor. 

În cadrul ședinței comisiei metodice, de analiză a activități din anul școlar precedent, au fost stabilite activitățile comisiei din anul 

acesta școlar, responsabilitățile fiecărui membru în cadrul comisiei, graficul de activități și interasistențe, graficul de pregătire a elevilor 

pentru concursuri și olimpiade scolare (conform graficului de desfășurare MEN și ISJ Dolj) pentru anul școlar 2020-2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR COMISIEI  PE SEMESTRUL I AN ȘCOLAR 2020-2021. 

 
Nr. 

Crt. 

Data  Teme dezbătute Responsabil  Obs. 

1. Septembrie 

2020 

Alegerea responsabilului comisiei 

Repartizarea responsabilităților în catedră și la nivelul școlii. 

Propunerea activităților comisiei pentru anul șc. 2020-2021. 

Diverse. 

Iagăru Florentina 

Toți membrii 

comisiei 

 

2. Octombrie 2020 Întocmirea planificărilor 2020-2021 

Consfătuiri pe discipline  

Întocmirea graficelor de pregătire pentru bacalaureat 2021. 

Diverse. 

Iagăru Florentina 

Toți membrii 

comisiei 

 

3. Noiembrie 2020 

 

 

Diviziunea celulară- lectie deschisă 

Metode interactive folosite la chimie- referat 

Aplicații de matematică în socio-umane 

Proprietățile legilor de compoziție- lecție deschisă 

Transformări de stare- lecție deschisă 
Lentile subțiri construirea imaginilor în lentile – lectie deschisă 

Iagăru Florentina 

Grecioiu Farfară 

Maria 

Mirea Mihaela 

Scurtan Robert 

Ștefan Sidonia 

Ștefan Nadina 

 

4. Decembrie 2020 Analiza activității membrilor comisiei în semestrul I. 

Propuneri CDȘ pentru anul scolar 2021-2022. 

Planul de încadrare pentru anul scolar 2021-2022. Propuneri. 

Impactul utilizării TIC asupra calității educației.- referat 

Softurile educaționale în procesul de învățare- referat 

Diverse . 

Iagăru Florentina 

membrii comisiei 

 

 

 

Balaci Mihaela 

Niculescu Zdîrcu 

Anca 

 

 
GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR COMISIEI  PE SEMESTRUL II AN ȘCOLAR 2020-2021. 

 

Nr. 

Crt. 

Activitatea  Data  Responsabil  Obs. 

1. Simulări la nivelul scolii la materiile pentru 

bacalaureat 

Organizarea de consultații cu elevii care prezintă 

dificultăţi în invăţare sau cu cei capabili de 

performanţă 

Ianuarie 2021 Iagăru Florentina 

Toți membrii 

comisiei 

 

 

 

  Realizarea testelor de evaluare interactive- 

lecție deschisă 

 Realizarea paginilor WEB- lecție deschisă 

Februarie 2021 Niculescu Zdîrcu 

Anca 

Balaci Mihaela 

 



 

 

 

2.  Modernizarea şi ridicarea calităţii 

educaţiei în şcoala românească la nivelul 

standardelor europene - referat 

 Reactii redox. Stabilirea numerelor de 

oxidare – lecție deschisă 

Martie 2021 Iagăru Florentina 

Grecioiu Farfară 

Maria 

 

3.  Creativitatea în școală – referat 

 Primitive- lecție deschisă 

Aprilie 2021 Scurtan Robert 

Mirea Mihaela 

Mioara 

 

4.  Participarea membrilor comisiei metodice 

la cercurile pedagogice pe discipline 

 Aplicații ale razelor X- referat 

 Violența în scoală - referat 

Mai 2021  Membrii comisiei 

 

Ștefan Sidonia 

Ștefan Nadina  

 

6. Analiza activității membrilor comisiei semestrul II. 

Prezentarea raportului de autoevaluare . Fișa de 

autoevaluare. 

Iunie 2021 Iagăru Florentina 

membrii comisiei 

 

 

 

Toți membrii comisiei au desfășurat activitățile stabilite conform graficului prezentând materialele și întocmind procesele verbale la 

fiecare activitate. Acestea au fost depuse la dosarul comsiei metodice. 

 

1. STADIUL PARCURGERII MATERIEI PLANIFICATE    

În cadrul procesului de predare-învățare, unul dintre indicatorii realizați a fost calitatea predării prin claritatea și centrarea pe esențial a 

explicațiilor și exprimărilor profesorilor. 

Începănd cu date de 11 octombrie  2020 până pe 5.05.2021 activitățile de predare- învățare- evaluare sau desfășurat în mediul online, pe 

platforma Google classroom, etc. 

Fiecare profesor a completat in condica online, a întocmit rapoarte online pentru desfășurarea cursurilor, a folosit teste, filmulețe, lectii 

din mediul online în procesul de predare- învățare- evaluare cu elevii. 

La indicatorul satisfacerea nevoilor elevului s-a avut în vedere: 

- alegerea riguroasă a manualelor pentru clasele aIXa, aXa și aXIa la disciplinele din cadrul comisiei; 

- întocmirea planificărilor prin proiectarea pe unități de învățare, unități didactice; 

- parcurgerea materiei conform programelor școlare în vigoare; 

- evaluarea cunoștințelor elevilor prin sustinerea de teste predictive, analiza rezultatelor, și stabilirea de măsuri pentru îmbunătățirea 

calității actului educativ. 

- urmărirea gradului de asimilare a cunoștințelor la matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, prin utilizarea tipului de evaluare 

formativă și sumativă cu ajutorul instrumentelor de evaluare tradiționale și alternative, asigurând astfel ritmicitatea notării; 

- alegerea sarcinilor, activităților și resurselor; 

- intensificarea pregătirii elevilor participanti la concursuri școlare, pentru pregătirea examenului de bacalaureat, în cadrul programului 

After school; 



 

 

 

- îmbunătățirea calității lecțiilor prin crearea unui climat de muncă respectuos, acceptat de către partenerii noștri în educație – elevii și 

părinții. 

 

 Activitatea on-line - platforme, feed-back 

Activitatea s-a desfăşurat on-line pe platforma Google Classroom. Au fost postate materiale, lecţii, teme, teste, la care cei mai mulţi 

elevi au răspuns. Anumite teme au fost transmise diferenţiat, în funcţie de nivelul de cunoştinţe şi de interesul elevilor, mai ales în cazul 

claselor terminale. Feed-back-ul elevilor a fost în bună parte pozitiv şi uşor de  accesat pe platforma Google Classroom, unde se poate 

vedea activitatea fiecărui elev. Un aspect pozitiv al platformei este faptul că temele elevilor au fost corectate şi aceştia au verificat în 

comentarii, iar mulţi dintre ei au retrimis tema de câteva ori până ce au reuşit să corecteze toate erorile. 

 Au fost folosite modele de teste folosite la nivel naţional; 

 Au fost folosite instrumente care să permită şi o evaluare orală/practică; 

 Au fost folisite fişe de lucru/chestionare, in situ și  online. 

 

2. SITUATIA PROMOVABILITĂȚII 

În cadrul evaluării, în sensul ritmicității notării fiecare profesor are în portofoliul personal fișe cu elevii claselor la care predă, teste de 

evaluare, culegeri de exerciții și probleme, liste cu materiale bibliografice pentru lucru la clasă și studiu individual,prin care să urmărească 

permanent evoluția elevilor. 

Promovabilitatea, pe semestrul I al anului școlar 2020-2021, este de 100%, la disciplinele biologie, chimie, matematică, fizică, TIC.  

Promovabilitatea, pe semestrul II al anului școlar 2020-2021, este de 97%, la disciplinele biologie, matematică, TIC. 1 elevă - Stănescu 

Marina-clasa a XIIa C- are situația neîncheiaă la Științe și Ed.pentru sănătate, iar Secu Aldo- clasa a XIIa B- este corigent la matematică. 

 

 
Nr. 

Crt. 

Profesor Clasa Ef

ec

ti

v 

Cu 

situatia  

neinchei

ata 

Cor

ige

nti 

Medii anuale Medi

a 

clasei 

Numele 

elevilor cu 

situatia 

neincheiata 

Obs. 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 

1. Prof. 

IAGĂRU 

FLORENTIN

A 

biologie 

IX B 28 - - - 1 1 5 10 11 9,58 - - 

IX C 28 - - - - - - 7 21 9,88 - - 

IX D 30 - - - 1 5 6 14 4 8,72 - - 

 X B 25 - - - 1 2 5 12 5 9,00 - - 

 X C 33 - - - - 1 11 17 4 9,00 - - 

X D 31 - - 1 2 3 7 10 8 8,67 - - 

XI B 25 - - 2 1 3 8 7 4 8,32 - - 

XI B 

EPS 

25 - - - - - - - 25 10 - - 

XIC- 

STIINȚE

33 - - - 1 2 2 7 21 9,72 - - 



 

 

 

. 

XID 33 - - - - 1 2 3 27 9,75 - - 

XII B 15 - - 2 1 7 4 1 - 7,24 - - 

XIIB 

EPS 

15 - - - - - - - 15 10 - - 

XII C 

STIINȚE 

30 1 - - - 2 2 5 20 9,59 Stănescu 

Marina 

- 

XIIC 

EPS 

30 1 - - - 2 5 3 19 9,49 Stănescu 

Marina 

- 

2. GRECIOIU  

FARFARĂ 

MARIA 

chimie 

IX B 28 - - - 4 5 8 7 4 8,14 - - 

IX C 28 - - - - - 8 12 8 9,12 - - 

IX D 30 - - - 1 6 8 12 3 8,61 - - 

X B 25 - - 2 3 2 6 11 1 8,31 - - 

 X C 33 - - 1 1 4 3 14 10 8,90 - - 

 X D 31 - - - 4 11 7 4 5 8,04 - - 

XI B 25 - - 4 4 6 6 4 - 7,41 - - 

XII B 

 

15 - - - - 1 7 7 - 8,40 - - 

XIIB 

opț 

15 - - - - - -  15 10 - - 

3. SCURTAN 

ROBERT 

mtematică 

9C  

  

28 - - - 2 6 4 8 8 9,12 - - 

10C  

  

33 - - 1 4 9 8 5 6 8,73 - - 

10D  

  

31 - - 5 4 5 4 6 7 7,99 - - 

11D  

  

33 - - 0 4 9 9 5 6 8,41 - - 

4.  MIREA 

MIHAELA 

MIOARA  

Matematică 

 

 

 

 

 

IX B 

 

28 - - 10 6 5 4 3 -0 6,01 - - 

IX D 30 - - 2 6 12 8 2 - 7,30 - - 

X B 25 - - 16 5 3 1 - - 5,94 - - 

XI B 25 - - 16 5 1 2 1 - 5,54 - - 

XI B- 

CDS 

25 - - 4 5 3 5 5 3 7,66 - - 

XII B- 

CDS 

15 - - 1 1 3 4 1 5 7,83 - - 

 XII B 15 - 1 8 3 1 2 - - 6,00 Secu Aldo - 

XII D 27 - - 3 9 - 3 12 - 7,68 - 

 

- 



 

 

 

5. ȘTEFAN 

NADINA 

9B 28 - - - - 7 10 5 6 9,30 - - 

10B 25 - - - 4 7 7 4 3 8.10 - - 

11 B 25 - - - 2 4 10 5 4 8.02 - - 

11 B 

OPȚ. 

25 - - - - - - - 25 10 - - 

12B 15 - - - 5 2 3 5 - 8.77 - - 

12 B 

OPȚ. 

15 - - - - - - - 15 10 - - 

10D 31 - - - - 4 5 11 10 9,02 - - 

6. ȘTEFAN 

SIDONIA 

9C 28 - - - - 10 7 6 5 8,22 - - 

9D 30 - - - 3 7 11 4 4 7,97 - - 

10C 33 - -- 1 2 7 8 9 6 8,52 - - 

-7. NICULESCU 

ZDÎRCU 

ANCA 

informatică 

IX B  

TIC 

28 - - - 1 5 4 9 9 8,96 - - 

IX C TIC 28 - - - - - 3 18 7 9.39 - - 

IXD 

TIC 

30 - - - 1 2 8 13 6 8,91 - - 

IX B 

INFO 

28 - - 1 6 8 8 3 2 7,42 - - 

X B 

inof 

25 - - 1 6 6 8 3 1 7,56 - - 

 XB TIC 25 - - -- - 2 8 11 4 8,90 - - 

X C 

TIC 

33 - - - 1 5 15 8 4 8,50 - - 

 X D 

TIC 

31 - - 1 1 6 7 13 3 8,50 - - 

 X IB 

TIC 

25 - - - 1 5 6 4 9 8,78 - - 

 XIC TIC 33 - - - 3 5 8 6 11 8,68 - - 

XIIB 

TIC 

15 - - - - - 4 3 8 9,46 - - 

 XI D 

TIC 

33 - - - - 5 6 4 18 9,21 - - 

XII C 

TIC 

29 1 - - 3 3 5 6 12 8,87 Stănescu 

Marina 

- 

 Prof. 

BALACI 

MIHAELA  

Informatica 

a XI a B-

CDS 

25 - - - - - - 7 18 9,74 - - 

a XII D 27 - - 1 - 3 7 9 7 8.55 - - 

 



 

 

 

 
3. REZULTATE LA CONCURSURI SI OLIMPIADE 

Prof. NICULESCU ZDÎRCU ANCA 
Am coordonat un elev de la clasa a X-a B pentru participare la Competitia Java - Programează în Greenfoot!  organizata de către Adfaber în 

perioada 2 noiembrie 2020 – 22 februarie 2021. Acesta a primit diploma pentru participare.  

Prof. MIREA MIHAELA MIOARA 

- Concursul "Gh Dumitrescu." Organizat de Colegiul National F Buzesti Craiova 

A participat eleva Ilie Ana Maria X B 

Prof. GRECIOIU FARFARĂ MARIA 

Concursul Național de Idei și Proiecte în domeniul Protecției Mediului:”Educația ecologică salvează mediul-EcoSmarTim‟21-Stoica Mario-

cls. a IX-a B-MENȚIUNE. 

Prof. ȘTEFAN NADINA 

Concursul National de Idei si Proiecte in domeniul protectiei mediului -EcoSmarTim 2021, elevii Dinca Cristina, Popescu Marius Ionut 

MENTIUNE. 

 

4. PROGRAMUL DE PREGATIRE PENTRU ELEVII CAPABILI DE PERFORMANTA SI PENTRU CEI CU 

DIFICULTATI DE INVATARE 

Au fost  efectuate ore de pregatire suplimentară cu elevii capabili de performanţă, ore de recuperare pentru elevii cu rezultate slabe la 

învățătură și ore de pregătire pentru bacalaureat; în cadrul programului After School, după programul prezentat în tabelul următor: 

 

Nr.crt. Nume și prenume profesor Disciplina Ziua Ora 

1 IAGĂRU FLORENTINA -biologie – BAC 

-biologie – UMF 

-biologie –performanță  

Marți  

Luni 

Miercuri  

14.00-16.00 

14.00-16.00 

15.00-16.00 

2 GRECIOIU FARFARĂ MARIA -chimie- bac, UMF, 

performanță 

Vineri  14.00-16.00 

3 ȘTEFAN NADINA Fizică - UMF Joi  13.00-14.00 

5 MIREA MIHAELA MIOARA Matematică –BAC 

Matematică performanță 

Joi 13.00-14.00 

14.00-15.00 

7 NICULESCU ZDÎRCU ANCA TIC/INFORMATICĂ Luni  14.00-15.00 

8 BALACI MIHAELA TIC/INFORMATICĂ  Miercuri 14.00-15.00 

 

 

 

 



 

 

 

 
5. CURSURI DE PERFECTIONARE 

 

Prof. IAGĂRU FLORENTINA  
- 

- Curs de formare„’Formation linguistique a l’intention des enseignants de DNL’’, organizat de Institutul Francez din București, 50 ore, 

2019-2021. 

- Managementul protectiei datelor cu caracter personal, Furnizor: FSLI, Dolj, 03.10.2020-05.11.2020 (sem I). 

- Curs „protecția juridică a drepturilor omului – jurisprudența CEDO. 

- master- Management educațional- Facultatea de litere- sectia- Științe ale Educației- UCV.-2019-2021. 

 

Prof. MIREA MIHAELA MIOARA 

 

Febr 2021 Evaluator CNEE CCD Dolj si MEC 

Dec 2020- ian 2021 Pregatiti pentru viata Life Learning Costanta 

Nov 2020 CURS UBB Bucuresti UBB Bucuresti 

 

 

Prof. GRECIOIU FARFARĂ MARIA  
 Curs de formare continuă ”APLICAREA TIC ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE”, organizat de CCD Dolj, 

perioada 22 .12.2020-16.01.2021, durata 60 ore si 15 credite. 

 Webinar Training III: ”Eroii Internetului – Siguranța online pentru elevi, 18.03.2021, Asociația ADFABER 

 Activitate de formare și perfecționare susținută onlinr cu titlul ”Elevul tău este un GENIU”, 09.04.2021, durata 3 ore, SC 

SELLification SRL 

 Webinar online ”Primul pas pentru a avea încredere”, 26.03.2021, durata 2 ore 

 Activites d'apprentissage, d'enseignement, de formation au cours de Reunion de travail ”Si une penssee se transforme en action, une 

action pourrait se transformer en destin”, dans le cadre du project Erasmus+ ”Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les 

cinq sens”, 17-21 mai 2021, realisee a Belene/Bulgarie,lycee general ”Dimcho Debelyanov. 



 

 

 

 

Prof. ȘTEFAN NADINA 

- Curs de formare continuă ”CALITATEA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”, organizat de CCD Dolj, 

perioada 22 februarie-7 martie 2020, durata 24 ore. 

 

Prof. ȘTEFAN SIDONIA 

- Managementul protectiei datelor cu caracter personal, Furnizor: FSLI, Dolj, 03.10.2020-05.11.2020 (sem I) 

- Dezvoltarea si promovarea organizatiei scolare, 25 credite(102 ore),Asociatia Eco-World 2010, 19.04-14.05, 2021sem II 

Prof. NICULESCU ZDÎRCU ANCA 

 Managementul protectiei datelor cu caracter personal, organizat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ, acreditat prin 

O.M.E.N. nr. 3937/19.04.2019. 

Prof. BALACI MIHAELA 

- Cursul CRED 

- Curs „protecția juridică a drepturilor omului – jurisprudența cedo 

- Cursul managementul si rolul leadershipului 

- Formarea competentelor elevilor prin utilizarea metodelor alternative” 

- Eficiența în practica evaluării 

 

6. INSCRIERI LA GRADE DIDACTICE 

 

Prof. SCURTAN ROBERT IONUȚ 

- Inscriere la Examenul de Definitivat in Invatamant  

 

7. ORGANIZAREA SI PARTICIPAREA LA DIFERITE ACTIVITATI  

 

Prof. IAGĂRU FLORENTINA 

a elaborat proiecte : 

1. Concursul interjudețean interdisciplinar INFO-ȘTIINȚE- nu s-a desfășurat din motive de pandemie. 

2. Proiect Educativ Local –OCROTEȘTE-ȚI SĂNĂTATEA 

- a participat la activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Liceului; săptămâna științelor în scoală; 

- a participat la activităţi metodice organizate la nivel de I.S.J. (consfătuiri, cercul pedagogic al prof. de biologie- noiembrie 2020.) 



 

 

 

- a participat la Simpozionul Județean ”Abandonul școlar- metode de prevenire și combatere”, organizat de Șc. Sf. Vasile Craiova, în data de 

18 februarie 2021. 

-  a participat la organizarea activităților în cadrul Proiectului ”Le mois de la francophonie”, organizat d Liceul Voltaire, în februarie – martie 

2021. 

- a participat la Simpozionul Internațional ”Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus+”, organizată de liceul Voltaire, februarie 2021.  

- a participat și am desfășurat activități cu elevii în cadrul programului Școala Altfel din perioada 1-5 martie 2021.  

- a participat la Conferința Internațională ”Educația timpurie online și offline”, organizată de Asociația Cultum, în perioada 2-4 martie 2021. 

- a participat la Masa rotunda Internațională ” Le mois de la francophonie”, organizată de Liceul Voltaire, în data de 18 martie 2021. 

- a participat la Conferința Națională ”Management, politici și strategii educaționale europene”, organizată de Liceul Voltaire, în data de 29 

aprilie 2021. 

- a participat la Conferința Internațională ”1700 Years of Jewish History and Culture in Germany”, organizată de Liceul Laude Rebut, în data 

de 11 mai 2021. 

- a participat la întâlnirile Comisiei Metodice Științe și la Consiliile Profesorale. 

 

prof. NICULESCU ZDÎRCU ANCA 

- a participat la activităţile desfăşutate în cadrul Comisiei Metodice Științe, a consiliilor profesorale și de administrație. 

-  a participat la activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Liceului; săptămâna științelor în scoală 

 Prof. evaluator în cadrul subcomisiei pentru echivalarea și recunoașterea competențelor digitale din cadrul Examenului de 

Bacalaureat 2021 

 Prof. asistent în cadrul Examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021. 

 a participat la realizarea activităților desfășurate cu ocazia aniversării Zilei liceului din 20 noiembrie 2020. 

 a participat la Simpozionul Internațional “Comunicarea interculturală în situații educaționale: cunoaștere- metode – competențe 

didactice”, organizată de Șc. Gim. “Nicolae Balcescu” Craiova, 27 noiembrie 2020. 

 a participat la Simpozionul Județean ”Abandonul școlar- metode de prevenire și combatere”, organizat de Șc. Sf. Vasile Craiova, în 

data de 18 februarie 2021. 

  a participat la organizarea activităților în cadrul Proiectului ”Le mois de la francophonie”, organizat d Liceul Voltaire, în februarie – 

martie 2021. 

 a participat la cercul profesorilor de informatică din 19 februarie 2021. 



 

 

 

 a participat la Simpozionul Internațional ”Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus+”, organizată de liceul Voltaire, 

februarie 2021.  

 a participat și am desfășurat activități cu elevii în cadrul programului Școala Altfel din perioada 1-5 martie 2021.  

 a participat la Conferința Internațională ”Educația timpurie online și offline”, organizată de Asociația Cultum, în perioada 2-4 martie 

2021. 

 a participat la Masa rotunda Internațională ” Le mois de la francophonie”, organizată de Liceul Voltaire, în data de 18 martie 2021. 

 a participat la Conferința Națională ”Management, politici și strategii educaționale europene”, organizată de Liceul Voltaire, în data 

de 29 aprilie 2021. 

 a participat la Conferința Internațională ”1700 Years of Jewish History and Culture in Germany”, organizată de Liceul Laude Rebut, 

în data de 11 mai 2021. 

 a participat la Conferința Națională ”Conștientizarea influențelor pozitive și negative ale rețelelor de socializare asupra dezvoltării 

psihice a copiilor”, organizată de școala Ethos din Craiova, în data de 11 iunie 2021. 

 a asigurat înscrirea tuturor elevilor și cadrelor didactice ale liceului pe platforma G Suite for Education, pentru a asigura desfășurarea 

orelor de curs în mediul on-line, dat fiind faptul suspendării cursurilor pe perioada decretării stării de urgentă datorită pandemiei de 

COVID 19. 

 a participat la Webinarile  EduApps necesare pentru pregătirea și susținerea lecțiilor în mediul on-line utilizând eficient toate 

resursele oferite de platforma Google. 

 a participat la întâlnirile Comisiei Metodice Științe și la Consiliile Profesorale. 

 

 

 Prof. MIREA MIHAELA MIOARA 

- Propunator subiecte conc admitere Centrul de Excelenta 

- Evaluator concurs admitere Centrul de Excelenta, concurs N. Dumitrescu CN F Buzesti si “Micul Arhimide” Sc Gimn. N Romanecsu , 

Craiova 

- A participat la toate şedinţele de catedră şi la toate activităţile desfăşurate la nivelul catedrei.  

- Am participat la activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Liceului;săptămîna sțiinșelor în scoală. 

- evaluator la admitere Centrul de Excelenta sept 2020 

- Propunator subiecte la examenul de admitere Centrul de Excelenta sept 2020 

- A participat la activităţi metodice organizate la nivel de I.S.J. (consfătuiri, cercul pedagogic al prof. de matematică). 

- A participat la activitatile extracurriculare organizate la nivelul  liceului, in cadrul saptămânii ‟‟Școala altfel‟‟.03-2021. 



 

 

 

- Toate activităţile de pregătire suplimentară pentru olimpiadă şi celelalte concursuri au fost voluntare ca şi participarea ca evaluator la 

concursuri școlare. 

- A propus şi întocmit proiecte educative la nivel de şcoală. 

- Probleme aparute in GM,RMM, RMT revista Alfa /2020 si 2021. 

- Realizarea/Participarea la programe/activitati de prevenire si combatere a violentei si bullyingului în mediul scolar si/sau în mediul online. 

- Implicarea în activităţi de prevenire şi combatere a violenţei şi de prevenire şi combatere a comportamentelor nesănătoase şi a bullyingului in 

mediul şcolar si –sau mediul online, în conformitate cu documentele unităţii (PDI, planuri manageriale, planuri operaționale, planificări, 

strategii, proceduri . 

- Implicarea activitatilor privind violenta pe internet Salvati copii si ora de net. 

- Realizarea de proceduri legat de acest aspect. 

- A  participat la întâlnirile Comisiei Metodice Științe și la Consiliile Profesorale. 

 

 

Prof. GRECIOIU FARFARĂ MARIA 

- Parteneriat cu Facultatea de Științe, Universitatea din Craiova  

-Parteneriat cu Editura Esențial Proiect Educațional în vederea derulării Proiectului Educațional Național METODE ȘI TEHNICI DE 

EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ON-LINE. 

    - Cercul metodic al responsabililor cu perfectionarea, avand tema:” Perfectionarea si formarea continua a cadrelor didactice prin programe 

de perfectionare-de la debut la succes in cariera, desfasurat la ISJ Dolj. 

  - A participat la activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Liceului; 

 Membru în Comisia de simulare e examenului de bacalaureat 

 În cadrul comisiilor metodice am avut  următoarele responsabilități : 

 A participat la acitivitatile extracurriculare organizate la nivelul  liceului, in cadrul saptămânii ’’Școala 

altfel’’(30.03-3.04.2020). 
 În cadrul comisiilor metodice am avut  următoarele responsabilități : 

Responsabil Comisia pentru dezvoltarea profesională și evoluția în cariera didactică; 

Membru în:  - Comisia  Ştiinţe 

 A participat la următoarele simpozioane,conferințe, mese rotunde: 

- Simpozion Internațional ”NOI ABORDĂRI EDUCAȚIONALE  PRIN PROIECTELE ERASMUS + cu lucrarea strategii de 

promovare a valorilor europene la clasă”- online pe Google Meet, 3 martie 2021 

- Conferința Națională ”Management, politici și strategii educaționale europene în cadrul proiectului Erasmus+ ”Decouvrir le 

patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, online, pe Zoom, 29.04.2021 

- Conferința Internațională ”Educația timpurie online și offline, 2-4 martie 2021, Asociația obștească ”CENTRUL DE 

REABILITARE ȘI INTEGRAGE SOCIALĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI DE INTELECT CULTUM” (AO CULTUM 

Republica Moldova, Mun. Chișinău 



 

 

 

- 12th Pan-EuropeanConference on Digital Education, online, 25.03.2021, 15.00-16.30,  Ljubliana, Slovenia 

- 13th Pan-EuropeanConference on Digital Education, online, 22.04.2021, 15.00-16.30,  Ljubliana, Slovenia 

- 14th Pan-EuropeanConference on Digital Education, online, 27.05.2021, 15.00-16.30,  Ljubliana, Slovenia 

- Masa rotundă internațională ”Le mois de la Francophonie”, 18 03.2021. 

- Am participat la întâlnirile Comisiei Metodice Științe și la Consiliile Profesorale. 

 

 

Prof. ȘTEFAN NADINA 

- A participat la activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Liceului; 

- A participat la acitivitatile extracurriculare organizate la nivelul  liceului, in cadrul saptămânii ’’Școala 

altfel’’(30.03-3.04.2020). 
Managementul protectiei datelor cu caracter personal 

Furnizor: federatia sindicatelor libere din invatamant 

03.10.2020-05.11.2020 (sem I) 

Dezvoltarea si promovarea organizatiei scolare 

25 credite(102 ore),Asociatia Eco-World 2010 

19.04-14.05, 2021sem II 

- PARTENERIATE INCHEIATE PE PARCURSUL ANULUI SCOLAR 

1.EDITURA PROIECT EDUCATIONAL, 27.10.2020 

2.UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA,8 12 2020 

3.APM, CRAIOVA,17.12.2020 

Am coordonat activitatile organizate cu ocazia proiectului: 

1.METODE SI TEHNICI DE EVALUARE IN INVATAMANTUL ON LINE. 

Perioada de desfasurare ...OCTOMBRIE 20201 

Parteneri : ... EDITURA PROIECT EDUCATIONAL, 27.10.2020 

2POLUAREA AERULUI, FACTOR DE RISC PENTRU SANATATE 

Perioada de desfasurare7,8 decembrie 

Parteneri. UNIVERSITATEA din CRAIOVA 

3.APA, RESURSA VITALA PENTRU VIATA 

Perioada de desfasurare 17 decembrie,2020 

Parteneri. APM, DOLJ 

- SAPTAMANA STIINTELOR,16-19 NOIEMBRIE, 2020, LICEUL VOLTAIRE, CRAIOVA 



 

 

 

 
SIMPOZION NATIONAL “METODE INOVATIVE DE INVATARE” 

Publicarea unui articol in REVISTA FORMAT ELECTRONIC ISSN, METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 

sem II 

-Masa rotunda internationala ,,le mois de la francofonie- 18 martie 2021 

-Simpozion national -suntem diferiti si totusi egali-  febr 2021 

-Conferinta nationala- management; politici si strategii educationale europene- 29 apr 2021 

-Simpozion international -noi abordari educationale prin proiecte erasmus - 3 martie 2021 

-Conferinta internationala -education new normal- 10 mai, 2021 

- membru comisia de organizare a evaluarii initiale, activitatea 

-Aplicativa,evaluare initiala, in cadrul proiectului educational „metode si tehnici de evaluare in invatamantul on line‟‟ 

-Membru in comisia de evaluare a testarii initiale la nivelul clasei, in cadrul proiectului educational” metode si tehnici de evaluare in 

invatamantul on line” 

  

 
Prof. ȘTEFAN SIDONIA 

SIMPOZION NATIONAL “METODE INOVATIVE DE INVATARE” 

-Publicarea unui articol in revista format electronic ISSN, metode si tehnici de evaluare Sem 2. 

-Masa rotunda internationala ,,Le mois de la francofonie‟‟- 18 martie 2021. 

-Simpozion national -Suntem diferiti si totusi egali-  febr 2021. 

-Conferinta nationala- Management; politici si strategii educationale europene- 29 apr 2021. 

-Simpozion international -Noi abordari educationale prin proiecte erasmus - 3 martie 2021. 

-Conferinta internationala -Education new normal- 10 mai, 2021. 

 



 

 

 

Prof. SCURTAN ROBERT 

- a participat la activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Liceului; 

- A participat la activităţi metodice organizate la nivel de I.S.J. (consfătuiri, cercul pedagogic al prof. de matematică).  

- A participat la activitatile desfasurate la nivelul liceului, în cadrul comisiei metodice cât și cu alte ocazii desfășurate în școală. 

- Membru in comitetul de organizare al proiectului Săptămâna Științelor, coordonat de Liceul Voltaire. (16-19.11.2020),  

- Participare la activitatea desfasurata cu ocazia zilei liceului Voltaire (20.11.2020),  

- A participat la activitatile extracurriculare organizate la nivelul  liceului, in cadrul saptămânii ,,Școala altfel‟‟(01.03-05.03.2021),  

- Participarea la masa rotunda internationala ,, Le mois de la Francophonie‟‟ (18.03.2021)  

- Implicare in activitatile educative desfasurate de Liceul Voltaire in colaborare cu Asociatia Parintilor si Profesorilor Voltaire, 

- Participare la Conferința națională - Management, politici și strategii educaționale europene (29.04.2021),  

- Participare la ,,Olimpiadele copilariei‟‟ (02.06.2021),  

- Promovarea imaginii institutiei de invatamant,  

- Participare la cercurile profesorilor de matematica.  

 

Prof. BALACI MIHAELA 

- A participat la activitățile desfășurate cu ocazia Zilei Liceului; 

- A participat la activităţile desfăşutate în cadrul Comisiei Metodice Științe; 

- A participat la activităţi metodice organizate la nivel de I.S.J. (consfătuiri, cercul pedagogic al prof. de informatică). 

- A participat la cursuri, mese rotunde, simpozioane. 

- Conferinta interjudeteana „Metode moderne de predare – evaluare și terapie a copiilor cu cerințe educative speciale” Craiova 

- Conferinta nationala „Management, politici si strategii educationale europene” Craiova 

- Cursul Cred-TIC 

- curs „Protecția juridică a drepturilor omului – jurisprudența CEDO 

- cursul MANAGEMENTUL SI ROLUL LEADERSHIPULUI 

- Formarea competentelorelevilor prin utilizarea metodelor alternative” 

- Eficiența în practica evaluării 

- A participat la realizarea activităților desfășurate cu ocazia aniversării Zilei liceului din 20 noiembrie 2020. 

- A participat la Simpozionul Județean ”Abandonul școlar- metode de prevenire și combatere”, organizat de Șc. Sf. Vasile Craiova, în 

data de 18 februarie 2021. 

-  A participat la organizarea activităților în cadrul Proiectului ”Le mois de la francophonie”, organizat de Liceul Voltaire, în februarie 

– martie 2021. 

- A participat la cercul profesorilor de informatică din 19 februarie 2021. 



 

 

 

- A participat la Simpozionul Internațional ”Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus+”, organizată de liceul Voltaire, 

februarie 2021.  

- A participat la Conferinta interjudeteana „Metode moderne de predare – evaluare și terapie a copiilor cu cerințe educative speciale” 

Craiova 

- A participat și am desfășurat activități cu elevii în cadrul programului Școala Altfel din perioada 1-5 martie 2021.  

- A participat la Masa rotunda Internațională ” Le mois de la francophonie”, organizată de Liceul Voltaire, în data de 18 martie 2021. 

- A participat la Conferința Națională ”Management, politici și strategii educaționale europene”, organizată de Liceul Voltaire, în data 

de 29 aprilie 2021. 

- A participat la Conferința Internațională ”1700 Years of Jewish History and Culture in Germany”, organizată de Liceul Laude Rebut, 

în data de 11 mai 2021. 

- A participat la Webinarile  EduApps necesare pentru pregătirea și susținerea lecțiilor în mediul on-line utilizând eficient toate 

resursele oferite de platforma Google. 

- A participat la întâlnirile Comisiei Metodice Științe și la Consiliile Profesorale. 

 

8. CURSURI OPTIONALE DESFASURATE IN ANUL SCOLAR ANALIZAT 2020-2021 

   

Prof. IAGĂRU FLORENTINA 

 – CDȘ- Educație pentru sănătate, la clasele a XIa B și aXIIa C, XII B. 

 - CDȘ INTEGRAT- Știința viului – XI D 

 

Prof. GRECIOIU FARFARĂ MARIA –  

- CDS- “Tipuri de itemi utilizaţi în chimie”- Clasa a XII-a B 

 

Prof. ȘTEFAN NADINA 

- CDS- Poluarea si protectia mediului, clasa aXIIa B 

- CDS- Fizica , viața și mediul- clasa aXIa B 

 

Prof. MIREA MIHAELA MIOARA 

- CDS- Complemente de matematică-  XIIB, XI B 

 

Prof. BALACI MIHAELA 

- CDS- Aplicatii multimedia- clasa aXIa B 



 

 

 

 

 

9. IMPLICAREA IN DIFERITE COMISII SI ACTIVITATEA STIINTIFICA 

 

Prof. IAGĂRU FLORENTINA 

- Lider sindical FSLI Dolj. 

- Responsabil  Comisia Ştiinţe  

- Responsabil CSSM  

- Membru Comisia pentru dezvoltare profesională și evoluția în cariera didactică 

- Membru Comisia pentru control managerial intern 

- Membru Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și a discriminării în mediul școlar și promovarea 

interculturalității 

- Membru comisia pentru acordarea burselor și a altor forme de sprijin material 

- Membru comisia pentru organizarea examenelor ( examene de corigenta, examene de incheiere a situatiei scolare, examene de diferente 

- Observator sindicat- comisia paritară la nivel de scoală 

- Membru în comisia pentru curriculum 

- Metodist ISJ Dolj 

- Membru în Comisia pentru educatia sanitară, sănatatea elevilor și a mediului, crucea roșie- 

- Membru în Comisia pentru verificarea documentelor școlare și a actelor de studii 

- Membru în Comisia pentru organizarea programului ,,scoala altfel‟‟ 

- Membru în Comisia de etică 

- Membru în Comisia diriginților 

 

Prof. GRECIOIU FARFARĂ MARIA 

Membru în comisia de mobilitate a cadrelor didactice 

Responsabil Comisia pentru dezvoltarea profesională și evoluția în cariera didactică; 

Membru în:  - Comisia  Ştiinţe 

- Comisia pentru curriculum 

- Comisia pentru acordarea burselor și altor forme de sprijin material 

- Comisia pentru organizarea examenelor 

- Comisia de achiziții a valorilor materiale 

- Comisia pentru organizarea programului ”Școala altfel”. 

- Comisia de gestionare SIIIR 

 

 

 



 

 

 

 

Prof. NICULESCU ZDÎRCU ANCA 

- Responsabil comisa de întocmire a orarului scolar. 

- Responsabil  Comisia Site-ul și imaginea școlii 

- Membru în comisia de organizare și desfășurare a examenelor naționale 

- Prof. evaluator în cadrul subcomisiei pentru echivalarea și recunoașterea competențelor digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat 2021 

- Prof. asistent în cadrul Examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021. 

- Responsabil  cu supravegherea video-audio în cadrul comisiei de organizare și desfășurare a simulării examenului de bacalaureat la nivel 

national 

-  

Prof. MIREA MIHAELA MIOARA 

- Responsabil comisia pentru evaluarea și asigurarea calității 

- Membru în comisia pentru control managerial intern 

- Membru in comisia pentru organizarea examenelor 

- Membru în  Comisia Ştiinţe 

- Metodist ISJ Dolj 

- Membru în Comisia pentru întocmirea orarului și asigurarea serviciului pe școală 

- Membru în Comisia pentru organizarea programului ,,Școala altfel‟‟ 

 

Prof. ȘTEFAN NADINA 

- Membru în Comisia pentru organizarea examenelor ( examene de corigenta, examene de incheiere a situatiei scolare, examene de diferente) 

- Membru comisia perfectionare in unitatea scolară. 

- Comisia pentru acordarea burselor in unitatea scolară. 

 

Prof. ȘTEFAN SIDONIA 

- membru în comisia SNAC 

- Membru în  Comisia Ştiinţe 

- Membru în comisia pentru frecvență, combaterea absenteismului și abandonului școlar 

- Membru în comisia pentru educatia sanitară, sănatatea elevilor și a mediului, crucea roșie 

 

 



 

 

 

Prof. SCURTAN ROBERT IONUȚ 

- Membru al Comisiei pentru Combaterea Absenteismului in cadrul Liceului Voltaire.  

 

Prof. BALACI MIHAELA 

- Membru în Comisia  Ştiinţe 

- Prof. evaluator în cadrul subcomisiei pentru echivalarea și recunoașterea competențelor digitale din cadrul Examenului de Bacalaureat 2021 

- Prof. asistent în cadrul Examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2021. 

 

10. ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ ŞI PUBLICISTICĂ 

 

Prof. IAGĂRU FLORENTINA 

- REVISTA INFO-ȘTIINȚE- NR.5/2020- Revistă națională de comunicări a cadrelor didactice din disciplinele biologie, chimie, fizică, 

matemtică, informatică, ED. SITECH, CRAIOVA. 

 

Prof. MIREA MIHAELA MIOARA 

- A publicat probleme  in GM 1, GM 2/ 2020, revista Alfa /2019. 

PROF. GRECIOIU FARFARĂ MARIA  

- Importanța evaluării inițiale în științele exacte-RESURSE EDUCAȚIONALE/ARTICOL ONLINE publicat în cadrul proiectului 

educațional METODE ȘI TEHNICI DE EVALUARE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE. 

Toți membri comisiei au realizat integral și la timp atribuțiile stabilite prin fișa postului, au completat documentele școlare conform 

prevederilor legale, cunoscând normele și procedurile de SĂNĂTATE ȘI SECURITATE A MUNCII, de PSI și ISU și au respectat 

regulamentele stabilite la nivelul școlii, promovând, de asemenea, implicarea elevilor în activități de elaborare și recunoaștere a unui 

comportament de calitate în societate. Au desfășurat lectii în mediul online, folosind platforma scolii- Google classroom, căt și alte platforme 

(Anexa 1- capturi lecții desfășurate online/ disciplinele din cadrul comisiei). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Statistica  rezultate obținute la Examenul de Bacalaureat- sesiunea iunie-iulie 2021  

 

Stiinte ale naturii 

 

Nr elevi inscrisi 15 

Transe de 

medii 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-

9.99 

10 Media pe clasa promovabilitatea 

matematică 0 1 3 6 3 2 0 0 6.46 93,34% 

biologie 0 0 0 2 3 3 4 0 8.17 100% 

chimie 0 0 0 0 1 0 0 0 7,65 100% 

Informatică  0 0 0 0 0 1 0 0 8,00 100% 

 

Matematică informatică 

 Nr . elevi înscriși 1- din 2020 

Transe de 

medii 

3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-

9.99 

10 Media pe 

clasa 

promovabilitatea 

matematică 1 0 0 0 0 0 0 0 3,65 0 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Anexe  

 

Capturi lectii on-line 

 
Activitate ANTIDROG-  

CLASA a9aB 

Prof. IAGĂRU FLORENTINA 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

PROF. NICULESCU ANCA 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

PROF. BALACI MIHAELA 

 

 



 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

RAPORT PRVIND ACTIVITATEA DE FORMARE ȘI PERFECȚIONARE ÎN ANUL ȘCOLAR 

2020-2021 
     

 

COMISIA METODICĂ „ LIMBĂ ŞI COMUNICARE” 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Disciplina predată Statutul 

în şcoală 

Gradul didactic Număr de 

credite 

1. MITRICĂ ADINA 

VERONICA 

LB. ROMÂNĂ Titular Gradul I 115 

2. SPĂTARU PAUL-

COSMIN 

LB. ROMÂNĂ Titular Gradul I 90 

3. MIHAI ANCA 

CRISTINA 

LB. ROMÂNĂ Titular Gradul I 90 

4. UDROIU ADRIANA LB. ENGLEZĂ Titular Gradul I 

 

22 

5. BURTEA LAVINIA LB. ENGLEZĂ Titular Gradul II/ 

Înscrisă la gradul I 

90 

 

6. PANDELICĂ IULIANA-

FLORINA 

LB. FRANCEZĂ Titular Gradul I 

doctorat 

90 

7. NEAGOE CAMELIA LB. FRANCEZĂ Titular Gradul I 90 

8. POPA 

RALUCA 

LB. FRANCEZĂ/ 

LB LATINĂ 

Titular Definitivat/ 

Doctorat/ Înscrisă la 

gradul II 

103 

 

9. STĂNCULESCU 

RALUCA 

LB. FRANCEZĂ Detașat Definitivat 77 

10. IONESCU DANIELA LB. FRANCEZĂ Titular Definitivat/ 

Înscrisă la gradul II 

93 

 



 

 

 

11. SIMION RUXANDA LB. FRANCEZĂ Plata cu 

ora 

Gradul I 47 

12. POPI DORINA 

LOREDANA 

LB. FRANCEZĂ Director/ 

Detașat 

Gradul I/ Doctorat 100 

13. DURĂU CRISTINA LB. FRANCEZĂ Titular Gradul I 90 

14. TRUȘCĂ MARIA 

CRISTINA 

LB. LATINĂ Suplinitor Definitivat 

doctorat 

- 

 

COMISIA METODICĂ „ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE” 

 

N

r. 

cr

t. 

Nume şi prenume Disciplina 

predată 

Statutul 

în şcoală 

Gradul didactic Număr de 

credite 

1. IAGĂRU FLORENTINA BIOLOGIE Titular Gradul I 90 

2. GRECIOIU FARFARĂ 

MARIA 

CHIMIE Titular Gradul I 90 

3. ȘTEFAN NADINA FIZICĂ Titular Gradul I 

 

95 

4. ȘTEFAN SIDONIA FIZICĂ Titular Gradul I 90 

5. MIREA MIHAELA 

MIOARA 

MATEMATICĂ Titular Gradul I 90 

6. SCURTAN ROBERT  MATEMATICĂ Suplinitor Debutant - 

7. NICULESCU-ZDÎRCU 

ANCA 

INFORMATICĂ Titular Gradul I 90 

8. BALACI MIHAELA INFORMATICĂ Suplinitor Gradul I 90 

 

 

 

 



 

 

 

COMISIA METODICĂ „ OM şi SOCIETATE” 

 

Nr

. 

crt

. 

Nume şi prenume Disciplina 

predată 

Statutul în 

şcoală 

Gradul 

didactic 

Număr de 

credite 

1. COJOCĂREANU IONELA ISTORIE  Titular Gradul I  104 

2. VĂNCICA LIVIU ADRIAN ISTORIE Titular Gradul I 155 

3. POPESCU  

CIPRIAN  

GEOGRAFIE Titular Gradul I/ 

Doctorat 

90 

4. ENCULESCU MIRELA GEOGRAFIE Titular Grad I 

echivalat cu 

Doctorat 

 

114 

5. MILITARU GABRIELA SOCIO-

UMANE 

Titular Gradul I 90 

6. TUDORAN STELIAN SOCIO-

UMANE 

Titular Gradul II Înscris la 

gradul I 

7. NEGOIASA LENUȚA RELIGIE Titular Gradul I 162 

8. OSTROVEANU 

CĂTĂLIN 

EDUCAŢIE 

PLASTICĂ 

Titular Gradul II 90 

Înscris la 

gradul I 

9. BADEA MARIA MUZICĂ Suplinitor  Debutant - 

10. NOTREȚU FLORIN-

TIBERIU 

EDUCAŢIE 

FIZICĂ 

Titular Definitivat 25 

Înscris la 

gradul II 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

   

 În vederea perfecţionării prin grade didactice: 

S-au înscris următorii profesori: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Gradul 

solicitat 

Seria Disciplina 

1. SCURTAN ROBERT 

 

DEFINITIVAT 2021 Matematică 

  

   Definitivează grade didactice  în acest an școlar următorii profesori: 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Gradul 

solicitat 

Seria Disciplina 

1. NEBUNU DANIELA 

Căs. IONESCU 

GRAD II 2020-2021 Lb. franceză 

2. BUTOERU RALUCA  

Căs. POPA 

GRAD II 2020-2021 Lb. franceză 

 

Sunt înscriși la grade următorii profesori: 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

cadrului didactic 

Gradul 

solicitat 

Seria Disciplina 

1. TUDORAN STELIAN 

 

Depunere 

dosar 

GRAD I 

2020-2022 Filosofie 

2. BURNEA LAVINIA 

DANIELA 

Căs. BURTEA 

Depunere 

dosar 

GRAD I 

2020-2022 Lb. engleză 

 

     

 

 



 

 

 

 În anul școlar 2020-2021, următoarele cadre didactice au participat la : 

 

 Cursuri de formare și/sau perfecționare: 

  

 IAGARU FLORENTINA 

 Curs de formare„’Formation linguistique a l’intention des enseignants de DNL’’, organizat de Institutul Francez din 

București, 50 ore, 2019-2021. 

 Managementul protectiei datelor cu caracter personal, Furnizor: FSLI, Dolj, 03.10.2020-05.11.2020 (sem I). 

 Curs „protecția juridică a drepturilor omului – jurisprudența CEDO. 

 Master- Management educațional- Facultatea de litere- sectia- Științe ale Educației- UCV.-2019-2021. 

   MIREA MIHAELA MIOARA 

 Atelier : Clasa de acasa- instruire si aplicatii online pentru activitati online II 04 sept 2020 Asoc EduFor si CCD Dolj 

 Curs: Stimularea creativitati elevilor utilizand instrumente online 02-05 sept 2020 CCD Dolj 

 Curs: Lumea digitala – present si viitor in activitatea didactica 24 nov-n12 dec 2020 , CCD Dolj 

 Curs: Facilitattor pentru educatie in organizarea scolara 25 nov- 03 dec 2020, CCD Dolj 

 Curs: Dezvoltarea competentelor digitale 02-09 dec 2020 CCD Dolj 

 Curs: Dezvoltarea competentelor antreprenoriale 04-07 dec 2020, CCD Dolj 

 Evaluator CNEE, CCD Dolj si MEC, Febr 2021 

 Pregatiti pentru viata, Life Learning Costanta, Dec 2020- ian 2021 

 CURS UBB Bucuresti, UBB Bucuresti, Nov 2020 

 

  GRECIOIU FARFARĂ MARIA 

 Curs de formare continuă ”APLICAREA TIC ÎN PROCESUL DE PREDARE-ÎNVĂȚARE-EVALUARE”, organizat de 

CCD Dolj, perioada 22 .12.2020-16.01.2021, durata 60 ore si 15 credite. 

 Webinar Training III: ”Eroii Internetului – Siguranța online pentru elevi, 18.03.2021, Asociația ADFABER 

 Activitate de formare și perfecționare susținută onlinr cu titlul ”Elevul tău este un GENIU”, 09.04.2021, durata 3 ore, SC 

SELLification SRL 

 Webinar online ”Primul pas pentru a avea încredere”, 26.03.2021, durata 2 ore 



 

 

 

 Activites d'apprentissage, d'enseignement, de formation au cours de Reunion de travail ”Si une pensee se transforme en 

action, une action pourrait se transformer en destin”, dans le cadre du project Erasmus+ ”Decouvrir le patrimoine culturel 

et naturel a travers les cinq sens”, 17-21 mai 2021, realisee a Belene/Bulgarie,lycee general ”Dimcho Debelyanov. 

 

 ȘTEFAN NADINA 

 Curs de formare continuă ”CALITATEA EVALUĂRII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREUNIVERSITAR”, organizat de CCD 

Dolj, perioada 22 februarie-7 martie 2020, durata 24 ore. 

 

   ȘTEFAN SIDONIA 

 Managementul protectiei datelor cu caracter personal, Furnizor: FSLI, Dolj, 03.10.2020-05.11.2020 (sem I) 

 Dezvoltarea si promovarea organizatiei scolare, 25 credite(102 ore),Asociatia Eco-World 2010, 19.04-14.05, 2021sem II 

NICULESCU ANCA 

 Webinar Office 365 pentru Educatie , 9 Septembrie , Edu Apps 

 Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal, Octombrie, FSLI 

BALACI MIHAELA 

 Cursul CRED 

 Curs „protecția juridică a drepturilor omului – jurisprudența CEDO 

 Cursul managementul si rolul leadershipului 

 Formarea competentelor elevilor prin utilizarea metodelor alternative” 

 Eficiența în practica evaluării 

 Webminar , SELLification - Excelenta in cariera de dascăl – 4 decembrie 2020 

 

 POPI DORINA LOREDANA 

 Formator CRED- ianuarie- iulie 2021, curs organizat de CCD Olt. 

 Curs formare evaluatori, februarie- aprilie 2021. 

 Formator DNL in parteneriat cu Institutul Francez din Romania, 15 martie -1 iunie 2021. 

 Participare in calitate de prof. evaluator la examenul de DELF Elevi, sesiunea mai 2021, de la Centrul de Examen 

Colegiul National “Elena Cuza”, Craiova. 



 

 

 

 Participare la curs de formare la Cavilam Vichy la propunerea Institutului Francez din Romania,  in perioada 18-31 iulie 

2021. 

 

MITRICĂ ADINA  

 Curs-Managementul protecției datelor cu caracter personal 

 Curs-Ora de net 

 Seminarii de diseminare în cadrul proiectului Erasmus+ TERAPI 

 SuperTeach-Revoluția mentalității în educație 

 SuperTeach-Repatriot 

 Webinarii Merito dedicate învățării colaborative 

 Curs-Protecția juridică a drepturilor omului 

 Curs ”Promovoir l inclusion, la diversite culturelle et la tollerance dans l education” 

 Curs ”Filmul ca instrument educațional” 

 Curs ”Introducere în educația media” 

 SPĂTARU PAUL 

 CRED 

 

MIHAI ANCA 

 Managementul protecției datelor cu caracter personal 

 Stimularea creativitatii elevilor utilizand instrumente online 

 Protecţia juridică a drepturilor omului – jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului 

 CLASA DE ACASĂ - Aplicații pentru comunicare sincronă în grup: Zoom 

 GO CIRCULAR WEBINAR 

 

   BURTEA LAVINIA:   

 Dezvoltarea competentelor digitale 2-10 septembrie 2020  organizat CCD Dolj 

 „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale” organizat CCD Dolj 

 Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal octombrie- 2020 organizat de FSLI 

 7th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 29th of October 



 

 

 

 Webinar „BLENDED LEARNING”, Pearson, decembrie 2020 

 REZILIENȚA: Cum să rămânem Puternici și Echilibrați Emoțional în aceste Vremuri, SELLification, ianuarie 2021 

 Curs CRED, 17 mai-23 iulie 2021, organizat de CCD Olt. 

 Curs „Educație pentru o dezvoltare armonioasă a adolescentului”, aprilie 2021. 

 

UDROIU ADRIANA 

 Curs Competente digitale- CCD Dolj- septembrie 2020 

 GDPR – 60 ore-03.10.2020-06.11.2020- curs în cadrul proiectului -Accesul la sistemul juridic prin perspectiva grupurilor 

vulnerabile - Justiție pentru toți 

 Curs international online “Preparation of Proposals and Management of European Education Projects under 

ERASMUS+”- 2-3 februarie 2021 

 Curs CCD  „Valorificarea parteneriatelor scolare Etwinning” – iunie 2021 

 

PANDELICĂ IULIANA 

 Dezvoltarea competentelor digitale 2-10 septembrie 2020  organizat CCD Dolj 

 „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale” organizat CCD Dolj 

 Atelier AcreditarE+ online, domeniul Educație Școlară 29 septembrie-2 octombrie 2020 organizat de ANPCDEFP 

 Curs ”Protecția juridică a drepturilor omului- jurisprudența CEDO”- 5-8 ianuarie 2021 

 

NEAGOE CAMELIA 

 Dezvoltarea competentelor digitale 2-10 septembrie 2020  organizat CCD Dolj 

 „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale” organizat CCD Dolj 

 Atelier AcreditarE+ online, domeniul Educație Școlară 29 septembrie-2 octombrie 2020 organizat de ANPCDEFP 

 Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal octombrie- 2020 organizat de FSLI 

 Curs ”Protecția juridică a drepturilor omului- jurisprudența CEDO”- 5-8 ianuarie 2021 

 Curs ”Managementul organizatiei scolare ”- februarie-martie 2021, 90 de ore/ 22 de credite 

 

POPA RALUCA 

 Seminaire didactique universitaire Le rôle du professeur de français à l‟ère du numérique : nouveaux défis et nouvelles 

pratiques, Craiova 20 Mai 2021 

 Managementul si prelucrarea datelor personale. Octombrie 2020 



 

 

 

 Protectia juridica a drepturilor omului-jurisprudenta Cedo 

 Webinare Webdidactica: Brandigul personal pentru profesori, in predarea la clasa si online 

 Predarea online si motivarea elevilor 

 Bune practici in predarea online  de la scoala si de acasa 

 « Bullyingul in spatiile destinate invatamantului, fie in mediul online, fie in scoala » 

 « Evaluarea PISA pentru scoli »Forumul online Merito Maramures: Pro alternative de invatare colaborativa, 5 ore de 

formare organizat de Fundatia Business Leaders, CCD Maramures , 3.10.2020 

 

IONESCU DANIELA 

 Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal octombrie- 2020 organizat de FSLI 

 Curs ”Protecția juridică a drepturilor omului- jurisprudența CEDO”- 5-8 ianuarie 2021 

 Curs ”Managementul organizatiei scolare ”- februarie-martie 2021, 90 de ore/ 22 de credite 

 

STĂNCULESCU RALUCA: 

 Curs Metodist, organizat de S.C Start 2 Perform SRL, 26 noiembrie- 20 decembrie 2020, 140 de ore 

 „S’ouvrir au monde et mieux le comprendre”, organizat de Centrul de carte străină Sitka și CLE Internațional, decembrie 

2020 

 Atelier en ligne: ”Activités dynamisantes pour la classe de FLE en présentiel et à distance”, 9 decembrie 2020 

 Curs ”Protecția juridică a drepturilor omului- jurisprudența CEDO”- 5-8 ianuarie 2021 

 Curs ”Managementul clasei de elevi”- martie- aprilie 2021, 80 de ore/ 120 de credite 

 ”Inteligența emoțională și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice”, 11 februarie- 03 aprilie, 30 de credite/ 120 de 

ore 

 ” International recommendations for support activities and preventive measures to help reduce school dropout and 

increase educational status in minority communities”- 06 februarie-07 februarie 2021  

COJOCĂREANU IONELA 

 Protecţia juridică a drepturilor omului – jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului  

 în perioada 5-8 ianuarie 2021 

 Webminar , SELLification - Excelenta in cariera de dascăl – 4 decembrie 2012  

 Atelier Online CCD- Clasa de acasă- Platforme specializate de Learning: Class Dojo, 1 septembrie 2020 

 Atelier Online CCD-CLASA DE ACASĂ-Aplicații pentru comunicare sincronă în grup: Zoom  



 

 

 

 Webminar - FOR ATTENDING THE mozaLearn ICT trainings, 20 noiembrie 2020 

 Seminar online-Start2Teach- Educație financiară- 19 noiembrie 2020 

 Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal, Octombrie, octombrie- noiembrie 2020FSLI 

 Curs CCD- Rolul familiei și al școlii în contextul pandemic 

 A obținut atestatul DELF B1 

 

VĂNCICĂ ADRIAN  

 Cursul CRED - septembrie-decembrie 2020 

 

 

  POPESCU CIPRIAN 

 Cursul CRED 

 “Educația Fără Discriminare - Promotoarea Incluziunii Sociale Active”. 

 

ENCULESCU MIRELA 

 A obținut atestatul DELF A2 

 

  MILITARU GABRIELA 

 Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal octombrie- 2020 FSLI 

 Cursul „Educatie pentru o dezvoltare sanatoasa a adolescentului” 

 A obținut atestatul DELF B2 

 

 

NEGOIASA LENUȚA 

 Curs E-LEARNING VERSUS M-LEARNING, DE LA EXPERIENȚĂ LA PERFORMANȚĂ 

 CURS ON-LINE septembrie 2020 

 Atelier Online CCD- Clasa de acasă- Platforme specializate de Learning: Class Dojo, 1 septembrie 2020 

 Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal octombrie- 2020 FSLI 

 Webinar , SELLification - Excelenta in cariera de dascăl – 4 decembrie 2020  

 Webinar Instruirea mozaLearn ICT   M·ZAIK education- 2decembrie 2020 



 

 

 

 CCurs Învățarea integrată –Pregătiți pentru viață, Adolescență și autocunoaștere.Aplicații practice pentru dirigenție și 

discipline opționale,  Live  Learning martie 2021 

 Webinar Povești din sala de clasă, EDUMI, aprilie 2021 

 Webinar Eroi internetului, Adfaber, aprilie 2021 

 Webinarul Partea Văzută și Nevăzută a unui Inginer IT organizat de AtelieR de Cuvinte , mai 2021 

 Webinarul 3 Idei de Activități de Ziua Copiluluiorganizat de AtelieR de Cuvinte , mai 2021 

 

TUDORAN STELIAN  

 Curs Managementul Protecției datelor cu caracter personal octombrie- 2020 FSLI 

 Curs "Protecţia juridică a drepturilor omului - jurisprudenţa CEDO" ianuarie 2021 

 Curs Cadrul tehnic PSI, martie 2021 

 Webinar Povești din sala de clasă, EDUMI, aprilie 2021 

 Webinar Eroi internetului, Adfaber, aprilie 2021 

 Webinarul Partea Văzută și Nevăzută a unui Inginer IT organizat de AtelieR de Cuvinte , mai 2021 

 

OSTROVEANU CĂTĂLIN 

 Cursul CRED 

 

Simpozioane. Mese Rotunde. Conferinţe. Alte activități   

  

IAGĂRU FLORENTINA 

 Simpozionul Județean ”Abandonul școlar- metode de prevenire și combatere”, organizat de Șc. Sf. Vasile Craiova, în data 

de 18 februarie 2021. 

 Simpozionul Internațional ”Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus+”, organizată de liceul Voltaire, februarie 

2021.  

 Conferința Internațională ”Educația timpurie online și offline”, organizată de Asociația Cultum, în perioada 2-4 martie 

2021. 

 Conferința Națională ”Management, politici și strategii educaționale europene”, organizată de Liceul Voltaire, în data de 

29 aprilie 2021. 

 Conferința Internațională ”1700 Years of Jewish History and Culture in Germany”, organizată de Liceul Laude Rebut, în 

data de 11 mai 2021. 



 

 

 

 Masa rotunda Internațională ” Le mois de la francophonie”, organizată de Liceul Voltaire, în data de 18 martie 2021. 

 

 ȘTEFAN NADINA 

 SIMPOZION NATIONAL “METODE INOVATIVE DE INVATARE” 

 Publicarea unui articol in REVISTA FORMAT ELECTRONIC ISSN, METODE SI TEHNICI DE EVALUARE 

 Masa rotunda internationala ,,le mois de la francofonie- 18 martie 2021 

 Simpozion national -suntem diferiti si totusi egali-  febr 2021 

 Conferinta nationala- management; politici si strategii educationale europene- 29 apr 2021 

 Simpozion international -noi abordari educationale prin proiecte erasmus - 3 martie 2021 

 Conferinta internationala -education new normal- 10 mai, 2021 

GRECIOIU FARFARĂ MARIA 

 Simpozion Internațional ”NOI ABORDĂRI EDUCAȚIONALE  PRIN PROIECTELE ERASMUS + cu lucrarea strategii 

de promovare a valorilor europene la clasă”- online pe Google Meet, 3 martie 2021 

 Conferința Națională ”Management, politici și strategii educaționale europene în cadrul proiectului Erasmus+ ”Decouvrir 

le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, online, pe Zoom, 29.04.2021 

 Conferința Internațională ”Educația timpurie online și offline, 2-4 martie 2021, Asociația obștească ”CENTRUL DE 

REABILITARE ȘI INTEGRAGE SOCIALĂ A COPIILOR CU DIZABILITĂȚI DE INTELECT CULTUM” (AO 

CULTUM Republica Moldova, Mun. Chișinău 

 12th Pan-European Conference on Digital Education, online, 25.03.2021, 15.00-16.30,  Ljubliana, Slovenia 

 13th Pan-European Conference on Digital Education, online, 22.04.2021, 15.00-16.30,  Ljubliana, Slovenia 

 14th Pan-European Conference on Digital Education, online, 27.05.2021, 15.00-16.30,  Ljubliana, Slovenia 

 Masa rotundă internațională ”Le mois de la Francophonie”, 18 03.2021. 

 

   NICULESCU ZDÎRCU ANCA 

 Simpozionul Internațional “Comunicarea interculturală în situații educaționale: cunoaștere- metode – competențe 

didactice”, organizată de Șc. Gim. “Nicolae Balcescu” Craiova, 27 noiembrie 2020. 

 Simpozionul Județean ”Abandonul școlar- metode de prevenire și combatere”, organizat de Șc. Sf. Vasile Craiova, în data 

de 18 februarie 2021. 

 ”Le mois de la francophonie”, organizat d Liceul Voltaire, în februarie – martie 2021. 



 

 

 

 Simpozionul Internațional ”Noi abordări educaționale prin proiectele Erasmus+”, organizată de liceul Voltaire, februarie 

2021.  

 Conferința Internațională ”Educația timpurie online și offline”, organizată de Asociația Cultum, în perioada 2-4 martie 

2021. 

 Masa rotunda Internațională ” Le mois de la francophonie”, organizată de Liceul Voltaire, în data de 18 martie 2021. 

 Conferința Națională ”Management, politici și strategii educaționale europene”, organizată de Liceul Voltaire, în data de 

29 aprilie 2021. 

 Conferința Internațională ”1700 Years of Jewish History and Culture in Germany”, organizată de Liceul Laude Rebut, în 

data de 11 mai 2021. 

 Conferința Națională ”Conștientizarea influențelor pozitive și negative ale rețelelor de socializare asupra dezvoltării 

psihice a copiilor”, organizată de școala Ethos din Craiova, în data de 11 iunie 2021. 

ȘTEFAN SIDONIA 

 SIMPOZION NATIONAL “METODE INOVATIVE DE INVATARE” 

 -Publicarea unui articol in revista format electronic ISSN, metode si tehnici de evaluare Sem 2. 

 -Masa rotunda internationala ,,Le mois de la francofonie‟‟- 18 martie 2021. 

 -Simpozion national -Suntem diferiti si totusi egali-  febr 2021. 

 -Conferinta nationala- Management; politici si strategii educationale europene- 29 apr 2021. 

 -Simpozion international -Noi abordari educationale prin proiecte erasmus - 3 martie 2021. 

 -Conferinta internationala -Education new normal- 10 mai, 2021. 

BALACI MIHAELA 

 Conferinta interjudeteana „Metode moderne de predare – evaluare și terapie a copiilor cu cerințe educative speciale” 

Craiova 

 Conferinta nationala „Management, politici si strategii educationale europene” Craiova 

 

SCURTAN ROBERT 

 Participarea la masa rotunda internationala ,, Le mois de la Francophonie‟‟ (18.03.2021)  

 Conferința națională - Management, politici și strategii educaționale europene (29.04.2021) 

 

POPI DORINA LOREDANA 

 Participare la “The 10
th

 International Laude-Reut Conference on Diplomacy and Global Affairs” 2021 



 

 

 

 Prof. organizator al Cercului pedagogic al profesorilor de limbi romanice, semestrul al doilea, 10 iunie 2021 si sustinere 

prezentare “Les medias en classe de FLE”. 

 Presedinte Comisia de Bacalaureat de echivalare si recunoastere a competentelor lingvistice si digitale, sesiunea iunie-

iulie 2021. 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 17-21 mai 2021, 

activitate online organizata de Lycee General “Dimcho Debelyanov”, Belene, Bulgaria. 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 12-16 aprilie 2021, 

activitate online organizata de Liceul “Voltaire”, Craiova. 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Educated and Active Citizenship”, 10-14 mai 2021, activitate online organizata de 

I.E.S. Lopez de Arenas, Marchena, Spania. 

 Participare la seminarul didactic universitar “Le role du professeur de francais, langue etrangere a l‟ere du numerique: 

nouveaux defies et nouvelle pratiques”, 21 mai  2021, organizat de Centrul de Reusita Universitara, Lectoratul francez si 

Departamentul de limbi romanice din cadrul Universitatii din Craiova, ARPF, filiala Dolj, si Inspectoratul Scolar Dolj. 

 Participare cu lucrare stiintifica in cadrul simpozionului judetean “Abandonul scolar-metode de prevenire si combatere”, 

editia a II-a, organizat de Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Sf. Vasile”, Craiova, 18 februarie 2021. 

 Participare la schimbul de experienta intre scoli- Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale 

europene”, organizata de Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Elaborarea metodologiei si regulamentului Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele 

Erasmus+”, organizat de Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

 Organizarea si Coordonarea Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, desfasurat 

la Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

 Participare la Simpozionul International Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, organizat de Liceul 

Voltaire, 3 martie 2021. 

 Participare cu lucrarea “Proiectarea didactica si managementul eeuropean in spatial romanesc”la Conferinta nationala 

“Management, politici si strategii educationale europene”, organizata de Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Organizarea si coordonarea conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, desfasurate la 

Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Elaborarea metodologiei si regulamentului conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, 

desfasurate la Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Protectia juridica a drepturilor omului-jurisprudenta Cedo, februarie 2021 



 

 

 

 Am participat la conferința interjudețeană ”Metode moderne de predare-evaluare și terapie a elevului cu CES”, decembrie 

2020. 

 

PANDELICĂ IULIANA 

 7th Online Pan-European Conference on Digital Education: Learning from Best Practice, 29th of October 

 REZILIENȚA: Cum să rămânem Puternici și Echilibrați Emoțional în aceste Vremuri, SELLification, ianuarie 2021 

 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 17-21 mai 2021, 

activitate online organizata de Lycee General “Dimcho Debelyanov”, Belene, Bulgaria. 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 12-16 aprilie 2021, 

activitate online organizata de Liceul “Voltaire”, Craiova. 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Educated and Active Citizenship”, 10-14 mai 2021, activitate online organizata de 

I.E.S. Lopez de Arenas, Marchena, Spania. 

 Participare cu lucrare stiintifica in cadrul simpozionului judetean “Abandonul scolar-metode de prevenire si combatere”, 

editia a II-a, organizat de Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Sf. Vasile”, Craiova, 18 februarie 2021. 

 Participare la schimbul de experienta intre scoli- Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale 

europene”, organizata de Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Elaborarea metodologiei si regulamentului Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele 

Erasmus+”, organizat de Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

 Organizarea si Coordonarea Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, desfasurat 

la Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

 Participare la Simpozionul International Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, organizat de Liceul 

Voltaire, 3 martie 2021. 

 Participare la Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale europene”, organizata de Liceul 

Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Organizarea si coordonarea conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, desfasurate la 

Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Elaborarea metodologiei si regulamentului conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, 

desfasurate la Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 



 

 

 

NEAGOE CAMELIA 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 12-16 aprilie 2021, 

activitate online organizata de Liceul “Voltaire”, Craiova. 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Educated and Active Citizenship”, 10-14 mai 2021, activitate online organizata de 

I.E.S. Lopez de Arenas, Marchena, Spania. 

 Participare cu lucrare stiintifica in cadrul simpozionului judetean “Abandonul scolar-metode de prevenire si combatere”, 

editia a II-a, organizat de Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Sf. Vasile”, Craiova, 18 februarie 2021. 

 Participare la schimbul de experienta intre scoli- Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale 

europene”, organizata de Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Elaborarea metodologiei si regulamentului Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele 

Erasmus+”, organizat de Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

 Organizarea si Coordonarea Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, desfasurat 

la Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

 Participare la Simpozionul International Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, organizat de Liceul 

Voltaire, 3 martie 2021. 

 Participare la Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale europene”, organizata de Liceul 

Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Organizarea si coordonarea conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, desfasurate la 

Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Elaborarea metodologiei si regulamentului conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, 

desfasurate la Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

BURTEA LAVINIA 

 Participare la “The 10
th

 International Laude-Reut Conference on Diplomacy and Global Affairs” 2021 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 17-21 mai 2021, 

activitate online organizata de Lycee General “Dimcho Debelyanov”, Belene, Bulgaria. 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Decouvrir le patrimoine culturel et naturel a travers les cinq sens”, 12-16 aprilie 2021, 

activitate online organizata de Liceul “Voltaire”, Craiova. 

 Participare la proiectul Erasmus+ “Educated and Active Citizenship”, 10-14 mai 2021, activitate online organizata de 

I.E.S. Lopez de Arenas, Marchena, Spania. 



 

 

 

 Participare cu lucrare stiintifica in cadrul simpozionului judetean “Abandonul scolar-metode de prevenire si combatere”, 

editia a II-a, organizat de Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “Sf. Vasile”, Craiova, 18 februarie 2021. 

 Participare la schimbul de experienta intre scoli- Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale 

europene”, organizata de Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Elaborarea metodologiei si regulamentului Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele 

Erasmus+”, organizat de Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

 Organizarea si Coordonarea Simpozionului International “Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, desfasurat 

la Liceul Voltaire, 3 martie 2021. 

 Participare la Simpozionul International Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus+”, organizat de Liceul 

Voltaire, 3 martie 2021. 

 Participare la Conferinta nationala “Management, politici si strategii educationale europene”, organizata de Liceul 

Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Organizarea si coordonarea conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, desfasurate la 

Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Elaborarea metodologiei si regulamentului conferintei nationale “Management, politici si strategii educationale europene”, 

desfasurate la Liceul Voltaire, 29 aprilie 2021. 

 Protectia juridica a drepturilor omului-jurisprudenta Cedo, februarie 2021 

 

COJOCĂREANU IONELA  

 Conferința Transnationala ”Educatia online fara hotare”- ianuarie 2021 

 Conferința Interjudețeană „Metode Moderne de Predare – Evaluare si Terapie a Copiilor cu Cerințe Educative Speciale”-

15 decembrie 2020 

 Seminarul de diseminare națională TERAPI – projet éducatif innovant, organizat de Universitatea din Craiova, în 

parteneriat cu ISJ Dolj și cu Liceul Voltaire, la data de 16 decembrie 2020 

 Simpozionul international “ Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” Liceul Voltaire, martie 2021 

 Conferinta Nationala “Management, politici și strategii educaționale europene” editia I, Liceul Voltaire, aprilie 2021 

 A publicat în  revista ”Craiova Științifică și Didactică” 2 articole:” ”Statutul politico-juridic al Principatelor in sec 

XVIII” și Istoria orală- de la poveste la scriere despre viață” 

NEGOIASA LENUŢA  

 Seminar international Terapi, Liceul Voltaire - decembrie 2020 



 

 

 

  Conferința Transnationala ”Educatia online fara hotare” ianuarie 2021 

 A participat la Cercul profesorilor de religie, organizat online la Liceul Henri Coandă, desfășurat în luna noiembrie 2020. 

 Simpozionul international “ Noi abordari educationale prin proiectele Erasmus +” Liceul Voltaire, martie 2021 

 Simpozion Internaţional exemple de bună practică în prevenirea şi combaterea violenţei din mediul şcolar, CJRAE Dolj, 

martie 2021 

 Conferinta Nationala “Management, politici și strategii educaționale europene” editia I, Liceul Voltaire, aprilie 2021 

 Pan-European Conference on Digital Education. Primiera aprilie 2021 

MILITARU GABRIELA  

 Conferinta transnationala `Educatia online fara frontiere` 

 Conferinta pan-europeana `Digital education: learning from Best Practice` 

 Conferința Flipped Classroom` 

 

ENCULESCU MIRELA 

 Conferinta Interjudețeană „Metode Moderne de Predare – Evaluare si Terapie a Copiilor cu Cerințe Educative Speciale”-

15 decembrie 2020 

 Simpozion interjudețean ,,Științele și acordarea lor interdisciplinară,,- parteneriat, articol și participare la Liceul Energetic 

Craiova - 27 mai 2021 

 Conferință internațională ,,Management, politici și strategii,,  

             ,,Educația Europeană,, - Liceul Charles Laugier – 18 februarie 2021 

 Conferință internațională ,,Inovație și creativitate în activitățile didactice,, - 18 februarie 2021 

 

 

VĂNCICĂ ADRIAN 

 

 A participat la activitatea de formare a profesorilor de istorie și științe socio-umane din cadrul proiectului Erasmus + My 

Europe- Your Europe Say- coordonat de ISJ in cadrul căruia a desfășurat 5 activități nonformale 

 Conferința națională Tradiții și Valori Românești 

 Conferința națională INCLUDE 

Toți profesorii au participat la activităţi metodice organizate la nivel de I.S.J. (consfătuiri, cercuri pedagogice). 

 



 

 

 

 

3.2. Elevi  

3.2.1. Identificarea si analiza tendintelor demografice. 

Potrivit unor statistici referitoare la populaţia şcolară prognozată pentru anii 2013-2014, atât la nivel naţional dar şi la 

nivel judeţean sau  local se preconiza o scădere semnificativă a acesteia, pentru toate efectivele din grupele de vârstă şcolară. 

În cifre absolute, în intervalul de timp 2003-2015 scăderea populaţiei şcolare proiectate a fost de 175,9 mii persoane, 

reprezentând echivalentul dispariţiei la nivel regional a unui număr de 6282 clase şi până în 2025 va fi de 269,8 mii persoane, 

reprezentând echivalentul dispariţiei la nivel regional a unui număr de 9635 clase (clase cu un efectiv de 30levi). 

Această perioadă impune existenţa unui învăţământ deschis, flexibil, capabil să se adapteze la nou şi să răspundă 

cerinţelor societăţii. In atentia colectivului de cadre didactice se vor afla in continuare derularea unor proiecte instructiv-

educative in colaborare cu alte institutii de invatamant, de cultura, cat si cu O.N.G.-uri, care sa deruleze o serie de activitati 

menite sa atraga populatia scolara. 

 

Clasa 

Inscrisi la 

inceputul 

anului 

scolar 

Ramasi 

inscrisi la 

sfarsitul 

anului 

scolar 

Promovati 
Procent de 

promovabilitate 

Promovati pe medii 
Note la 

purtare 

sub 7 

Cu situatie 

scolara 

neincheiata 

Exmatriculati 

5-

6.9

9 

7-

7.99 

8-

8.99 

9- 

9.99 
10 

a IX-a 86 86 86 100%   2 27 57   0 0 0 
a X-a 89 89 89 100% 1 6 36 46   0 0 0 
a XI-a 90 91 91 100%   4 31 56   0 0 0 
a XII-a 67 67 63 94%   1 17 47 2 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Numărul de elevi pe post didactic, pe cicluri de învățământ și pe tipuri de școli. 

învățământul liceal 333 copii la sfârșitul anului școlar 2020-2021: 

25.77 posturi – 12.92 elevi /post 

Anul scolar 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Nr. elevi 100 188 267 323 321 333 



 

 

 

 

3.2.2. Scolarizarea si frecventa   

Unitatea noastra a scolarizat elevi cu varsta cuprinsa intre 14 -19 ani provenind din municipiul Craiova, din judetul Dolj si 

din alte judete.  

A fost monitorizata permanent frecventa elevilor la ore si cu mici exceptii – cazuri in care elevul a plecat cu parintii in 

strainatate-nu s-au inregistrat abateri grave fapt  ce nu a dus la luarea de masuri drastice(scadearea mediei la purtare sub 6, etc.) 

Se constata ca   

-nr de absențe este mai mare în semestrul II comparativ cu semestrul I- clasele a Xa si a XI – acest lucru explicandu-se 

prin conditiile meteo nefavorabile si problemele privind incalzirea salilor de clasa; 

- nr de absențe motivate este mai mare decăt numărul absentelor nemotivare (scutiri medicale, întarzieri la primele ore); 

-comparând clasele de aIXa din cei patru ani scolari , în anul scolar 2018-2019  nr. de absențe a fost mai mic(4330) față 

de anul școlar 2016-2017 (5174) respectiv 6731 in anul scolar 2015-2016 si foarte apropiat de cel din anul scolar 2017-2018 

(4259).  Un numar de absente mai ridicat in anul scolar 2018- 2019 se explica si prin situatiile de transfer in strainatate ale unor 

elevi care nu au comunicat dirigintilor aceasta situatie. (cls a IX a, cls a X a, cls a XI a). 

Comparativ cu anul scolar 2018-2019, cand la clase s-a înregistrat următorul număr de absențe, clasa a IX-a-4330, clasa a 

X-a-2767, clasa a XI-a, 6385, clasa a XII-a, 7141 (total absențe pe școală-20623), anul acesta, 2019-2020, numărul de absențe a 

scăzut considerabil, fiind un total de 16138 absențe, astfel: clasa a IX-a, 1711 , clasa a X-a, 2515, clasa a XI-a, 1254, clasa a XII-

a, 3090.  
 

 

RAPORT ABSENTE AN SCOLAR 2020 – 2021 

La finalul semestrului I al anului şcolar 2020 – 2021 situaţia frecvenţei elevilor este următoarea:  
 

Clasa  Nr. total de absenţe  Nr. de absenţe nemotivate  

aIX-a liceu  (3 clase)  866 273 

a X-a liceu   (3 clase)  1403 435 

a XI-a liceu (3 clase)  1627 314 

a XII-a liceu (3 clase)  1363 484 

  

  

  

Total nr. de absenţe pe 

şcoala:  

6197 

 

Total nr. de 

absenţe  

nemotivate 
pe şcoala: 

1506 

 

  



 

 

 

 
 
La finalul semestrului al II-lea al anului şcolar 2020-2021 situaţia frecvenţei elevilor este următoarea:  

  
Clasa Nr. total de absenţe Nr. de absenţe nemotivate 

aIX-a liceu  (3 clase)  1024 

 
717 

 

a X-a liceu   (3 clase)  1669 505 

a XI-a liceu (3 clase)  1921 382 

a XII-a liceu (3 clase)  1039 658 

  
  
  

Total nr. de absenţe pe şcoala:  
5653 
 

Total 
2262 
 

nr. de  absențe nemotivate pe școală 

  
    

Comparativ cu semestrul I al anului scolar 2020-2021, cand la clase s-a înregistrat următorul număr de absențe, clasa a IX-

a-866, clasa a X-a-1403, clasa a XI-a, 1627, clasa a XII-a, 1363 (total absențe pe școală-6197), semestrul acesta numărul de 

absențe a scăzut considerabil, fiind un total de 5653 absențe, astfel: clasa a IX-a, 1024 , clasa a X-a, 1669, clasa a XI-a, 1921, 

clasa a XII-a, 1036.  

Pentru reducerea absenteismului și abndonului școlar și în anul şcolar viitor, Comisia pentru monitorizarea frecvenţei, 

combaterea absenteismului şi a abandonului şcolar îşi propune să continue activitatea de urmărire a frecvenţei, de prevenire a 

abandonului şcolar şi de îmbunătăţire a activitătii cu tot ceea ce implică aceasta.   

 

    

      Nr. Absențe motivate   Nr. Absențe nemotivate 

Nr

. 

tot

al 

de 

ele

vi 

Procent 

absente

ism 

(%) 

Procent 

absente

ism 

(%) 

Febru

arie 

Mar

tie 

Apri

lie 

Ma

i 

Iun

ie 

Se

m. 

II 

Febru

arie 

Mar

tie 

Apri

lie 

Ma

i 

Iun

ie 

Se

m. 

II 

Febru

arie 

Mar

tie 

Nr

. 

Cr

t. 

Cla

sa   

Nr. 

Total 

abse

nțe 

1 

IX 

B 66 57 2 66 

12

2 

31

3 40 40 2 55 80 217 26 17 0 27 42 112 28 0.01 0.40% 

2 

IX 

C 32 68 2 82 67 

25

1 23 46 2 66 22 159 9 22 0 16 45 92 28 0.01 0.30% 

3 

IX 

D 88 119 12 

14

3 98 

46

0 53 55 6 

10

2 98 314 35 64 6 41 0 146 30 0.02 0.50% 



 

 

 

4 X B 12 38 0 81 

15

2 

28

3 5 14 0 29 

10

3 

15

1 7 24 0 52 49 132 25 0.01 0.50% 

5 X C 98 155 0 

18

2 

19

4 

62

9 72 127 0 87 

18

3 

46

9 23 28 0 95 11 157 33 0.02 0.40% 

6 

X 

D 209 189 0 

20

9 

15

0 

75

7 117 121 0 

13

9 27 

40

4 75 65 0 70 

12

3 333 31 0.02 1.00% 

8 

XI 

B 110 170 111 

10

0 61 

55

2 110 154 91 85 56 

49

6 0 16 20 15 5 56 25 0.02 0.20% 

9 

XI 

C 167 175 0 

28

7 

23

1 

86

0 45 120 0 

23

2 

21

9 

61

6 122 55 0 55 12 244 33 0.03 0.70% 

10 

XI 

D 97 94 23 

19

6 99 

50

9 67 65 5 

13

1 62 

33

0 30 29 18 63 37 177 33 0.02 0.50% 

12 

XII 

B 11 25 32 44 2 

11

4 3 7 5 20 2 37 8 18 27 24 0 77 15 0.01 0.50% 

13 

XII 

C 78 158 140 

14

0 0 

51

6 58 102 30 64 0 

25

4 20 56 

11

0 76 0 262 30 0.02 0.90% 

14 

XII 

D 92 136 12 

14

2 27 

40

9 45 69 6 52 19 

19

1 47 67 6 90 8 218 27 0.01 0.80% 

Nr. total 

absențe/cls.a
IXa 186 244 16 

29

1 

28

7 

10

24 116 141 10 

22

3 

20

0 

69

0 70 7 

34

5 237 58 717 86 0.01 0.80% 

Nr. total 

absențe/cls.a

Xa 319 382 0 

47

2 

49

6 

16

69 194 262 0 

25

5 

31

3 

10

24 105 68 0 228 

10

4 505 89 0.02 0.50% 

 Nr. total 

absențe/cls. 

a XI-a 374 439 134 

58

3 

39

1 

19

21 222 339 96 

44

8 

33

7 

14

42 152 27 38 122 43 382 91 0.02 0.40% 

Nr. total 
absențe/cls. 

a XII-a 181 319 184 

32

6 29 

10

39 106 178 41 

13

6 21 

48

2 75 141 

14

3 190 

10

9 658 89 0.01 0.70% 

Nr. Total 

absențe/scoa
lă 1060 

138

4 334 

16

72 

12

03 

56

53 638 920 147 

10

62 

87

1 

36

38 402 243 

52

6 777 

31

4 2262 

32

7 0.02 0.70% 

 

Una dintre măsurile principale pe care şi le propune această comisie este aceea de prevenire a absenteismului elevilor, prin 

căţiva paşi, cum ar fi:  

-elaborarea uni program de prevenire a absenteismului,  

-completarea de fişe de monitorizare a absenţelor împreună cu profesorii diriginţi,  

-aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor în clasele în care absenteismul este ridicat.                                                            

 

3.2.3. Cauzele absenteismului. 

Dintre cauzele absenteismului enumeram : 

-     naveta pe care o fac elevii care locuiesc in mediul rural    

   -   probleme medicale; 



 

 

 

- probleme de adaptare la nivel liceal; 

- intârziereii la primele ore dimineața (probleme de trezire, mijloace de transport aglomerate, etc.) 

-    imposibilitatea unor  parinti de a-si mai canaliza copiii pe drumul cel bun; 

- insuficienta  cunoastere psiho-pedagogica a elevilor respectivi; 

In perioada în care cursurile s-au desfasurat online, s-au inregistrat absente din cauza conexiunii Internet de proasta 

calitate in zonele in care locuiesc elevii si a problemelor de sanatate. 

            Pentru  a elimina o parte din aceste cauze si a reduce numarul elevilor cu frecventa slaba, s-a  acordat o mai mare 

atentie consilierii elevilor respectivi precum si a parintilor in vederea convingerii familiilor lor de necesitatea  frecventarii scolii, 

rezolvarea problemelor privind cazarea elevilor in camin. 

 



 

 

 

3.2.4. Abandonul scolar 

Nu este cazul. 

 

3.2.5. Rezultatele la invatatura. 

 

Obiectivul prioritar al tuturor cadrelor didactice si al conducerii scolii l-a constituit rezultatele obtinute la invatatura de 

elevii nostrii , care, statistic se prezinta astfel : 

 

Anul scolar 2020-2021 

 

Clasa 

Inscrisi la 

inceputul 

anului 

scolar 

Ramasi 

inscrisi la 

sfarsitul 

anului 

scolar 

Promovati 
Procent de 

promovabilitate 

Promovati pe medii 
Note la 

purtare 

sub 7 

Cu situatie 

scolara 

neincheiata 

Exmatriculati 

5-

6.9

9 

7-

7.99 

8-

8.99 

9- 

9.99 
10 

a IX-a 86 86 86 100%   2 27 57   0 0 0 
a X-a 89 89 89 100% 1 6 36 46   0 0 0 
a XI-a 90 91 91 100%   4 31 56   0 0 0 
a XII-a 67 67 63 94%   1 17 47 2 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Anul scolar 2019-2020 

Clasa Inscrisi la 

inceputul 

anului 

scolar 

Ramasi inscrisi 

la sfarsitul 

anului scolar 

Promovati Procent de 

promovare 

Promovati pe medii Note la 

purtare 

sub 7 

Cu 

situatie 

scolara 

neincheia

ta 

Exmatriculati 

5-

6.99 

7-

8.99 

9-

10 

a IX-a 85 85 85 100% 1 54 30 - - - 

a X-a 87 83 83 100% - 50 33 - - - 

a XI-a 89 67 67 100% 1 17 49 - - - 

a XII-a 71 86 88 98% 3 41 42 - 2 - 



 

 

 

ANUL SCOLAR  2018-2019 

In anul scolar 2018-2019 au fost înscrişi la începutul anului şcolar 330 de elevi, au ramas 323,  14 elevi s-au transferat in 

vacanta intersemestriala, de la Liceul Voltaire 4 dintre acestia au plecat in strainatate si 7 elevi s-au transferat la Liceul Voltaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANUL SCOLAR 2017-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa Inscrisi 

la 

inceputul 

anului 

scolar 

Ramasi 

inscrisi 

la 

sfarsitul 

anului 

scolar 

Promov

ati 

Procent de 

promovare 

Promovati pe 

medii 

Note 

la 

purtare 

sub 7 

Cu situatie 

scolara 

neincheiata 

Exmatri

culati 

5-

6.99 

7-

8.99 

9-

10 

a IX-

a 

 85 84 98% - 52 32 - - - 

a X-a  64 64 100% - 15 49 - - - 

a XI-

a 

 80 77 96% - 41 36 - - - 

a 

XII-a 

 94 89 95% 1 25 63 - 2 - 

Clasa Inscrişi la 

începutul 

anului 

şcolar 

Rămaşi 

înscrişi la 

sf. anului 

şcolar 

Promov

aţi  

Procent 

de 

promov

are 

Promovaţi pe medii Note la 

purtare 

sub 7 

Cu 

situaţi

e 

şcolar

ă 

neînc

heiată 

Exmatric

ulaţi 5-6,99 7-8,99 9-10 

a IX-a 86 

 

85 85 100%  46 39 - - - 

a X-a 90 85 84 98,82

% 

1 49 34 - - - 

a XI a 91 92 92 100% 1 30 61    



 

 

 

In anul scolar 2017-2018 au fost înscrişi la începutul anului şcolar 267 de elevi, au ramas 262,  5 elevi s-au transferat in 

vacanta intersemestriala, 1 elev de clasa a IX a a plecat in Anglia, 1 elev s-a transferat la Liceul Voltaire prin schimbare de 

domiciliu. 

La sfarsitul semestrului I s-a inregistrat 1 elev cu situatia neincheiata : Bulugiu Andra-cls. a IX a B, stiintele naturii care 

a fost scolarizata la domiciliu in semestrul II si 1 corigent la fizica-Graura Andrei-cls XI B, stiintele naturii. 

Se remarca scaderea numarului elevilor corigenti comparativ cu anul scolar 2016-2017.  

La sfarsitul semestrului II s-au inregistrat 1 corigent la limba franceza: la clasa a X a  C – filologie. 

Aceasta situatie se datoreaza lipsei consecventei in privinta studiului si lacunelor pe care le prezenta elevul in clasa a IX.   

 

Anul scolar 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

In anul şcolar 2016-2017 au fost înscrişi la începutul anului şcolar 99 de elevi, număr care a rămas neschimbat  la 

sfârşitul anului deoarece numărul celor plecaţi din şcoală a fost egal cu cel al transferaţilor  din alte şcoli.  

Procentul de promovabilitate a fost atât în anul şcolar 2015-2016, cât şi în anul şcolar 2016-2017 de 100%.  In anul şcoar 

2015-2016 niciun elev de clasa a IX-a nu a avut medii sub 7, însă în  anul şcolar 2016-2017 un singur elev a avut media anuală 

mai mică de  7.  În ambii ani şcolari nu au existat elevi corigenti, repetenţi sau cu situaţie şcolară neîncheiată la clasa a IX-a. 

Totodată, se remarcă creşterea efectivelor la nivelul liceului în anul şcolar 2016-2017  (185 la sfârşitul anului) prin 

existenţa a două serii de elevi, clasa a IX-a, respectiv clasa a X-a, comparativ cu anul şcolar precedent când a funcţionat doar 

clasa a IX-a.  

Corigente 

 

Clasa Inscrişi la 

începutul 

anului 

şcolar 

Rămaşi 

înscrişi la 

sf. anului 

şcolar 

Prom

ovaţi  

Procent 

de 

promova

re 

Promovaţi pe medii Note la 

purtare 

sub 7 

Cu 

situaţie 

şcolară 

neîncheia

tă 

Exmatric

ulaţi 5-6,99 7-8,99 9-10 

a IX-

a 

99 

 

99 99 100% 1 57 41 - - - 

a X-a 95 89 86 96,62% - 41 45 - - - 



 

 

 

Statistic, pe niveluri de invatamant, situatia se prezinta astfel: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In vederea cresterii numarului de elevi promovati, vor fi instiintati parintii elevilor corigenti si  se vor efectua ore de 

recuperare (pregatire in cadrul programului after school). 

 

  

Ciclul de invatamant Nr.elevi la sf. an. sc.    2015-2016 Nr. elevi corigenti 

2015-2016 

liceu 100 0 

Ciclul de invatamant Nr.elevi la sf. an. sc. 

    2016-2017 

Nr. elevi corigenti 

         2016-2017 

Liceu 

 

 

188 3 

Liceu 

 

Nr.elevi la sf. an. sc. 

    2017-2018 

 

267 

Nr. elevi corigenti 

        2017-2018 

1 

 

Liceu 

Nr.elevi la sf. an. sc. 

    2018-2019 

 

323 

Nr. elevi corigenti 

         2018-2019 

9 

 Nr.elevi la sf. an. sc. 

    2019-2020 

321 

Nr. elevi corigenti 

         2019-2020 

1 

 Nr.elevi la sf. an. sc. 2020-2021 

336 

Nr. elevi corigenti 2020-2021 

5 



 

 

 

3.2.7. Rezultatele obtinute la concursuri si olimpiade scolare. 

 

Pentru a obtine rezultate bune la concursurile si olimpiadele judetene, interju-detene, nationale si internationales-au 

efectuat ore de dezvoltare (consultatii) cu elevii capabili de performanta in cadrul programului after-school, realizat in regim de 

benevolat. 

La concursurile si olimpiadele scolare au fost obtinute urmatoarele rezultate : 
Premii anul scolar 2020-2021 

 

Concursuri internationale 

 

Examenele DALF DELF 

 Atestat Dalf C1 Girard Isabelle, clasa a XI a C 

Atestat DALF C 1, Craciun Celia, clasa a XI a B 

Atestat Delf B2 Anghel Fernandes Catia Alexandra, clasa a XI a C 

Atestat Delf B2 Camen Anne Marie, clasa a XI a C 

Atestat Delf B2 Trasca Daniela, clasa a XI a C 

Atestat Delf B1 Cîrstina Cristina Alexandra Georgiana 

 

Premiul I Gruia Alexandra, clasa a XI a D, Concursul International “Jurnal de toamna”, Prof. Udroiu Adriana 

Premiul II Lazarica Elis, clasa  a XI a D, Concursul International “Jurnal de toamna”, Prof. Udroiu Adriana 

Premiul II, Puica Alexia, clasa a XI a D, Concursul International “Jurnal de toamna”, Prof. Udroiu Adriana 

Premiul II, Taraban Bianca, clasa a X a D, Concursul International “Jurnal de toamna”, Prof. Udroiu Adriana 

Premiul II, Doru Simona Madalina, clasa a X a D, Concursul International “Jurnal de toamna”, Prof. Udroiu Adriana  

 

Concursul Internațional ”Cangurul Lingvist” : prof. Lavinia Burtea 

- Predescu Carina, clasa a XI-a C, Premiul I 

- Bulugiu Andra, clasa a XII-a C, Premiul II 

- Dincă Denisa, clasa a XI-a B, Premiul II 

- Daia Cristina, clasa a XII-a C, Premiul II 

- Crăciun Ionuț, clasa a XI-a C, Premiul II 

- Crăciun Celia, clasa a XI-a B, Premiul II 

- Pătrașcu Adrian, clasa a XI-a B, Premiul II 

- Ilie Ana Maria, clasa a XI-a B, Premiul II 

- Stanciu Loredana, clasa a XI-a C, Premiul II 

- Floriganță Carla, clasa a X-a C, Premiul III 

- Jianu David, clasa a X-a C, Premiul III 



 

 

 

- Trușculete Ciprian, clasa a XI-a B, Premiul III 

- Condoiu Antonia, clasa a XI-a C, Premiul III 

- Cîrjan Eveline, clasa a XI-a B, Premiul III 

- Buică Cristina, clasa a XI-a C, Premiul III 

- Bittel Roxana, clasa a X-a C, Premiul III 

- Badea Naomi, clasa a X-a C, Premiul III 

Concursul Internațional ”Cangurul Lingvist” : prof. Adriana Udroiu 

Premiul III, Smarandoiu Laurentiu, clasa a XI a D 

 

 

 

Concursuri naționale: 

 

MENTIUNE Concursul National de Idei si Proiecte in domeniul Protectiei Mediului - EcoSmarTim 2021 elevii: Dinca Maria Cristina, Popescu Ionut 

Andrei, clasa IX B proiectul “Utilizarea energiei solare”  

 

Concursuri interjudetene 
 

 

Matematica:  

Concursul interjudetean Ion Ciolac: Mentiune Marcu Cristian, clasa a IX a B, Prof. Coord. Mihaela Mirea 

 

Limba engleza 

Premiul II :Ilie Laurentiu Lucian, clasa a 12 a B, Concurs interjudetean Happy mother`s day Bon anniversaire maman, Prof. Udroiu Adriana 

Premiul III Puica Yasmina Alexia, clasa a X a D, Concurs interjudetean Happy mother`s dayB on anniversaire maman, Prof. Udroiu Adriana 

Premiul III Avdiaj Alessio, clasa a X a C, Concurs interjudetean Happy mother`s day Bon anniversaire maman, Prof. Burtea Lavinia 

premiul III Vochescu Erik, clasa a XI a C,  Concurs interjudetean Happy mother`s day Bon anniversaire maman, Prof. Burtea Lavinia 

Menntiune Cirstina Cristina, clasa a XI a C, Concurs interjudetean Happy mother`s day Bon anniversaire maman, Prof. Burtea Lavinia 

Mentiune Ionescu Catalina, clasa a X D, Concurs interjudetean Happy mother`s day Bon anniversaire maman, Prof. Udroiu Adriana 

 

Limba franceza 
 

Premiul I, Georgescu Bianca, IX C, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Popi Dorina 

Premiul I, Barbu Ana Maria, XI D, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, prof. Stanculescu Raluca 

Premiul II, Stanescu Adelaida, IX C, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire mamanProf. Popi Dorina 

Premiul II, Gadea Catalina, X B, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Pandelica Iulia 

premiul II, Pleniceanu Catalina, X C, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Neagoe Camelia 

Premiul III Nicola Andreea, X D, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Ionescu Daniela 

Premiul III Tudor Miruna, IX C, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Popa Raluca 

Premiul III Molon Lia, X B, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Pandelica Iulia 



 

 

 

 

Mentiune Gruia Alexandra, XI D, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Neagoe Camelia 

Mentiune, Panduru Gianina, XII D, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof Ionescu Daniela 

Mentiune, Negrila Andreea, IX C, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Popa Raluca 

Mentiune , Dima Alexandra, X B, Concurs interjudetean Happy mother`s day, Bon anniversaire maman, Prof. Pandelica Iulia 

 

  

 

Concurs interjudetean Fete de la Francophonie 

 

Premiul I, Bianca Georgescu, Cristina Ciovică,Mlagiu Ana Maria,  clasa a IX a C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Popi Dorina 

 Premiul I Budică Anastasia, Popescu Ionuț, Daria Tutunel, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie 

 Premiul I Trasca Daniela Florentina, clasa a XI a C, Popescu Ionuț, Daria Tutunel, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Raluca 

Stanculescu 

Premiul II Mrejuică Marius Matteo, clasa a  Concurs interjudetean Fete de la Francophonie 

Premiul II Fieraru Diana, clasa a X a C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Pandelica Iulia 

Premiul III Stănescu Adelaida, clasa a IX a C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Popi Dorina 

Premiul III Tosun Radu clasa a IX a B  , Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, 

 Premiul III Budică Anastasia, Popescu Ionuț, Daria Tutunel, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie 

Premiul III Buica Emilia Cristina, Negrila Andreea, clasa a XI a C si a IX a C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Popa Raluca 

Mentiune Alexia Zăvoianu, clasa a X a B, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Pandelica Iulia 

Mentiune, Dinu Feodora, clasa a XII a C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Raluca Stanculescu 

Mentiune, Dumitru Cristiana,  clasa a X a D, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Pandelica Iulia 

Mentiune, Pasarica Flavius,  clasa a XII a D, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Ionescu Daniela 

Mentiune, Zuica Andrada,  clasa a XIIa C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Ionescu Daniela 

Mentiune, Daia Cristina,  clasa a XIIa C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Stanculescu Raluca 

Mentiune, Suna Alecsia,  clasa a IXa C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Popi Dorina 

Mentiune, Mutu Aris,  clasa a IXa C, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Popa Raluca 

Premiul special ARPF, Badea Naomi, clasa a X a C Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Pandelica Iulia 

Premiul special ARPF, Lupu Eric-Florin,  clasa a X a B, Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Pandelica Iulia 

Premiul special ARPF, Peșea Ana Maria, clasa a XI a D Concurs interjudetean Fete de la Francophonie, Prof. Raluca Stanculescu 

Premiul special ARPF, Faciu Mario, clasa a X a B  Concurs interjudetean Fete de la Francophonie,  Prof. Pandelica Iulia 

 

Concursul interjudetean Image Imaginer 

Premiul III, sectiunea eseu, Craciun Celia, clasa a XI a B, prof. Ionescu Daniela 

Premiu III, Trasca Daniela, clasa a XI a C prof. Raluca Stanculescu 

Premiul special ARPF, Dinu Feodora, Clasa a XII a C, prof. Raluca Stanculescu 

 

Concurs interjudetean Les ados Cinephiles 
Mentiune -Trupa Les Masquées prof. Coord. Pandelica Iuliana-Florina, Neagoe Camelia 

Premiul special ARPF- Trupa Le flambeau francophone, prof. Coord. Dorina Loredana Popi 

 



 

 

 

3.2.9. Insertia scolara. 

Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat dupa sesiunea din vara este de 92,42 

Procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat dupa sesiunea din toamna este 97 

 

 

ANALIZA REZULTATELOR LA SESIUNEA DE BACALAUREAT 

IUNIE- IULIE 2021 

MATEMATICA INFORMATICA SERIA ANTERIOARA 

Materia/ transa de note 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 media  promovabilitatea 

matematica  1     
    

  3,65 0% 
 1 respins 

STIINTE ALE NATURII 

Materia/ transa de note 3-3.99 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 media  promovabilitatea 

limba romana       2 8 3 1   7,63 100% 

matematica 
 

1 3 5 3 2  
 

  6,45 92,85% 

biologie       2 3 2 5   8,22 100% 

chimie     
  

1  
 

    7,65 100% 

informatica      1   8 100% 

clasa a12 a B      1 3 4 6   7,40 85,71% 
 

promovabilitatea serie curenta 85,71% 
  1 respins matematica  

  1 respins nu are media peste 6 

 

 

FILOLOGIE 

Materia/ transa de 
note 4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 media  promovabilitatea 

limba romana   7 10 7 8 1  7,22 100% 

istorie   4 3 11 8 3  7,51 100% 

logica si 
argumentare      6 21 2 9,25 100% 

clasa a12 a C    3 11 13 2  7,99 100% 
 

promovabilitatea serie curenta 100% 



 

 

 

 

STIINTE SOCIALE 

Materia/ transa de note 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 media  promovabilitatea 

limba romana  1 7 4 2 7 1  6,90 95,45% 

istorie   11 3 3 1 3  7,72 100% 

logica si argumentare 
 

 1 2 9 7 1 8,78 100% 

geografie      2   8,67 100% 

clasa a12 a D 
 

1 7 7 5 2  7,50 90,9% 
 

promovabilitatea serie curenta 90,9% 
1 respins limba romana 

1  nu are media peste 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa / profil  Nr total 

elevi 

clasa/ nr 

elevi 

înscriși 

Nr note 

între 10 

Nr note 

între 

9,99 - 9 

Nr note 

între 9 - 

8 

Nr note 

între 8 - 

7 

Nr note 

între 7 - 

6 

Note 

sub 6 

Nr elevi 

care au 

luat o 

nota 

sub 5 

Promovabilitatea  

A XII a  B științe ale 

naturii 

15/14   4 6 2 1 1 85,71% 

A XII a C filologie 32/30 

1 absent 

 2 13 11 3   100% 

A XII a  D științe sociale 27 /22  2 5 7 6 1 1 90,9% 

matematica informatica 

serie anterioara 

1/1       1 0% 

Total 67 

înscriși 

5 respinsi 

1 absent 

 4 22 24 11 2 3 92,42% 



 

 

 

Diagrama repartițiilor notelor la nivelul claselor 
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Compararea notelor privind repartitia notelor intre 2019 si 2020 

 

 

 

note de 
10 

note 
intre 9-
9,99 

note 
intre 8-
8,99 

note 
intre 7-
7,99 note intre 6-6,99 

Anul 2021 0 4 22 24 11 

anul 2020 1 18 30 23 10 
 anul 2019 0 15 30 30 14 
  

Promovabilitatea in 2009: 94,32% dupa sesiunea iunie-iulie 2019 si 96,7% dupa sesiunea august 2019 

Promovabilitatea in 2020: 89,77% dupa sesiunea iunie-iulie 2020 si 95,71% dupa sesiunea august 2020  

Promovabilitatea in 2021: 92,42% dupa sesiunea iunie-iulie 2021, 97% dupa sesiunea august 2020  
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INSERȚIA SOCIO- PROFESIONALĂ 

 
CLASA A XII-a B  

 

Promoția 2021 

 

Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Facultatea 

1. BÎRZĂNEANU ALEXANDRU BOGDAN Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, Marketing (buget) 

2. BUCĂ RADU ȘTEFAN UMF Craiova, Facultatea de Radiologie și Imagistică (taxă) 

Universitatea din Craiova, Facultatea de mecanică (buget) 

3. CASTRAVETE CRISTINA IONELA Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Chimie 

farmaceutică (buget) 

4. CERNĂTESCU IVAN Universitatea din Craiova, Facultatea de Științe, Biochimie 

(buget) 

5. DOICARU NICOLETA IZABELA Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, Finanțe și bănci (buget) 

6. GÎRD TEODOR MIHAI Universitatea din București, Facultatea de Horticultură (buget) 

7. ILIE LAURENŢIU LUCIAN Universitatea din Craiova, Facultatea de Automatică (buget) 

8. IONESCU RĂZVAN NEDAL A luat bacul în toamnă; încă nu s-a înscris  

9. LĂZĂRICĂ CODRUŢA DANIELA MARIA A luat bacul în toamnă; încă nu s-a înscris 

10. NĂSTASIE VIOLETA ADRIANA Se pregătește pentru anul viitor (medicină) 

11. NEDELCU OANA ANDREEA Se pregătește pentru anul viitor (farmacie) 

12. OLARU FLORIN Se pregătește pentru admitere la Câmpina iarnă-primăvară 

2022 

13. PĂTRUŢ OANA MARIA Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie și 

Administrarea Afacerilor, Finanțe și bănci (buget) 

14. RĂDULESCU ANAMARIA MIHAELA Se pregătește pentru anul viitor (medicină) 

15. SECU ALDO Nu a luat examenul de bacalaureat 

 

 

 



 

 

 

 

 

CLASA A XII-a C 

 

Promoția 2021 

 

BOLDU ADRIANA ȘTEFANIA  

 

BUȘTEAN GIOVANNI ------------- 

 

CICIU ALINA MARIA 

Facultatea de Litere -Universitatea din Craiova 

 

CONSTANTIN ALEXANDRA NUR 

BAHAR 

Academia de Studii Economice din București 

 

COVEIANU EMANUELE MATTEO 

 

------------------------ 

 

DAIA CRISTINA DANIELA 

 

Facultatea de Litere -Universitatea din Craiova 

 

 

DINU MARIA FEODORA 

 

Facultatea de Drept- Universitatea din Craiova 

 

 

DUMITRU ALFRED ANDREI -------------- 

 

ENACHE ANA MARIA 

 

 

 

Facultatea de Litere -Universitatea din Craiova 

 

GEOGEA ELENA VIORICA 

 

Școala Postliceală Sanitară  

MITRAN ALEXANDRU COSTINEL 

 

------------- 

MOLEA IANIS Facultatea de Mecanică- specializarea Constructii Civile, Industriale si 

Agricole. 

NAIDIN ANTONIO Facultatea de Educatie Fizica si Sport- sectia Kinetoterapie 

OPRESCU GABRIELA CRISTINA Facultatea de Litere -Departamentul Actorie 



 

 

 

 

PĂUN ȘTEFAN DANIEL 

 

Inginerie electrică 

PĂUNA OANA MARINELA ----------- 

POPA RALUCA Facultatea de Drept- Universitatea din Craiova 

 

 

POPA AMALIA MARIA 

 

Facultatea de Drept- Universitatea din Craiova 

 

 

PRICINĂ IOANA ȘTEFANIA 

 

Facultatea de Drept- Universitatea din Craiova 

 

 

SANDU FLORENTINA ELVIRA --------------------- 

 

SILAGHI ALEXANDRINA DAIANA Facultatea de Litere -Universitatea din Craiova 

 

SOARE ALEXANDRU IULIAN 

 

Facultatea de Litere -Universitatea din Craiova 

 

 

STANCIU IONELA ANDREEA ------------------------- 

TELMAN IONUȚ ADRIAN Facultatea de Mecanică-Universitatea din Craiova 

TRICĂ MARIO IONUȚ SEBASTIAN Facultatea de Drept- Universitatea din Craiova 

 

ZANFIR BOGDAN ȘTEFAN Facultatea de Agronomie- Universitatea din Craiova 

ZUICĂ ANDRADA MARIA 

 

Facultatea de Litere -Departamentul Actorie 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CLASA A XII-a D 

 

Promoția 2021 
 

Nr 

crt 

Nume si prenume Parcurs profesional 

1 ANGHELOF  MIRUNA MARIA 

 

Universitatea din Craiova 

Facultatea de Drept 

2 

BĂDOI C DANIELA BIANCA 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe sociale,  

Specializarea: Sociologie 

3 BURLAN ANDREI 

 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Agronomie si Horticultură 

4 

CALOTA  

AMANDA 

 

Universitatea din Craiova 

Facultatea de Drept 

+ 

Postliceală sanitară 

5 

ENACHE G MIHAELA ANDREEA 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe sociale,  

Specializarea: Sociologie 

6 

FLOREA C.C  ADRIANA-TANIA 

 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe sociale,  

Specializarea: Sociologie 

7 

GHENCIOIU ROBERTA VALENTINA 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe sociale,  

Specializarea: Sociologie 

8 

IONITA ALEXANDRA MARIANA 

 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe sociale,  

Specializarea: Asistență socială 

9 PANDURU GIANINA CATALINA 

 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Litere, Specializarea: Limbi moderne 

10 

PAU L. PATRIZIA 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Litere, Specializarea: Limbi moderne 

11 PASARICA FLAVIUS IULIAN 

 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Litere, Specializarea: Limbi moderne 



 

 

 

12 

PASARICA GABRIELA  MARIANA 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe sociale,  

Specializarea: Sociologie 

13 

PÎRVU E RAISA ALEXANDRA 

 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe sociale,  

Specializarea: Relații Internaționale 

14 

POPA C ADRIANA COSTINELA 

 

Universiteatea din Craiova, 

Facultatea de Științe sociale,  

Specializarea: Sociologie 

 

 

15 

POPESCU IONUT CRISTIAN 

 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe sociale,  

Specializarea: Relații Internaționale 

16 

POPESCU SI DRAGOS NICOLAE 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe sociale,  

Specializarea: Istorie 

17 

STANCIOIU G ALISA-GEORGIANA 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Contabilitate și Informatică 

18 

STOICAN NICOLETA IULIANA 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe sociale,  

Specializarea: Sociologie 

19 

TRUSCAMARINELA FLORENTINA 

Universitatea din Craiova, 

Facultatea de Științe sociale,  

Specializarea: Sociologie 

 

62 % din absolventii Liceului Voltaire au ales sa continue studiile la universitati din Craiova. 

  

3.3 Incadrarea cu personal didactic auxiliar 

 Unitatea noastra de invatamant a fost incadrata cu 2 post cadre didactice auxiliare :  0,5  administrator financiar si 0,5 

secretar, 1 post informatician incepand cu ianuarie 2021 

3.4. Incadrarea cu personal nedidactic 

-3 posturi incepand cu 1 decembrie 2018 :  

1 paznic, 2 ingrijitorI, 1 muncitor 

1 post incepand u 1 decembrie 2020 



 

 

 

 

4. DESFASURAREA PROCESULUI INSTRUCTIV- EDUCATIV 

 

4.1. Calitatea proiectarii didactice.  

 In ceea ce priveste calitatea desfasurarii procesului instructiv – educativ , se poate afirma ca , la fiecare disciplina de 

studiu  activitatea de proiectare didactica s-a desfasurat in concordanta cu Curriculum National si cu Curriculum la decizia scolii 

. 

 A existat o conlucrare  permanenta in cadrul Consiliului Profesoral, a consiliilor profesorilor fiecarei clase , a comisiilor 

si catedrelor , cat si cu comitetele de parinti in vederea unei bune proiectari ,desfasurari si evaluari a activitatii didactice la 

fiecare disciplina, corelandu-se obiectivele  stabilite la nivel national cu cele de la nivel local. Documentele de proiectare 

didactica au fost intocmite in concordanta cu curriculumul national in vigoare, centrat pe formarea competentelor specifice pe 

care elevii trebuie sa si le insuseasca. 

Fiecare cadru didactic a inteles importanta intocmirii si aplicarii in practica a acestui curriculum, fapt care a fost dezbatut 

pe larg la activitatile desfasurate in sedintele comisiilor/catedrelor, de la  nivelul scolii noastre. 

 

4.2.Concordanta dintre curriculum-ul national si oferta educationala a unitatii  

In urma verificarii proiectarii didactice si monitorizarii activitatii de-a lungul intregului semestru la fiecare disciplina de 

studiu s-a constatat ca exista concordanta intre curriculum-ul national si oferta educationala a unitatii de invatamant . 

 

4.3. Prezentarea pachetelor de obiecte optionale . Motivatie, eficienta. Modalitatide promovare a ofertei educationale 

 

 In anul scolar 2020-2021, au fost propuse, în funcţie de profilul şi specializarea clasei, următoarele opţionale:  

 

 

 

 

 

Opționale ”Limbă și Comunicare” 

 

Limba română 

 

11 D- Dezbatere, oratorie, retorică- Mihai Anca 

 12 C, 12 D- Eseul – Mitrică Adina 

12 B- Eseul – Mihai Anca 

 

 



 

 

 

Limba engleză 

 

9 D- Get your grammar right!- Udroiu Adriana 

11 C, 11 D- Proficient in Writing- Udroiu Adriana 

12 C- Getting Ready for Exams- Burtea Lavinia 

12 D- Getting Ready for Exams- Udroiu Adriana 

 

Limba franceză 

 

9 B- Les nouvelles technologies en classe de FLE 

10 B- Atelier d‟ecriture 

11 C- integrat- Le patrimoine europeen 

11 B-  La France aujourd‟hui 

11 D- La technique de la traduction 

12 B- Le document authentique en classe de FLE  

 

 

 

Opționale Comisie Metodică ”Științe” 

 

Biologie 

 

12 C- Educație pentru sănătate 

11 B, 12 B- Educație pentru sănătate 

11 D- Știința viului 

 

TIC 

Mihaela Balaci 

11 B- Aplicații multimedia 

 

Chimie: 

12 B- Tipuri de itemi în rezolvarea probelmelor de chimie 

 

Fizică: 

 

Ștefan Nadina 



 

 

 

11 B, 12 B- Poluarea și protecția mediului 

 

Matematică 

Mirea Mihaela 

11 B- Complemente de algebră și analiză matematică 

12 B- Complemente de algebră și analiză matematică 

 

 

 

Opționale Comisie Metodică ”Om și societate” 

 

Istorie 

11 C- Istoria recentă a României- Văncică Adrian 

11 D- Istoria recentă a României- Văncică Adrian 

12 C- Istoria Monarhiei în România- Cojocăreanu Ionela 

12 D- Istoria Monarhiei în România- Cojocăreanu Ionela 

Socio-umane 

11 C- Competență în mass media- Tudoran Stelian 

12 C- Educație pentru dezvoltare- Tudoran Stelian 

12 D-  Educație pentru dezvoltare-  Tudoran Stelian  

 

 

Privind modalitatile de promovare a ofertei educationale a scolii, pentru anul scolar  2020-2021  s-a  procedat astfel: 

 s-au analizat cu mare atentie resursele umane si materiale ale scolii ; 

 s-a facut cunoscuta oferta de obiecte optionale elevilor si parintilor acestora; 

 elevii si parintii au optat, pe baza de cerere scrisa, pentru obiectul optional dorit; 

 s-au centralizat optiunile elevilor si s-au grupat clasele in functie de aceste optiuni pentru a putea intocmi orarul 

scolii si incadrarea profesorilor. 

 

4.4. Calitatea predarii. Analiza pe discipline 

  In urma asistentelor efectuate s-a constatat ca la toate  disciplinele din curricu-lum-ul national calitatea predarii a fost 

buna, elevii si parintii fiind multumiti de cunostintele dobandite de elevi. 

Se incurajeaza interdisciplinaritatea si metodele moderne de predare. S-au derulat activitati de interdisciplinaritate atat in 

timpul orelor de curs cat si cu ocazia Zilelor ariilor curriculare. 

   

1.6. Program de pregatire pentru elevii capabili de performanta. Calitate,desfasurare, eficienta 



 

 

 

4.7. Program de pregatire suplimentara .Calitate, desfaurare, eficienta . 

 

Pentru elevii capabili de performanta si pentru elevii cu dificultati de invatare s-au organizat programe de pregatire 

suplimentara , la obiectele la care se sustin olimpiade si Bacalaureat. 

PROGRAMUL DE PREGATIRE PENTRU ELEVII CAPABILI DE PERFORMANTA SI PENTRU CEI CU 

DIFICULTATI DE INVATARE 

 

 

Comisia Limba si comunicare 

Limba română 

- marți 14.10-15.10- pentru elevii capabili de performanţă 

- miercuri 14.10-15.10- pentru elevii capabili de performanţă 

- joi-14.10-15.10- pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

- vineri 14.10-15.10- pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

 

Limba engleză 

- luni 14.10-15.10- pentru elevii capabili de performanţă 

- marți 14.10-15.10-  pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

- miercuri 14.10-15.10 pentru elevii capabili de performanţă 

- vineri 14.10-15.10-  pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

 

 

Limba franceză 

- luni 14.10-15.10- pentru elevii capabili de performanţă 

- marți 14.10-15.10- pentru elevii capabili de performanţă 

- miercuri 14.10-15.10  pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

- joi 14.10-15.10  pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 

- vineri 14.10-15.10  pentru elevii cu dificultăţi in invaţare 



 

 

 

 

Limba latină 

- vineri 14.10-15.10- pentru elevii capabili de performanţă 

 

 

Comisia Stiinte: 

Pe parcursul anului școlar au fost  efectuate ore de pregatire suplimentară cu elevii capabili de performanţă, ore de 

recuperare pentru elevii cu rezultate slabe la învățătură și ore de pregătire pentru bacalaureat; în cadrul programului After 

School, după programul prezentat în tabelul următor: 

 
Nr.crt. Nume și prenume profesor  Disciplina  Nr.crt. Nume și prenume profesor  
1 IAGĂRU FLORENTINA -biologie – BAC 

-biologie – UMF 

-biologie –performanță  

1 IAGĂRU FLORENTINA 

2 GRECIOIU FARFARĂ MARIA -chimie- bac, UMF, 

performanță 
2 GRECIOIU FARFARĂ MARIA 

3 ȘTEFAN NADINA Fizică - UMF 3 ȘTEFAN NADINA 
5 MIREA MIHAELA MIOARA Matematică –BAC 

Matematică performanță 
5 MIREA MIHAELA MIOARA 

7 NICULESCU ZDÎRCU ANCA TIC/INFORMATICĂ 7 NICULESCU ZDÎRCU ANCA 
8 BALACI MIHAELA TIC/INFORMATICĂ 8 BALACI MIHAELA 
Nr.crt. Nume și prenume profesor  Disciplina  Nr.crt. Nume și prenume profesor  
1 IAGĂRU FLORENTINA -biologie – BAC 

-biologie – UMF 

-biologie –performanță  

1 IAGĂRU FLORENTINA 

 

 

Comisia Om si societate: 

Nr.crt Numele şi prenumele 

profesorului 

Disciplina Tipul de pregătire 

suplimentară 

Ziua/Ora 

1 Cojocăreanu Ionela Istorie Pregătire 

Bacalaureat 

Luni-14-15- 12D 

Luni -15-16- 12C 



 

 

 

3. 

 

Militaru Gabriela  

 

Socio Umane Dezvoltare personală Miercuri-15-16 

Socio Umane Pregătire 

Bacalaureat 

Marţi -14-15 

4 Tudoran Stelian Socio Umane Pregătire 

Bacalaureat 

Miercuri-14-16 

6. Popescu Ciprian Geografie  Pregătire 

Bacalaureat 

Marţi- 14-15 

8. Ostroveanu Cătălin Educaţie plastică Atelier de creaţie Miercuri- 15-16.30 

 

Pentru elevii care au intimpinat greutati in asimilarea cunostiintelor predate s-au organizat ore de pregatire suplimentara 

la toate disciplinele care au necesitat aceasta, dar eficienta pregatirii suplimentare a elevilor  este  reliefata in rezultatele obtinute 

la concusuri si olimpiade scolare si in numarul mic de corigenti la nivelul scolii(la sfarsitul semestrului II, 5 elevi cu situatia 

neincheiata sau corigenti ). 

     

4.8. Activitatea educativa. Calitate, eficienta . 

 

Referitor la activitatea educativa  din semestrul I si al II-lea al  anului scolar 2018-2019 , se poate afirma ca aceasta s-a 

desfasurat in scopul realizarii idealului educational al scolii romanesti care vizeaza dezvoltarea libera , integrala si armonioasa a 

individualitatii umane , formarea personalitatii autonome si creative a elevului. 

In acest sens s-a urmarit : 

-formarea personalitatii elevilor prin insusirea  valorilor culturii nationale si universale; 

-educarea in spiritul drepturilor si libertatilor fundamentale ale omului ,al demnitatii si tolerantei; 

-cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana, fata de valorile moral-civice si fata de natura si mediul inconjurator; 

-dezvoltarea armonioasa prin educatie fizica, educatie igienico-sanitara si practicarea sportului ; 

-cultivarea dragostei fata de tara, fata de trecutul istoric si de traditiile poporului roman; 

-formarea unui tanar independent,creator, mai bine integrat social, avand capacitatea de analiza a realitatii in care 

traieste, pentru a actiona si evalua situatiile aparute si pentru a-si exercita responsabilitatea pentru ceea ce intreprinde.    

Proiectarea si desfasurarea  activitatii educative scolare si extrascolare s-a realizat in conformitate cu noua programa 

elaborate de M.E. , respectandu-se particularitatile de varsta si ale fiecarui colectiv de elevi. 



 

 

 

Orele educative au cuprins analiza a situatiei la invatatura, frecventa si disciplina pe ultima saptamana , dupa care s-a 

intrat in dezbaterea temei planificate, iar in final s-au tras concluziile necesare si s-a amintit elevilor tema orei viitoare si 

materialul bibliografic ce trebuia studiat . 

 

 

 

 

 

 

Tabel nominal cu elevii cărora li s-a scăzut media la purtare 

Anul școlar 2021-2022 

 

 
Nr. Clasa  Nume elev  Notă purtare Motivul pentru care s-a scăzut nota  

1. IX D Forțan Gabriela Diana 9,50 Nr. absențe nemotivate 

2.  X B Soceanu Eliza 7 Nr. Absențe nemotivate 

3. X B  Bîrsanu Roberto Alin 9,50 Nr. Absențe nemotivate 

4. XII C Buștean Giovanni 9,50 Nr. Absențe nemotivate 

5. XII C Stănescu Marina Elena 6 Nr. Absențe nemotivate 

 

6. XII D Ioniță Alexandra Mariana 9 Nr. Absențe nemotivate 

7. XII D Miriță George Cristian  Nr. Absențe nemotivate 

8. XII D Moțoiag Cristina 9 Nr. Absențe nemotivate 

 

9. XII D Vasile Constantin Denis 9,50 Nr. Absențe nemotivate 
 

 

Scaderea notelor la purtare se datoreaza , numarului de absente  nemotivate inregistrate de elevii nostrii in cursul anului 

scolar. Familiile acestora nu reusesc sa comunice foarte bine cu copii lor si acestia nu reusesc sa depaseasca problemele 

adolescentei.In ciuda eforturilor depuse de profesori si profesorii diriginti nu s-a reusit remedierea acestor probleme de 

absenteism din cauza neimplicarii familiei. 

Se vor monitoriza zilnic elevii care absenteaza nemotivat si comportamentul acestora in scoala, iar dirigintii vor mentine 

o legatura mai stransa cu familiile elevilor care absenteaza si manifesta un comportament deviant. 

 



 

 

 

I. ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A DIRIGINȚILOR 
RAPORT REFERITOR LA ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A DIRIGINȚILOR 

AN SCOLAR 2020-2021 

 

          Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere și Orientare” a inceput odată cu constituirea comisiei diriginţilor la începutul anului şcolar 2020-

2021, în şedinţa comisiei metodice în care au fost nominalizaţi toţi profesorii diriginţi, aprobaţi în Consiliul Profesoral. Tot in cadrul şedintei s-au punctat 

direcții care trebuie urmate pentru o bună desfăşurare a comisiei; s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere și au fost făcute sugestii de 

teme pentru această oră, astfel incât toţi diriginţii  să prezinte la timp planificările. De asemenea, s-a stabilit intervalul în care să aibă loc sedinţele cu 

părinţii.  

La nivelul Liceului ”Voltaire” Craiova, în anul școlar 2020-2021 au funcționat 12 clase, diriginții fiind precizați în tabelul de mai jos: 

 

Nr.  CLASA PROFESOR 

1. 9B IAGARU FLORENTINA 

2. 9C MITRICĂ ADINA 

3. 9D MIREA MIHAELA 

4. 10B PANDELICA IULIANA 

5. 10C BURTEA LAVINIA 

6. 10D UDROIU ADRIANA-CRISTINA 

7. 11B IONESCU DANIELA 

8. 11C POPA RALUCA 

9. 11D NEAGOE CAMELIA 

10. 12B GRECIOIU MARIA 

11. 12C COJOCĂREANU IONELA 

12. 12D MILITARU GABRIELA 

 

                 Membrii comisiei au întocmit la termenul stabilit planificările anuale, conform Programei de Consiliere şi Orientare-anexa 5287/09.10.2006. S-

au completat corect documentele activităţii dirigintelui, cum ar fi catalogul clasei sau portofoliul dirigintelui.  

La mapele diriginților se regăsesc materiale precum: 



 

 

 

 Structura anului şcolar;  

 Tabel nominal cu elevii clasei şi responsabilitățile acestora (date de contact: tel., email, orarul clasei); 

 Tabel nominal cu profesorii care predau la clasă;  

 Componența nominală a Comitetului de părinți de la clasă; 

 Calendarul activităților extrascolare; 

 Planificarea lectoratelor cu părinții; 

 Scurta caracterizarea a clasei; 

 Ziua și intervalul orar cand este programată ora de consiliere pentru părinți; 

 Regulamentul de ordine interioară; 

 Tematica orelor de consiliere (temă, modul vizat, perioadă de derulare, observații), în funcție de Programa MEN 

 Procesele verbale din urma şedințelor cu părinții; 

 Date despre elevii problemă (nume, adresă, telefon părinți), mod de manifestare (ex. absențe, agresivitate etc.), măsuri propuse şi 

finalizate, alte observații; 

 Situația elevilor cu rezultate deosebite la învățătură, implicare în activități extraşcolare etc. (nume, performanțe notabile, activități sau 

concursuri la care au participat, date de contact, alte observații);  

 Proiecte de activitate didactică însoțite de fişe de lucru; 

 Situația burselor sociale.  

            S-a urmărit şi o colaborare eficientă cu familia prin organizarea şedinţelor cu părinţii, atât  în cadrul orei la dispoziția părinților (conf. Ordinului 

MECI nr. 5132/10.09.2009), cât şi în afara acesteia.  

 Elevii de la toate claselor au desfasurat activitati cu voluntari straini de la Peace Corps in cadrul orelor de dirigentie pe teme diverse. De asemenea, 

au fost invitati la orele de dirigentie si reprezentanti ai Politiei locale, parinti, specialisti din diverse domenii etc. 

 În ambele semester, activitatea de consiliere s-a desfasurat si online, fiecare diriginte postand pe platforma Google classroom activitati, iar legatura 

cu elevii si parintii acestora s-a pastrat permanent prin utilizarea platformelor de invatare, grupurilor de facebook sau whatsapp, precum si telefonic. 

În cadrul lectoratelor cu părinții s-a avut în vedere:  

 alegerea comitetelor de părinţi, prezentarea Regulamentului Intern al şcolii,  

 semnarea Contractelor parentale cu școala,  

 prezentarea metodologiei de acordare a burselor, inclusiv a Programului ”Bani de liceu”, 



 

 

 

  prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, 

  participarea la activități extrașcolare (spectacole, activitati ecologice, activități antidrog, activități antiviolență),  

 discutarea problemelor cu care se confruntă elevii, 

 prezentarea rapoartelor contabile ale Asociației Părinților și Profesorilor Voltaire; 

 prezentarea situației la sfârșitul semestrului I din anul școlar 2020-2021.  

 prezentarea situației la sfârșitul semestrului II din anul școlar 2020-2021.  

 

    Toţi diriginţii au urmărit:  

 educarea elevilor în spiritul respectării drepturilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi toleranţei, 

  cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, valorile morale şi civice, 

 însuşirea valorilor culturii naţionale şi universale, atât în cadrul orelor de consiliere şi orientare, cât şi prin încurajarea participării elevilor la 

activităţile extraşcolare,  

 abordarea temelor în concordanţă cu Programa de Consiliere şi Orientare Şcolară, ţinând cont de particularităţile de vârstă, personalitate şi de 

preocupările elevilor.  

Profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, cu consilierul educativ şi cu elevii aleşi în consiliul Şcolar al Elevilor, realizând numeroase 

activităţi cu impact în sfera Educaţiei pentru sănătate, Educaţiei pentru dezvoltare personală, Educaţiei pentru receptarea valorilor culturale, Educaţiei 

pentru valorile democraţiei, Educaţiei civice, Educaţiei pentru drepturile copilului, Educaţiei incluzive, Educaţiei ecologice etc. 

 

Planul de activități al comisiei conţine: 

 

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere si Orientare şi întocmirea planificării orelor dirigenţie. 

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă. 

3. Stabilirea graficului şedinţelor Consiliului reprezentativ al părinţilor din şcoală şi a tematicii acestora. 

4. Stabilirea graficului de asistenţe la orele de dirigenţie. 

5. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase. 

6. Identificarea copiilor cu probleme psiho-pedagogice şi cu situaţii deosebite în  familie. 



 

 

 

7. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi integrări sociale optime. 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

 

Fiecare diriginte a participat in cadrul comisiei cu referat si/sau a tinut o lectie demonstrativa pentru colegi conform graficului de ativitati stabilit pentru 

Semestrul I si semestrul al II-lea. 

 

COMITETE DE PARINTI 

 

 

Nr. Crt. Clasa Presedinte Membru Secretar 

1 IXB Stanciu Simona Udroiu Delia Budica Claudia 

2 IXC Georgescu Ana-Maria Manea Maria 

 

Herman Tamara 

 

3 IXD Ion Dragos Bescuca Paul Dorobantu Constantin 

4 X B Mirea Monica 

 

Radoi Georgeta 

 

Iordan Renata 

 

5 X C Floriganta Simona 

 

Enache Ana-Maria 

 

Bittel Dan 

 

6 X D Popescu Eduard 

 

Trana Daniela 

 

Ionescu Mariana 

 

7 XIB Craciun Constantin Motroc Adriana Radu Adela 

8 XIC Buica Ileana 

 

Matei Mihaela 

 

Firoiu Madalina 

 

9 XID Rositoiu Laura Dumitrescu Valentina Jianu Adriana 

10 XIIB Gird Cristina 

 

Radulescu Claudia Cernatescu Cristina 

 

11 XIIC Colu Raluca 

 

Enache Ana-Maria 

 

Oprescu Deliss 

 

12 XII D Florea Catalin Gavrila Stefania 

 

Anghelof Relu 

 

 

  



 

 

 

Comitetul reprezentativ al parintilor Liceului Voltaire 

 

Presedinte- Craciun Constantin 

Membru- Dumitrescu Valentina 

Secretar- Braila Anca 

Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

  -Documentele specifice diriginţilor au fost întocmite în 

conformitate cu programele în  vigoare. 

 -Diriginţii au consultat în permanență programele de Consiliere şi 

orientare, conform nivelului şcolar al claselor. 

 -Au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes 

pentru perfecţionarea activităţii educative. 

- Toti diriginţii s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii 

clasei şi rezolvarea situaţiilor tensionate de tip elev-elev sau elev – 

profesor. 

- In majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de 

indisciplină sau de absenteism şcolar (comunicare şi consiliere cu 

părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor). 

- Toti diriginţii s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor 

de învăţare la clasă şi promovarea acestora în rândul profesorilor 

de la clasă. 

-Relaţiile interpersonale (diriginţi-elevi, profesori-elevi, director-

profesori, profesori-părinţi, profesori-profesori) favorizează un 

climat deschis şi stimulativ; 

- Derularea de activităţi de consiliere si orientare, în cadrul orelor 

de dirigenţie (cu pondere ridicată la clasele  a XII-a) privind 

programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul 

educativ al absolvenţilor. 

-Numărul absenţelor nemotivate ale elevilor  este relativ mare. 

 

-Lipsa spaţiului şi supraaglomerarea elevilor cu activităţi şcolare a 

împiediat desfăşurarea unor activităţi extraşcolare. 

 

-Pandemia de coronavirus-COVID 19- a determinat desfasurarea 

activitatilor online si nu toti elevii scolii dispun de mijloace tehnice 

performante si internet de mare viteza ceea ce a afectat interactiunea 

elev-profesor, elev-elevi. 

 

-Uneori, orele de dirigenţie sunt pur informale, accentul fiind pus pe 

discutarea situaţiei şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor 

propuse conform planificării. 

  

- Există la nivelul anumitor clase, scindări în grupuri ale 

colectivului, care nu se manifestă vizibil în plan comportamental, 

dar care pot constitui sursă de conflict. 

 

-Familia nu este implicată suficient în activitatea de educare a 

copiilor. 

 

-Starea materială precară a unor familii. 



 

 

 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

-Tratarea diferenţiată până la individualizare a elevilor. 

 

-Varietatea cursurilor de perfecţionare şi formare continuă oferite 

de C.C.D. şi de universitate. 

 

-Disponibilitatea şi responsabilitatea unor instituţii importante de a 

veni în sprijinul şcolii (Primăria, Biserica, Poliţia, CPECA). 

 

-Postarea pe Internet (didactic.ro) a tot mai multor teme privind 

consilierea şi orientarea elevilor, care pot veni în sprijinul tuturor 

diriginţilor; 

-Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa elevilor, deruta 

morală determinată de societate, mass media etc. 

 

-Criza de timp a părinţilor conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii. 

-Pandemia de coronavirus-COVID 19 nu s-a incheiat, iar 

desfasurarea cursurilor online ar putea continua 

 

 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ ÎN SĂPTĂMÂNA ”ȘCOALA ALTFEL”  
 

 În perioada 01- 05 martie 2021 s-a desfăşurat programul „Şcoala Altfel”, reglementat prin OMEN nr. 3191/2019 și 

OMENCȘ nr. 5034/29.08.2016. Având în vedere condițiile impuse de epidemia cu noul coronavirus, activitățile au fost adaptate 

pentru interacțiunea în mediul online, ținându-se, evident, cont de opțiunile exprimate de elevi.  

 

TIPURILE DE ACTIVITĂȚI DERULATE 

 

 Activități pentru dezvoltarea competenței de învățare în mediul online 

 Activități ludice-kahoot, scrabble 

 Alegerea corectă a surselor de informare 

 Activităţi culturale și științifice 

 Vizite virtuale 

 Atelier cinema 

 Concurs de cultură generală  

 Vizionare piese de teatru 

 Activităţi recreative 

 Vizionare spectacole online-show de talente, concerte muzicale etc 

 Competiții sportive online: tenis, fotbal 

 Atelier de montaj video 

 Creare de podcast 



 

 

 

 Realizarea obiectelor decorative din materiale reciclabile 

 Concurs gastronomic în propria bucătărie 

 Activităţi de educaţie pentru cetăţenie democratică, pentru promovarea valorilor umanitare  

 Realizarea de campanii online pe teme care presupun implicarea civică 

 Să ne cunoaștem drepturile! 

 Activităţi de educaţie pentru sănătate şi stil de viaţă sănătos 

 Evitarea comportamentelor nocive 

 Acordarea primului ajutor-vizionare de filme documentare 

 Activităţi de educaţie ecologică şi de protecţie a mediului 

 #planteazăcuVoltaire 

 Menținerea sănătății plantelor de apartament 

 Studierea amenajărilor floristice urbane 

 Activităţi de orientare în carieră 

 Seminar de educație financiară  

 Sesiune de informare în vederea construirii unei cariere în domeniul medical 

 

FORME DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚILOR 

 educaţie media şi cinematografică; 

 competiţii online; 

 dezbateri tip conferință; 

 activităţi de voluntariat sau de interes comunitar; 

 vizite tematice în spații fizice sau virtuale. 

OBIECTIVELE URMĂRITE: 

 Activități educative, cultural – artistice, științifice: 

- să contribuie la promovarea culturii; 

- să aplice criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor; 

- să perceapă valorile morale şi culturale; 

- să dezvolte abilităţi privind arta plastică; 

- să dezvolte interesului elevilor pentru limbile străine;  

- să își consolideze deprinderile de comportare în societate; 

- să își dezvolte capacitatea de comunicare orala, prin interpretare artistică.  



 

 

 

 Activități sportive și recreative: 

- să manifeste  spirit de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de reguli acceptate; 

- să cunoască şi să-şi însuşească modalităţile diverse de organizare şi petrecere a timpului liber; 

- să cunoască valențele formative vizitelor virtuale, prin lărgirea sferei informaționale; 

- să dezvolte conduita moral-civică a elevilor; 

- să-şi dezvolte deprinderea de a practica jocuri. 

 Activități de  educație pentru sănătate și stil de viață sănătos: 

- să dezvolte atitudini de adoptare a unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi droguri; 

- să proiecteze propria persoană în viitor privind descrierea stilului de viaţă; 

- să înveţe măsuri de prevenire a unor boli; 

- să formeze deprinderi privind alimentaţia sănătoasă şi importanţa exerciţiilor fizice; 

- să formeze atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătate şi în special sănătatea mintală şi emoţională; 

- să se familiarizeze cu piramida alimentelor. 

 Activități de  educație ecologică și de protecție a mediului: 

- să cunoască posibilităţile de ocrotire şi de conservare a mediului; 

- să deprindă tehnici de reciclare a materialelor; 

- să sensibilizeze membrii comunităţii cu privire la păstrarea curăţeniei; 

- să formeze deprinderi de economisire a resurselor energetice.  

 Activități de orientare şcolară şi profesională: 

- să conştientizeze nivelul cunoştinţelor şi competenţelor necesare în profesia vizată; 

- să fie pregătiţi pentru un interviu de selecţie profesională; 

- să cunoască mobilitatea oferită de piaţa muncii europene; 

- să cunoască propriile interese şi aspiraţii; 

- să identifice anumite meserii; 

- să identifice abilităţile personale; 

- să coreleze abilităţile cu aspiraţiile şi cu cerinţele meseriei preferate; 

- să dobândească respect pentru munca părinţilor. 

 

 



 

 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Comisia Metodică „Limbă și Comunicare” 

 

 Luni, 01 martie, orele 9-13: 

Vizionare de fime- mari capodopere ale cinematografiei. Dezbatere, formarea deprinderii de a corela literatura cu arta 

cinematografică, dezvoltarea gândirii critice, clasele  IX-XI. 

La malette de la culture generale (Kahoot)-concurs de cultură generală în limba franceză, clasele a XII-a 

Workshop de discursuri publice-familiarizarea elevilor cu stilul oratoric. Exemple personalități la evenimenteleTedX, 

clasele a IX-a 

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings. 

 

 

Marti, 02 martie, orele 9-13: 

La pas virtual prin Europa- descoperirea unor locuri inedite, -îmbogățirea universului cultural, însușirea unor bune practici, 

clasele a XI-a. 

Atelier de creation-Padlet-familiarizarea elevilor cu tehnologia și cu procedeele de realizare a unui afiș digital, clasele a X-a. 

Tinerii dezbat-sesiuni de dezbateri în format World school, vizionarea unui meci de finală la Olimpiada națională de dezbateri, 

clasele a IX-a 

Chef Voltaire- atelier de gastronomie, stimularea interesului pentru domeniul gastronomic, însușirea unor bune practici, clasele a 

-XI-a 

  La musique nous rassemble – cultivarea gustului estetic și elaborarea unor criterii de selecție  

   a pieselor muzicale, clasele a-IX-a. 

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings, sala de clasă. 

 

 

Miercuri, 03 martie, orele 9-13: 

Lumea cărților în bibliotecă -încurajarea gustului pentru lectură,  prin  activități recreative, clasele a XII- 

Textele literare, textele nonliterare, abordări transdisciplinare- familiarizarea cu textele  beletristice și din spectrul utilitar, 

clasele a IX-a 

Emoțiile scenei-activități de coaching facilitate de actori ai TN Craiova, vizionare piese de teatru, exerciții impromptu, clasele a 

IX-a și  X-a 

Să discutăm despre profesiile părinților-dezbatere referitoare la orientarea în carieră, familiarizarea elevilor cu modalitățile de a-și  

proiecta viitorul, clasele a X-a și a XII-a 



 

 

 

Scrable en ligne– valorificarea deprinderilor şi priceperilor, în vederea organizării unor competiții de jocuri strategice , 

stimularea creativității, elevii claselor a X-a și a XI-a. 

Top preferințe muzicale în limba engleză- cultivarea gustului estetic și elaborarea unor criterii de selecție a pieselor muzicale, 

clasele a-IX-a. 

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings, sala de clasă 

   

 

Joi, 04 martie, orele 9-13: 

Atelier podcast – dezvoltarea imaginației, stimularea interesului pentru realizarea materialelor audiovizuale, îmbogățirea 

cunoștințelor lingvistice, elevii claselor a X-a. 

Curiozități din literatura română și cea universală, concurs Kahoot-familiarizarea elevilor cu nume mari ale literaturii, 

reactualizarea titlurilor operelor celebre, clasele a X-a și  XI-a  

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings. 

  

 

Vineri, 05 martie, orele 9-13: 

Visionnage de documentaires, -stimularea creativității, dezvoltarea interesului pentru punctele de interes cultural și istoric, 

îmbogățirea cunoștințelor lingvistice, elevii claselor a X-a. 

Surprinderea mesajului poetic prin produse multimodale-dezvoltarea interesului pentru literatură, artă și tehnologie, clasele X-

XI 

Cinemateque francaise, stimularea interesului pentru a folosi timpul liber în mod plăcut, stimularea interesului pentru arta 

cinematografică, îmbogățirea cunoștințelor lingvistice, clasele a IX-XII.  

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings, sala de clasă. 

 

Tipul de activități derulate: informative, educative și formative. 

Resurse implicate: 14 profesori și circa 300 de elevi ai claselor de liceu. 

Spații de derulare a activităților: Platforme online: Google Classroom, Zoom Meetings, Kahoot, sala de clasă. 



 

 

 

 

Comisia Metodică „Om şi Societate” 

 

 

Luni, 01 martie, orele 9-13: 

De la personaj la model -formarea deprinderii de a corela literatura cu figurile istorice, dezvoltarea gândirii critice, elevii claselor a IX-a 

Ateliere meșteșugărești-cusut, broderie, gastronomie, reciclare creativă-activități de dezvoltare a abilităților creative și cetățenești, elevii claselor 

a X-a și a XI-a 

Tur virtual muzee- familiarizarea cu muzeele europene importante și cu operele de artă cu valoare inestimabilă, elevii claselor a XI-a 

Conectați cu natura. Predă ștafeta!-activități recreative derulate în aer liber, elevii claselor a X-a 

 Vizionare scurt- metraje - dezvoltarea abilităților de analiză critică, pornind de la scurtmetraje, identificarea semnificației inteligenței 

emoționale în dezvoltarea personală, elevii claselor  XI-XII  

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings, sala de clasă, parc 

 

 

Marti, 02 martie, orele 9-13: 

Să cunoaștem istoria orașului!-familiarizarea elevilor cu obiectivele de interes cultural și patrimonial, prin realizarea unor vizite 

tematice- clasele IX-XII 

Aranjamente floristice urbane-prezentarea ansamblurilor de vegetație și a condițiilor de dezvoltare a plantelor sezoniere, clasele a X-a 

Locul de desfășurare: centrul orașului, Grădina Botanică 

 

 

Miercuri, 03 martie, orele 9-13: 

Șah-online -valorificarea deprinderilor şi priceperilor, în vederea organizării unor competiții de jocuri strategice, stimularea creativității, elevii 

claselor a IX-a 

Campionat de tenis-stimularea gustului pentru activitățile sportive, elevii claselor a X-a 

Imagine, culoare, sunet- activități de valorificare a deprinderilor şi priceperilor, în vederea organizării unor ateliere de creație, elevii claselor  XI-

XII 

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings, parc 

 

Joi, 04 martie, orele 9-13: 

Planificarea carierei în situații de criză -familiarizarea elevilor cu modalitățile de a-și proiecta viitorul, elevii claselor a XII-a 

Masa rotundă- Uniunea Europeană, istorie și viitor dezvoltarea interesului pentru valorile UE, elevii claselor IX-XI 

Cel mai bun la bacalaureat-concurs de testare a competențelor la logică și argumentare, elevii claselor a XII-a 

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings, sala de clasă 



 

 

 

 

Vineri, 05 martie, orele 9-13: 

Test  sociometric- dezvoltarea gândirii critice, elevii claselor a X-a 

Cât de bine ne cunoaștem istoria țării-concurs Kahoot -dezvoltarea interesului pentru istoria națională, îmbogățirea cunoștințelor, elevii claselor 

IX-XII 

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings, sala de clasă 

Tipul de activități derulate: informative, educative și formative.  

Resurse implicate: 10 profesori  și circa 300 de elevi ai claselor de liceu. 

Spații de derulare a activităților: Platforme online: Google Classroom, Zoom Meetings, Kahoot, sala de clasă, parc, centrul orașului. 

 

Comisia Metodică ”Științe” 

Luni, 01 martie, orele 9-13: 

Să trăim într-un mediu curat!- familiarizarea elevilor cu un comportament eco-civic, elevii claselor a IX-a 

Siguranta pe Internet - conștientizarea pericolelor din spațiul virtual, elevii claselor  IX-IX 

Matematica distractivă – realizarea unor activități de aprofundare, în vederea obținerii performanței la examen, elevii claselor a XII-a 

ocul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings, sala de clasă 

 

 

Marti, 02 martie, orele 9-13:  

Minte sănătoasă în corp sănătos- activități de promovare a efectelor benefice ale adoptării unui stil de viață echilibrat, elevii claselor IX-XI  

Vizionare film documentar- stimularea curiozității, elevii claselor a X-a 

 Pregătire bac- matematică , fizică, biologie– îmbogățirea și consolidarea cunoștintelor elevilor claselor a XII-a 

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings, sala de clasă 

 

 

Miercuri, 03 martie, orele 9-13: 

Activitati experimentale- îmbogățirea și consolidarea cunoștintelor elevilor, cu privire la fenomene și procese fizice sau din alte științe; 

dezvoltarea aptitudinilor practic-aplicative, elevii claselor a XI-a  

Acordarea primului ajutor-prezentarea tehnicilor și manevrelor de siguranță, în caz de necesitate, elevii claselor IX-XII 

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings, cabinet specializat 

 

 

 



 

 

 

Joi, 04 martie, orele 9-13: 

Activități practice la științe- îmbogățirea și consolidarea cunoștintelor elevilor, cu privire la fenomene și procese fizice sau din alte științe; 

dezvoltarea aptitudinilor practic-aplicative,  elevii claselor IX-XII 

Realizarea materialelor pe calculator- concurs- stimularea creativității, familiarizarea cu aplicațiile și programele de editare, elevii claselor a XI-

a 

Reducerea influenței factorilor de risc în consumul de droguri-prezentarea efectelor nocive ale consumului de substanțe interzise, elevii claselor 

IX-XII 

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings, cabinet specializat 

 

Vineri, 05 martie, orele 9-13: 

Concurs ”Info-Științe”- testarea cunoștințelor tehnice și din diverse domenii ale științei, elevii claselor IX-XII 

 Pregătire bac- matematică , fizică, biologie– îmbogățirea și consolidarea cunoștintelor elevilor claselor a XII-a 

Locul de desfășurare: Platforme Online: Google Classroom, Zoom Meetings, sala de clasă 

 

Tipul de activități derulate: informative, educative și formative.  

Resurse implicate: 8 profesori  și circa 300 de elevi ai claselor de liceu. 

Parteneri implicați: familia/părintii 

Spații de derulare a activităților: online, platforma google classroom, messenger, Zoom, meetings, sala de clasă, cabinetul de Științe,  

cabinetul de Fizică.  

REZULTATELE ÎNREGISTRATE 

La activităţile desfăşurate fizic au participat 90% dintre elevii claselor a XII-a, iar la cele desfășurate on-line au participat peste 70% din 

rândul elevilor din clasele IX-XI, fapt ce dovedeşte că programul „Școala Altfel” a fost nu numai instructiv-educative, dar a reuşit și să trezească 

interesul.  

Astfel, s-a putut constata că elevii din grupurile ţintă au dobândit competenţele şi abilităţile necesare autodezvoltării personale prin 

activităţile extracurriculare, acest lucru reieșind și din chestionarele de feed-back ce au fost puse la dispoziție, preluate din Ghidul de sugestii 

metodologice şi lucrări practice privind transferul performativ al conţinuturilor din curriculumul de baza în activităţi extracurriculare.  

În urma tuturor activităților programului, s-au realizat: 

- dosar tematic; 

- album foto; 

- prezentări PPT,  eseuri; 



 

 

 

- produse publicitare realizate de elevi; 

- material video/foto; 

- impresiile călătoriei virtuale; 

- postări pe rețelele de socializare ale liceului; 

- fişe cu trasee profesionale. 

 

 

 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

 
 Denumirea 

unității de 

învățământ 

 ZIUA/ORA/CLASA Numele și prenumele 

cadrelor didactice 

Locul de 

desfășurare 

Obiective 

 

 LICEUL 

VOLTAIRE 

Domeniul Titlul activității propuse Luni 

1.III 

Marți 

2.III 

Miercuri 

3.III 

Joi 

4.III 

Vineri 

5.III 

   

1.  Educație 

ecologică 

Să trăim într-un mediu curat! 9-11 

Clasele 

a IX-a 

    Iagăru Florentina On-line -Încurajarea acțiunilor de 

ecologizare 

2.  Educație 

pentru 

securitate 

Siguranța pe Internet. Dezbatere 9-11 

IX C, D 

    Niculescu Anca On-line -Conștientizarea 

pericolelor din spațiul 

virtual 

3.  Educație 

culturală 

De la personaj la model 9-11 

 

XC, D 

 

    Cojocăreanu Ionela Google 

meet 

Dezvoltarea capacitatății 

de empatie, de înțelegere 

a opiniilor, trăirilor și 

aspirațiilor altora 

4.  Științific Matematica distractivă 9-11 

XII B 

    Mirea Mihaela Sala de 

clasă 

-Exersarea abilităților 

matematico-logice 

5.  Recreativ Ateliere meșteșugărești: 

Cusut, broderit, impletit, pregătire 

bucate  

Reciclare creativă: confecționare 

mărțișoare, cadouri 

 

9-11 

 

Clasele  

XB, XI 

B, XI 

C, XI D 

    Mihai Anca 

Negoiasa Lenuța 

Tudoran Stelian 

On-line -Valorificarea 

deprinderilor, 

priceperilor și abilităților 

artistice 

 -Stimularea creativității 

și a comunicării culturale 

6.  Recreativ Concours : La mallette de la 

culture générale (KAHOOT)   

9-11 

 

XII C, 

XII D 

    Ionescu Daniela 

Stănculescu Raluca  

Neagoe 

Camelia 

Popa Raluca 

 

Sala de 

clasă 

-Dezvoltarea 

competențelor de 

exprimare în limba 

franceză 

-Stimularea spiritului de 

competiție 

7.  Cultural-

artistic 

Vizionare filme – mari capodopere 

ale cinematografiei 

11-13 

 

    Neagoe Camelia 

Pandelică Iulia 

Platforme 

online 

-Formarea deprinderii de 

a corela literatura cu arta 



 

 

 

Dezbatere  Clasele  

IX D,  

X B, 

XD, 

XI B  

Mirea Mihaela 

Spătaru Paul 

Udroiu Adriana 

Biblioteca Județeană- 

American Corner 

 cinematografică 

- Dezvoltarea gândirii 

critice 

8.  Recreativ De la școală, ”cu dragoste”! 11-13 

Clasa a 

XII-a D 

    Militaru Gabriela Sala de 

clasă 

-Dezvoltarea abilităților 

de socializare 

-Familiarizarea cu 

oportunitățile de carieră 

 

9.  Cultural Tur virtual muzee 11-13 

XI D, 

XI C 

    Văncică Adrian Platforme 

online 

 

-Dezvoltarea 

sentimentului patriotic 

-Cunoașterea istoriei 

naționale 

 

10.  Dezvoltare 

personală 

Workshop de discursuri publice 11-13 

IX B, 

IX C 

    Mitrică Adina Google 

Meet 

-Familiarizarea elevilor 

cu structura unui discurs 

public 

11.  Recreativ Conectați cu natura. Predă 

ștafeta ! 

11-13 

X C 

    Burtea Lavinia 

Notrețu Tiberiu 

Parcul N. 

Romanescu 

-Dezvoltarea abilităților 

de socializare 

-Realizarea unor 

activități fizice  

12.  Dezvoltare 

personală 

Vizionare scurtmetraje 

Dezbatere 

11-13 

 

XII C 

    Tudoran Stelian 

 

Sala de 

clasă 

-Dezvoltarea abilităților 

de analiză critică, 

pornind de la 

scurtmetraje 

 -Identificarea 

semnificației inteligenței 

emoționale în 

dezvoltarea personală 

14.  Cultural-

artistic 

 

 

 

La pas virtual prin Europa – 

descoperirea unor locuri inedite  

 

 

 

 

 9-11 

Clasa        

X B, 

XI B, 

XI C 

 

 

   Neagoe Camelia 

Pandelica Iulia Simion 

Ruxanda 

Ionescu Daniela  

Mirea Mihaela 

Udroiu Adriana 

Platforme 

online 

-Îmbogățirea universului 

cultural 

-Ânsușirea unor bune 

practici 

15.  Dezvoltare 

personală 

Atelier de création : Padlet / 

réaliser une affiche pour une 

campagne de prévention/ 

développement durable  

 9-11 

X C 

 X D 

   Popi Dorina 

Ionescu Daniela 

Stănculescu Raluca  

Neagoe 

Camelia 

Popa Raluca 

Pandelică 

Iuliana 

 

On-line -Cultivarea imaginației, a 

simțului artistic 

-Formarea competențelor 

de comunicare, implicare 

activă 



 

 

 

16.  Recreativ Vizite tematice. Să cunoaștem 

istoria orașului! 

 9-11 

XII C, 

XII D 

 

11-13 

IXC,  

IX D 

XC, D 

   Negoiasa Lenuța 

Cojocăreanu Ionela 

Diferite 

atracții 

turistice din 

Craiova 

-Cunoașterea aspectelor 

istorice si arhitecturale 

ale zonei Olteniei 

- să descoperim interesul 

pentruartă, istorie, 

cultură 

Cultivarea interesului 

pentru istoria locală; 

-Manifestarea spiritului 

civic 

17.  Științific Aranjamente floristice urbane  11-13 

XI B, 

D 

   Popescu Ciprian 

Enculescu Mirela 

Gradina 

Botanica 

Craiova 

 

- Stabilirea principalelor 

tipuri de vegetaţie de pe 

Glob; 

- Observarea zonării 

vegetaţiei din ţara 

noastră; 

- Explicarea importanţei 

plantelor pentru natură şi 

om . 

18.  Practic-

aplicativ 

 

Tinerii dezbat- activitate 

interactiva 

 9-11 

IX C, 

D 

11-13 

XII C, 

XII D 

   Spătaru Paul 

Mitrică Adina 

On-line sau 

în sala de 

clasă 

-Dezvoltarea abilităților 

de comunicare și a 

strategiilor 

argumentative 

19.  Dezvoltare 

personală 

Părerea mea este că - 

problematizări 

 

 9-11 

XI D 

 

   Spătaru Paul 

 

Platforme 

online 

-Dezvoltarea abilităților 

de comunicare 

-Exprimarea unei opinii 

nuanțate 

20.  Educație 

pentru 

sănătate 

”Minte sănătoasă în corp sănătos”  9-11 

XII B 

11-13 

X B 

   Iagăru Florentina 

Ștefan Sidonia 

Platforme 

online 

-Formarea şi cultivarea 

interesului pentru 

problematica sănătăţii, 

într-un concurs de 

cultură generală 

21.  Științific Matematica –pregătire pentru 

bacalaureat 

  11-13 

XII B  

   Mirea Mihaela 

 

Sala de 

clasă 

-Îmbogatirea si 

consolidarea 

cunostintelor elevilor 

22.  Practic-

aplicativ 

 

 

 

 

 

Chef  Voltaire – atelier de 

bucatarie 

 

 

 

 11-13 

IX B, 

XII B 

   Mihai Anca 

Ionescu Daniela 

Udroiu Adriana 

 

Platforme 

online 

-Stimularea interesului 

pentru domeniul 

gastronomic 

-Însușirea unor bune 

practici  

-încurajarea spiritului 

competițional, în 

activități recreative 

 



 

 

 

23.  Cultural-

artistic 

Vizionare film documentar   9-10 

IX B 

   Niculescu Anca 

 

Platforme 

online 

-Familiarizarea elevilor 

cu diferite aspecte ale 

realității analizate 

obiectiv 

 

24.  Recreativ La musique nous rassemble- créer 

la playlist de la classe   

 10-11 

IX B 

   Stănculescu Raluca  

 

On-line -Familiarizarea elevilor 

cu repertoriul 

internațional 

-Îmbogățirea 

cunoștințelor în ceea ce 

provește interpreții 

francezi 

25.  Recreativ Campionat tenis    9-11 

X B 

  Notrețu Tiberiu On-line -Urmărirea unor meciuri 

înregistrare 

26.  Științific Acordarea primului ajutor 

 

  9-11 

XI B,C,D, 

IX B 

  Iagăru Florentina+ 

Filiala Crucea Rosie 

Dolj/ On-line 

On-line -Cunoaşterea 

organismului uman şi a 

funcţiilor vitale 

27.  Cultural-

artistic 

Texte literare/texte nonliterare – 

abordări inter și transdisciplinare 

 

  11-13 

IX D 

  Spătaru Paul On-line -Familiarizarea elevilor 

cu abordările 

transcurriculare ale 

textelor literare 

28.  Cultural-

artistic 

”Emoțiile scenei”- vizionare piesă 

de teatru, dezbatere 

Chestionar. Studiu de caz. 

 

   11-13 

X B, IX C 

  Spătaru Paul 

Mitrică Adina 

Neagoe Camelia 

Burtea Lavinia 

Pandelică Iulia 

 

On-line -Dezvoltarea gustului 

estetic și a gândirii 

analitice și critice 

29.  Recreativ Top preferințe muzicale în limba 

engleză 

  11-13 

Clasa a 

IX-a B 

  Udroiu Adriana 

 

Palatul Copiilor 

On-line -Familiarizarea elevilor 

cu repertoriul 

internațional 

-Îmbogățirea 

cunoștințelor în ceea ce 

provește interpreții 

internaționali 

30.  Cultural-

artistic 

Lumea cărților în bibliotecă   9-11 

Clasele a 

XII-a 

  Negoiasa Lenuța 

Mihai Anca 

Cojocăreanu Ionela 

 

Biblioteca 

liceului 

-Familiarizarea cu 

elementele citirii 

conștiente a textelor 

literare, integrand 

conținuturile în 

reprezentări artistice 

31.  Sportiv 

 

Practic-

aplicativ 

 

 

Sah on –line  

 

Realizarea de obiecte din materiale 

reciclabile- concurs 

 

 

  9-11 

X B 

 

11-13 

X C,   

XI B, XI 

  Notrețu Tiberiu 

Popa Raluca 

Popi Dorina 

Ionescu Daniela 

Stănculescu Raluca  

Neagoe 

Platforme 

online 

-Valorificarea 

deprinderilor şi 

priceperilor, în vederea 

organizării unor 

competiții de jocuri 

strategice  



 

 

 

Activités ludiques : Charades/ 

Scrabble   

C, XI D Camelia 

Popa Raluca 

Pandelică 

Iuliana 

 

 

 -Stimularea creativității 

32.  Cultural-

artistic 

Imagine,culoare, sunet   9-11 

X C 

11-13 

XII B, XII 

C, XII D 

  Badea Loredana 

Ostroveanu Cătălin 

Militaru Gabriela 

Tudoran Stelian 

On-line și 

în sala de 

clasă 

-Stimularea creativă și a 

simțului artistic 

33.  Recreativ Sunetele naturii. Activitate în 

parcul N. Romanescu 

  9-11 

IX C, IX 

D 

  Badea Loredana 

Mirea Mihaela 

 

Parc -Implicarea elevilor în 

activități recreative în 

mijlocul naturii 

34.  Dezvoltare 

personală 

Să discutăm depre profesiile 

părinților noștri! 

  9-11 

 

X D 

  Udroiu Adriana On-line -Familiarizarea cu 

diversele profesii, în 

scopul orientării în 

carieră 

35.  

 

 

Dezvoltare 

personală 

Planificarea carierei in situatii de 

criza. Meseria pe care mi-o doresc 

   9-11 

XI B, 

XII 

B, C, 

D 

 Cojocăreanu Ionela 

Militaru Gabriela  

Grecioiu Maria 

Ștefan Nadina 

Iagăru Florentina 

 

Facultatea de Științe 

Craiova 

Platforme 

online 

 

Sala de 

clasă 

-Familiarizarea elevilor 

cu modalitățile de a-și 

proiecta viitorul 

-Lărgirea orizontului în 

privința orientării socio-

profesionale 

 

36.  Cultural -

artistic 

Atelier Podcast: La confiance en 

soi, comment peut-on apprendre à 

la ressentir?  

   11-

13 

IX B, 

IX C, 

IX D, 

X C 

 Popi Dorina 

Ionescu Daniela 

Stănculescu Raluca  

Neagoe 

Camelia 

Popa Raluca 

Pandelică 

Iuliana 

Platforme 

online 

-Dezvoltartea abilităților 

de comunicare în limba 

franceză 

-Gestionarea emoțiilor  

-Întărirea stimei de sine 

37.  Recreativ Concurs de realizare materiale pe 

calculator (postere, colaje, filme, 

prezentari) 

   9-11 

IX B, 

IX C, 

IX D 

 Niculescu Anca 

Stănculescu Raluca 

Platforme 

online 

-Dezvoltarea abilităților 

digitale și de comunicare 

-Dezvoltarea spiritului 

competitiv 

38.  Științific Activități practice la științe    11-

13 

X B, 

XI B; 

XII 

B 

 Iagăru Florentina Platforme 

online și în 

sala de 

clasă 

-Formarea unorabilități 

practice 

-Dezvoltarea 

aptitudinilor practic-

aplicative 

39.  Cultural-

artistic 

Reportaje,texte – literatura și 

celelalte arte 

   9-13 

 

 Spătaru Paul Platforme 

online 

-Dezvoltarea spiritului 

competitiv 



 

 

 

Kahoot  – curiozități din literatura 

română și literatura universală 

X B, 

XI D 

 

-Dezvoltarea interesului 

pentru lectură 

40.  Științific Reducerea influenței factorilor de 

risc în consumul de droguri 

   11-

13 

 

Clase

le X 

D, XI 

C; XI 

D 

 Ștefan Nadina 

Grecioiu Maria 

Iagaru Florentina 

CPECA Dolj 

Platforme 

online 

-Familiarizarea elevilor 

cu pericolele care pot 

apărea în urma 

consumului de substanțe 

interzise 

41.  Științific Concurs: ”Cel mai bun la 

bacalaureat” 

   11-

13 

 

XII 

C; 

XII 

D 

 Militaru Gabriela 

Tudoran Stelian 

Sala de 

clasă 

-Verificarea 

cunoștințelor 

-Dezvoltarea spiritului de 

competiție 

42.  Științific Masă rotundă: Uniunea 

Europeană-istorie și viitor 

   9-11 

X D, 

XI C 

 Vancica Adrian 

 

On-line -Dezvoltarea 

cunostințelor despre 

ideea de Europă unită 

- cunoașterea avantajelor 

de a fi cetățean european 

43.  Cultural Visionnage de documentaires. 

Débats.   

    9-11 

XII C, 

XII D 

Popi Dorina 

Ionescu Daniela 

Stănculescu Raluca  

Neagoe 

Camelia 

Popa Raluca 

Pandelică 

Iuliana 

Trușcă Maria 

 

Sala de 

clasă 

-Dezvoltarea abilităților 

în limba franceză 

-Familiarizarea cu 

aspecte ale realității 

obiective 

44.  Științific Quizizz/Kahoot- Cat de bine 

cunoastem istoria tarii 

 

    9-11 

IX B, 

X B 

Cojocăreanu Ionela 

 

On-line -Cultivarea interesului 

față de valorile trecutului 

 

45.  Cultural-

artistic 

 

Surprinderea mesajului poetic prin 

imagini, colaje, pictură, desene etc. 

    9-11 

XI D 

Spătaru Paul On-line -Dezvoltarea gustului 

estetic în rândul elevilor 

46.  Științific Concursul Interjudețean 

interdisciplinar INFO-ȘTIINȚE, 

faza pe scoală/locală 

    9-11 

IX-XI 

Iagăru Florentina On-line -Selectarea materialelor 

pentru faza județeană 

47.  Recreativ Modalități de îngrijire a tenului- 

sesiune de make-up 

    11-13 

X D 

Udroiu Adriana On-line -Dezvoltarea interesului 

pentru sănătatea pielii 



 

 

 

48. 

 

 Cultural-

artistic 

 

 

Recreativ 

 

 

Cinémathèque française- 

projection de films  

    9-13 

Toate 

clasele 

Popi Dorina 

Ionescu Daniela 

Stănculescu Raluca  

Neagoe 

Camelia 

Popa Raluca 

Pandelică 

Iuliana 

Mitrică Adina 

 

Platforme 

online  

-Imbogățirea 

cunoștințelor lingvistice 

 

PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

 

Conform Programului de activităţi educative şi extracurriculare pe anul şcolar 2020-2021  şi anexelor la acest program, s-au desfăşurat 

următoarele acţiuni: 

 

 Au fost încheiate convenţii de parteneriat cu:  

I. Instituții de învățământ preuniversitar și universitar partenere: 

 

1. ISJ Dolj 

2. Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă “Sf. Vasile” 

3. Șc. Gimnazială ”Anton Pann” 

4. Universitatea din Craiova 

5. Lectoratul Francez 

6. Școala  Gimnazială ”Gheorghe Bibescu” Craiova 

7. Școala Gimnazială ”Alexandru Macedonski” Craiova 

8. Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” Craiova 

9. Școala Gimnazială ”Decebal” Craiova 

10. Școala Gimnazială ”Sfântul Dumitru” Craiova 

11. Colegiul Economic ”Gheorghe Chițu” 

12. Liceul Francez ”Anna de Noailles” București 

 

 

 

II. Instituții de cultură : 

1. Biblioteca județeană ”Alexandru și Aristia Aman” 

2. Casa de Cultură ”Traian Demetrescu” Craiova 



 

 

 

3. Teatrul pentru copii și tineret ”Colibri” 

4. Casa de Cultură a Studenților Craiova 

5. Muzeul Olteniei 

6. Biblioteca Franceză ”Omnia” 

7. Palatul Copiilor Craiova 

8. Radio România Oltenia-Craiova 

9. Muzeul de Istorie ”Paul Păltănea” Galați 

10. Direcția Județeană de Tineret și Sport Dolj 

 

III. Asociații, organizații și fundații: 

1. Asociatia română a profesorilor francofoni-filiala Dolj 

2. Asociația ”Mereu pentru Europa” 

3. Interact Craiova Rotary Sponsored Club 

4. Asociația ”Comunități pentru tineret” 

 

IV. Instituții administrative și de securitate a populației: 

1. Primăria Municipiului Craiova 

 

V. Societăți comerciale 

1. Royal Media Int SRL 

2. Farmacia ”Izvorul Tămăduirii” Craiova 

3. SC Alfa Best Real Line SRL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea 

proiectului de 

parteneriat 

Organizator 

 

Tipul 

parteneriatului 

Nr. 

participanți 

Instituția parteneră Scurtă descriere/ obiective 

1.  ”Ocrotește-ți 

sănătatea!” 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 120 Liceul Teoretic ”Tudor 

Arghezi” Craiova 

Cunoașterea efectelor negative 

provocate de consumul de 

substanțe interzise 

2.  ”Suflet de 

voluntar” 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 40 Centrul Școlar pentru 

Educație Incluzivă ”Sf. 

Vasile” 

Cultivarea relațiilor de 

colaborare între copii de vârste 

diferite-SNAC 

3.  Pregătire în 

vederea susținerii 

examenului DELF 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 30 Lectoratul Francez- 

Universitatea din Craiova 

Îmbogățirea universului 

cunoașterii, prin folosirea 

mijloacelor moderne-ateliere de 

lucru 

4.  ”Projection 

cinema” 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 60 Lectoratul Francez- 

Universitatea din Craiova 

Îmbogățirea vocabularului în 

limba franceză, prin folosirea 

mijloacelor audio-vizuale-

proiecții cinema 

5.  Exploring the 

English language 

and litterature 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 60 Facultatea de Litere- 

Universitatea din Craiova 

Îmbogățirea vocabularului în 

limba engleză, prin folosirea 

tehnologiei moderne 

6.  ”Lumea teatrului” Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 80 Teatrul ”Colibri” Craiova Formarea gustului estetic prin 

implicarea în activități creativ-

artistice 



 

 

 

7.  ”Multiculturalitate 

într-o comunitate 

unită” 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 40 Muzeul Olteniei Craiova Familiarizarea elevilor cu 

patrimoniul cultural și 

etnografic al regiunii Olteniei 

8.  ”Fii tu însuți!” Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 40 Palatul copiilor Craiova Dezvoltarea abilităților 

elevilor, în diverse domenii ale 

educației nonformale-ateliere, 

cercuri  

9.  ”În lumea cărților” Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 80 Biblioteca ”Alexandru și 

Aristia Aman” 

Încurajarea tinerilor de a 

consulta surse bibliografice în 

conceperea materialelor pentru 

școală 

10.  ”Feeria scenei” Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 80 Teatrul Național ”Marin 

Sorescu” Craiova 

Dezvoltarea personalității 

elevilor, tinând cont de 

potențialul educativ al pieselor 

de teatru 

11.  ”Împreună în 

diversitate” 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 40 Școala Gimnazială ”Anton 

Pann” Craiova 

Necesitatea cunoașterii 

obiceiurilor, a muzicii și 

dansului fiecărei culturi; 

toleranța între etnii. 

12.  ”Viitorul se 

construiește azi” 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 60 Universitatea din Craiova Promovarea imaginii ambelor 

instituții, prin dezvoltarea 

cooperării 

13.  ”Lăsați copiii să 

vină la Mine!”  

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 100 Parohia Sf. Calinic, Craiova Formarea virtuților creștine și 

cultivarea comportamentului 

moral-religios. 

14.  Educație pentru 

sănătate 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 200 Societatea Studenților 

Mediciniști Craiova 

Familiarizarea elevilor cu 

noțiuni și concepte de educație 

sanitară, în vederea asigurării 

unei stări optime de sănătate 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.  ”Împreună” Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 320 Asociația părinților și 

profesorilor ”Voltaire” 

Promovarea activităților și 

acțiunilor de susținere 

materială, în vederea menținerii 

unei imagini transparente în 

comunitate. 

16.  ”Incursiuni 

culturale” 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 80 Casa de Cultură ”Traian 

Demetrescu” 

Cultivarea gustului estetic al 

elevilor, prin implicarea în 

activități cultural-artistice 

17.  ”Grădina 

Botanică-

Universul verde” 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 30 Grădina Botanică Dezvoltarea spiritului practic și 

a deprinderii de a proteja 

mediul natural 

18.  ”Picnic poetic-

Haikunoi” 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 40 Lectoratul Francez Stimularea creativității și 

dezvoltarea abilităților de a 

comunica în limba franceză 

19.  ”Orientarea în 

carieră” 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Local 60 Centrul educațional de 

resurse si training Dolj 

Facultatea de Drept 

Facultatea de Sociologie și 

Asistență socială 

Facultatea de Științe 

Familiarizarea elevilor cu pașii 

de parcurs în vederea orientării 

în carieră, prin activități de 

educație financiară, juridică etc 

20.  ”Vreau să învăț!” Lions Club 

Craiova 

Local 4 Liceul ”Voltaire” Craiova Asigurarea suportului financiar 

pentru elevii cu rezultate 

deosebite la învățătură care 

provin din medii dezavantajate 



 

 

 

 S-au derulat activităţi extraşcolare cuprinse în proiectele ce vizează tipurile de educaţie:  
CENTRALIZATOR PARTENERIATE EDUCAȚIONALE 

AN ȘCOLAR 2020-2021 

 

 

 

Parteneriate educaționale locale 

 

 

Parteneriate educaționale județene 

Nr. 

Crt. 

Denumirea proiectului 

de parteneriat 

Organizator 

 

Tipul 

parteneriatului 

Nr. 

participanți 

Instituția parteneră Scurtă descriere/ obiective 

1. 8

. 

”Educația științifică în 

secolul al XXI-lea” 

Liceul Teoretic 

”T.Arghezi” 

Craiova 

Județean 20 Liceul ”Voltaire” CN 

”N. Titulescu” 

Lic.”M. Basarab” 

Promovarea descoperirilor din 

domeniile științei 

2. 1

8

. 

“Pașaport spre 

performanță” 

Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Județean 60 Școlile gimnaziale din 

municipiul Craiova și 

din județul Dolj 

Prezentarea ofertei 

educaționale și promovarea 

imaginii Liceului ”Voltaire”-

sesiuni informare 

3. 8

1

. 

”Dezvoltare personală” Uniunea Națională 

a Studenților din 

România, filiala 

Dolj 

Județean 40 AIESEC Craiova 

Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Implicarea în activități de 

dezvoltare a potențialului 

creativ și a competențelor de 

comunicare 

4. 8

5

. 

”Protejarea mediului” Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Județean 80 Agenția pentru 

protecția mediului 

Dolj 

Stimularea interesului pentru 

activități de ocrotire a mediului 

înconjurător 



 

 

 

 

 

Parteneriate educaționale naționale 
Nr.c

rt. 
Denumirea proiectului 

de parteneriat 

Organizator Tipul 

parteneriatului Nr. 

participanți  

Instituția 

parteneră 

Scurtă descriere/ obiective 

1 

“Ora de net” Organizația ”Salvați 

copiii” 

Național 

6 

Ministerul Educației 

și Cercetării 
Promovarea utilizării 

Internetului de către copii și 

adolescenți într-un mod 

creativ, util şi sigur. 

2 

”Vreau în clasa a noua!” World Vision 

România 

Național 

10 

Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Desfășurarea unor activități 

educative, cu suport financiar 

din partea fundației 

3 

”Cangurul lingvist” Institutul pentru 

dezvoltarea evaluării 

în educație 

Național 

60 

Liceul ”Voltaire” 

Craiova  

Dezvoltarea competențelor 

lingvistice a elevilor -concurs 

4 
”L amitie francophone” Lycee francais ”Anna 

de Noailles” 

Național 
40 

Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Difuzarea valorilor 

francofoniei în rândul tinerilor 

5 

”Credință, culoare, 

cuvânt” 

Liceul Teoretic 

”Eftimie Murgu” 

Caraș-Severin 

Național 

10 

Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Organizarea unei expoziții cu 

lucrări plastice ale elevilor-

concurs 

6 

”Eminescu-durată lirică 

eternă” 

Lic. Tehnologic ”M. 

Eminescu” 

Dumbrăveni, Suceava 

Național 

40 

Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Lărgirea orizontului cultural, 

exersarea abilităților oratorice 

7 

”Metode și tehnici de 

evaluare în învățământul 

online” 

Editura Esențial 

Proiect Educațional 

Național 

20 

Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Îmbunătățirea activităților 

desfășurate în cadrul 

învățământului online 

5.  ”Dăruim” Lions Club Craiova Județean 50 Școala Gimnazială 

Bucovăț 

Școala Gimnazială 

Sadova 

 

Implicarea elevilor în activități 

de mentorat, prin oferirea 

suportului educațional copiilor 

provenind de la școlile 

gimnaziale din județ 



 

 

 

8 

Management, politici și 

strategii educaționale 

europene (conferință) 

Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Național 

120 

-Șc. Gimnazială 

”George Voevidca” 

Câmpulung 

Moldovenesc 

Promovarea unor exemple de 

bune practici, în vederea 

asigurării performanței în 

educație  

Asociația ”Ține de 

Noi” 

-Liceul ”Ștefan 

Diaconescu” 

Potcoava, Olt 

  

-Asociația AD REM Evidențierea beneficiilor 

obținute de elevi și de unitățile 

școlare partenere în urma 

implicării în proiecte europene 

-Liceul Teoretic 

Novaci, Gorj 

  

-Liceul de Arte 

”Ionel Perlea” 

Ialomița 

  

-Liceul Tehnologic 

”Tudor 

Vladimirescu” 

Șimian, Mehedinți 

  

-Colegiul 

”Alexandru cel 

Bun” Gura 

Humorului, Suceava 

  

-C.N. ”Mihai 

Eminescu” Iași 

  

-Șc. Gimnazială 

”Elena Cuza” Iași 

  

-Șc. Gimnazială 

Hărău, Hunedoara 

  

-Șc. Gimnazială 

”Anton Pann” 

Craiova 

  



 

 

 

-C.S.E.I. ”Sf. 

Vasile” Craiova 

  

-Liceul Teoretic 

”Adrian Păunescu” 

Bârca Dolj 

  

-Liceul ”Ștefan cel 

Mare” Codăiești 

Vaslui 

  

-Grădinița nr. 13 

Târgoviște 

  

-Grădinița nr. 7 

Slatina, Olt 

  

-C.N. ”Zinca 

Golescu” Pitești, 

Argeș 

  

-Șc. Gimnazială 

Grozești, Mehedinți 

  

-Șc. Gimnazială 

”Iorgu C. Toma” 

Vama, Suceava 

  

-Șc. Gimnazială ”N. 

Coculescu” 

Scornicești, Olt 

  

-Șc. Gimnazială ”M. 

Sântimbreanu” 

Brad, Hunedoara 

  

-Liceul Teoretic 

”A.I.Cuza” Corabia, 

Olt 

  

-Colegiul ”N.V. 

Karpen” Bacău 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Parteneriate educaționale interjudețene/regionale 

 
Nr. 

Crt. 

Denumirea 

proiectului de 

parteneriat 

Organizator 

 

Tipul 

parteneriatului 

Nr. participanți  Instituția parteneră Scurtă descriere/ 

obiective 

1. 3

4

. 

”Educația în context 

european” 

Colegiul 

Economic 

”Virgil 

Madgearu” Tg. 

Jiu 

Interjudețean 10 Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Familiarizarea elevilor cu 

tipurile de educație 

practicate în alte țări de 

pe teritoriul Europei-

simpozion, concurs 

2. 5

6

. 

”Promovarea limbii 

franceze” 

Association 

Roumaine des 

Professeurs 

Francophones, 

Gorj 

Interjudețean 30 Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Derularea de activități 

cultural-artistice care să 

contribuie la dezvoltarea 

personală a elevilor 

3.  ”Tu ce mai citești?” Lic. Teoretic 

”Gh. 

Munteanu 

Murgoci” 

Măcin Tulcea 

Interjudețean 30 Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Campanie de încurajare a 

lecturii, realizare de 

materiale promoționale 

pentru cartea preferată 

4.  Info Științe Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Interjudețean 30 Liceul Teoretic ”T. 

Arghezi” Craiova 

Promovarea ideii de 

performanță în studiul 

disciplinelor din sfera 

reală: informatică, fizică, 

biologie etc  

 

 

 



 

 

 

 

Parteneriate educaționale internaționale 

 
Nr. 

Crt. 

Denumirea 

proiectului de 

parteneriat 

Organizator 

 

Tipul 

parteneriatului 

Nr. participanți Instituția parteneră Scurtă descriere/ 

obiective 

1. 8

8

. 

”Language ACTS 2” Asociația 

Comunități 

pentru Tineret 

Internațional 60 Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Activități nonformale 

pentru dezvoltarea 

abilităților de comunicare 

în limbi străine și a 

competențelor culturale 

2. 8

9

. 

”Up for debate” Asociația 

Comunități 

pentru Tineret 

Internațional 30 Liceul ”Voltaire” 

Craiova 

Organizarea unor 

dezbateri pe teme 

precum: 

multiculturalism, 

solidaritate, spirit civic 

3.  ”Les ados cinephiles” Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Institutul 

Francez 

Asociația 

Părinților și 

Profesorilor 

”Voltaire” 

Internațional 100 -Casa de Cultură 

”Traian Demetrescu” 

Craiova 

-Teatrul ”Colibri” 

Craiova 

-Lectoratul Francez- 

Universitatea din 

Craiova 

-Șc. Gimnazială 

”Mihai Viteazul” 

Craiova 

-C.N. ”Elena Cuza” 

Craiova 

-C.N. ”Carol I” 

Craiova 

-C.N. ”Frații 

Buzești” Craiova 

-C.N. ”N. Titulescu” 

Stimularea creativității 

tinerilor și implicarea lor 

în realizarea de scurt-

metraje educative, în 

limba franceză-festival 

concurs 



 

 

 

Craiova 

-Șc. Gimnazială 

”Afumați” Băilești, 

Dolj 

-Liceul Tehnologic 

”Ștefan Milcu” 

Calafat, Dolj 

-Liceul Teoretic 

”Independența” 

Calafat, Dolj 

-Liceul de Artă ” C-

tin Brăiloiu” Tg Jiu, 

Gorj 

-C.N. ”Samuil 

Vulcan” Beiuș, 

Bihor 

-Liceul cu Program 

Sportiv Suceava 

-C.N. ”Radu 

Greceanu” Slatina, 

Olt 

-L.T. ”Onisifor 

Ghibu” Sibiu 

-Liceul ”Gh. Asachi” 

Chișinău, Moldova 

-Liceul Belene, 

Bulgaria 

4.  Noi abordări 

educaționale prin 

proiectele Erasmus+ 

(simpozion) 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

 

Internațional 100 -Colegiul Național 

”Carol I” Craiova 

-C.S.E.I. ”Sf. Vasile 

” Craiova 

-C.N. ”Zinca 

Golescu” Pitești, 

Argeș 

-Liceul ”Adrian 

Promovarea unor 

exemple de bune practici, 

în vederea asigurării 

performanței în educație  

 

Evidențierea beneficiilor 

obținute de elevi și de 

unitățile școlare 



 

 

 

Păunescu” Bârca 

Dolj 

-Șc. Gimnazială nr.1 

Polovragi, Gorj 

-Șc. Gimnazială 

Calopăr Dolj 

-Community Center 

”Ahinora-2003” 

Vidin, Bulgaria 

-Centre for capacity 

building& 

empowerment 

Malmo, Suedia 

-Duzee Alfa, Turkey 

partenere în urma 

implicării în proiecte 

europene 

5. 9

3

. 

Territoire apprenant, 

des protocoles 

innovants au service 

des apprentissages 

TERAPI 

 

Université 

Grenoble 

Alpes 

KA201 

Partenariat 

strategic 

 

Internațional 

 

2017-1-FR01-

KA201-037332 

60 1. Université 

Grenoble Alpes 

2. Académie De 

Grenoble Rectorat 

3. Universita' Degli 

Studi di Milano-

Bicocca 

4. Liceo Statale 

Erasmo da 

Rotterdam 

5. Universitatea din 

Craiova 

Inspectoratul Scolar 

Judetean Dolj 

6. ENAAI 

(enseignement aux 

arts appliqués et à 

l'image) 

Fédération des 

Oeuvres Laiques de 

Savoie 

Cresterea motivatiei 

profesorilor si a elevilor 

fata de proiectele cu 

finantare europeana 

 

Prezentarea teritoriilor de 

invatare din România, 

Italia și Franța în urma 

cercetărilor făcute de 

fiecare instituție 

parteneră 

 

Vizite virtuale ale  

teritoriilor și discuții cu 

actorii implicați. 



 

 

 

6. 9

4

. 

“Educated And Active 

Citizenship” 

Agrupamento de 

Escolas Dr Flávio 

Gonçalves Póvoa 

de Varzim, 

Portugalia 

 

Mobilități 

virtuale: 

1.     5th LTTA 

“READING 

BIOGRAPHY 

– SHORT 

MOVIE”, 19-

23 Aprilie 

2021, 

organizator 

I.I.S 

„Alessandro 

Volta” – 

Francavilla al 

Mare Italia 

2.     6h LTTA, 

"Reading comics -

Character" 10-14 

Mai 202121, 

organizator I.E.S. 

López de Arenas, 

Marchena, Spania 

 

Erasmus +  

KA229 

 

 

 

Nr. 2018-1-

PT01-KA229-

047535_2 

 

Internațional 

60 1. Agrupamento 

de Escolas Dr Flávio 

Gonçalves Póvoa de 

Varzim, Portugalia 

2. IES López de 

Arenas, Marchena, 

Spania 

3. ISTITUTO 

D'ISTRUZIONE 

SUPERIORE 

"A.VOLTA“, 

FRANCAVILLA 

AL MARE, Italia 

4. OZEL 

YAREN OZKAYA 

ORTAOKULU, 

Yelki Turcia 

5. GYMNASIO 

VOLOU, ΒΟΛΟΣ, 

Grecia 

Dezvoltarea abilităților 

TIC 

 

Creșterea 

responsabilității și 

conștientizării sociale, a 

stimei de sine, a 

înțelegerii multiculturale, 

a toleranței 

 

Implicarea elevilor în 

propria învățare  

 

Promovarea valorilor 

europene și dezvoltarea 

coeziunii europene 

 

7. 9

5

. 

“Découvrir le 

patrimoine culturel et 

naturel à travers les 5 

sens” 

 

I.S.I.S. Sandro 

PertiniIES López 

de Arenas, 

Afragola, Italia  

 

Mobilități 

virtuale: 

 

2018-1-IT02-

KA229-

048307_2 

 

 

Internațional 

60 1.I.S.I.S. Sandro 

PertiniIES López de 

Arenas, Afragola, 

Italia 

2.OGEC 

DEPOORTER, 

Promovarea dezvoltării 

culturale a elevilor pentru 

a avea o atitudine 

pozitivă față de valorile 

naționale și europene 

 



 

 

 

1.     “Le 

patrimoine 

culturel et la 

coopération 

européenne”  

CRAIOVA, 

ROUMANIE, 

Perioada: 12-

16 aprilie 2021 

2.     „Si une 

pensée se 

transforme en 

action, une 

action pourrait 

se transformer 

en destin », 

SOU "Dimcho 

Debelyanov, 

Belene, 

Bulgarie 17 –

 21 mai 2021 

 

HAZEBROUCK, 

Franța 

3.SOU Dimcho 

Debelyanov 

Belene, Bulgaria 

4.Agrupamento de 

Escolas D. Sancho I, 

V. N. Famalicão, 

Portugalia 

Conștientizarea 

europeană a apartenenței  

 

Promovarea 

patrimoniului cultural al 

României, Bulgariei, 

Franței, Italiei și 

Portugaliei 

Proiecte eTwinning 

8. 9

6

. 

“Montre-moi ton 

patrimoine!” 

Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Internațional 40 Liceo Erasmo da 

Rotterdam, Sesto san 

Giovanni, Italia 

Descoperirea 

patrimoniului cultural și 

natural al țărilor 

partenere și dezvoltarea 

competențelor de analiză 

și a spiritului critic   



 

 

 

9.  ”Éco-tours” Liceul 

”Voltaire” 

Craiova 

Internațional 40 Liceo Ginnasio 

Statale "G. De 

Bottis“ (It), IES 

Padre Manjón, 

Granada (Sp), 

Agrupamento de 

Escolas Miguel 

Torga, Queluz (Pt), 

Pasvalio muzikos 

mokykla (Lt) și 

Lycée Bel Air (Fr) 

Descoperirea 

patrimoniului cultural și 

natural din România, 

Italia și Franța. 

Dezvoltarea 

competențelor de analiză 

și a spiritului critic  

Cultivarea toleranței și a 

non-discriminării  

Îmbunătățirea 

competențelor lingvistice  

Utilizarea TIC 

Eficienţa actului educaţional depinde, printre altele, de stabilirea şi dezvoltarea unei relaţii optime cu comunitatea: administraţia publică 

locală (Primărie, Consiliul Local), agenţii economici, mediul de afaceri, mass-media, instituţii de cultură, organizaţii neguvernamentale, 

biserici, părinţi etc. Toate aceste componente ale comunităţii locale trebuie angrenate în formarea elevilor, astfel încât aceștia să devină, mai 

târziu, adulți responsabili, integrați pe deplin în societate.  

În acest sens, în privința colaborării Liceului ”Voltaire” cu reprezentanţii unor organizații și fundații se poate afirma că aceasta a fost, în 

general, rezultatul existenţei unor necesităţi identificate nu doar la nivelul unităţii de învăţământ. Prin parteneriatele încheiate cu aceste 

instituții, au fost satisfăcute necesităţi de formare, prin participarea elevilor la manifestări precum dezbateri, conferințe, ateliere de lucru, dar și 

necesităţi umanitare, spiritul civic și filantropic al elevilor concretizându-se în campanii de strângere de fonduri şi de obiecte cu care au venit în 

ajutor familiilor cu probleme sociale deosebite sau al copiilor bolnavi, cu posibilități limitate.  

Prin urmare, Liceul ”Voltaire” a colaborat cu următoarele asociații, organizații și fundații: 

1. Asociatia română a profesorilor francofoni-filialele Dolj și Gorj-prin proiectele educative derulate periodic. 

2. Asociația pentru Tineret-prin proiectul Act together, care a presupus o serie de întruniri săptămânale, în cadrul cărora s-au 

dezbătut teme de interes pentru adolescenți. 

3. Asociația Lions Club, Craiova este partener în implementarea de proiecte pentru comunitatea educativă și ofera sprijin material 

elevilor din categorii defavorizate, cu rezultate foarte bune la învățătură  

4. Fundația World Vision Romania-oferă asistență și suport material continuu pe tot parcursul ciclului liceal, în funcție de planul de 

intervenție al fiecărui copil. 

5. AIESEC Craiova-studenții au organizat work-shop-uri în rândul elevilor, în cadrul cărora au avut loc jocuri de rol, spectacole de 

improvizație, dar și cursuri despre educația financiară sau managementul timpului. 



 

 

 

 

 

 

RAPORT CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR "VOLTAIRE" 

 

Consiliul Școlar al Elevilor din Liceul "Voltaire", cunoscut generic drept C.S.E. "Voltaire", este structura reprezentativă a elevilor la nivel școlar, substructură  a  

Consiliului  Județean  al  Elevilor  Dolj  si,  implicit,  a Consiliului Național al Elevilor, care asigură democratizarea relațiilor stabilite  între  factorii  principali  implicați  în  

procesul  educației  și alternează   activitatea   de   reprezentare   cu   aceea   organizatorică,   la solicitarea beneficiarilor primari ai sistemului de învățământ din sfera în care 

ființează și de care răspunde în mod direct. Prin intermediul C.S.E. "Voltaire", elevii și-au putut alege reprezentanţii pe baza principiului reprezentativităţii. 

Consiliul elevilor s-a implicat, chiar și în condiții de pandemie, în promovarea imaginii școlii, în optimizarea comunicării personalului didactic și conducerii cu elevii 

școlii, asigurând informarea și implicarea elevilor în campanii online ori în concursuri de proiecte. Inițiativele BeX pot fi urmărite pe pagina de facebook Consiliul Școlar al 

Elevilor din Liceul ”Voltaire”. 

Având în vedere că nu toți elevii au participat la activitățile online, membrii Consiliului Elevilor au interacționat cu elevii demotivați sau cu dificultăți de învățare, 

determinându-i, prin dialog, să își modifice abordarea față de actul educațional.  

Obiectivele propuse de membrii Consiliului Scolar Elevilor al Liceului ”Voltaire” în anul școlar 2020-2021 au fost: 

 Asigurarea comunicării între elevi şi cadre didactice; 

   Dezbaterea propunerilor elevilor din şcoală şi elaborarea unor proiecte; 

  Implicarea elevilor în activităţile desfăşurate; 

   Contribuție la îmbunătăţirea stării disciplinare a şcolii (absenteismul, abandonul şcolar, delicvenţa juvenilă, etc.);   

 Organizarea unor acţiuni în comunitate (donații pentru copiii cu nevoi speciale sau cu situație materială precară, acţiuni pe probleme de 

mediu, activități de mentorat educațional etc.); 

 Integrarea elevilor de clasa a IX-a în atmosfera școlii; 



 

 

 

 Realizarea de activități care să pună în valoare interesele, cunoștințele și aptitudinile elevilor; 

 Popularizarea proiectelor derulate la nivelul unității; 

 Organizarea de expoziții tematice; 

 Promovarea sportivilor, a trupei de teatru, cât și a celei de dans; 

 Promovarea unității de învățământ în rândul elevilor de la școlile generale din județ;  

 Participarea la diverse concursuri școlare desfășurate în format fizic sau online, în vederea îmbogățirii portofoliului personal al elevilor; 

 Redactarea şi editarea revistei liceului, ”Tous Azimuts”;  

 Păstrarea motivației și a echilibrului emoțional al tinerilor, în perioada pandemiei; 

 Realizarea unor activităţi specifice pentru consolidarea parteneriatului şcoală-comunitate-familie.  

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

1. Alegerea președintelui și secretarului C.Ș.E. (Biroul executiv), care a presupus depunerea   candidaturilor pe suport scris, campania electorală, 

organizarea votării și validarea alegerilor. Astfel, în luna octombrie au fost organizate alegeri pentru stabilirea componenței Biroului executive al 

CȘE și pentru desemnarea reprezentantului elevilor în Consiliul de Administrație al Liceului ”Voltaire” Craiova.  

 Procesul electoral pentru stabilirea componenței Biroului executive al CȘE s-a desfășurat în 2 zile din cauza scenariului hibrid, conform 

adresei  C.N.E. 330/30.09.2020: pe 9 și 12 octombrie 2020. Prin derularea procedurii de alegere a Consiliului, prin indeplinirea principiilor 

transparenței, a egalității de șanse si libertății, s-a conturat următoarea structură de conducere a C.S.E.: 

a. Craciun Celia Maria, președinte; 



 

 

 

b.  Drăghici Lelia Alexandra, vicepreședinte-prelungire de mandat; 

c. Balateanu Ana Maria, secretar 

2.  Constituirea Adunării Generale, formată din 12 elevi reprezentanți, câte unul pentru fiecare clasă din cadrul Liceului "Voltaire" 

9B- Budica Anastasia Elena, 0788600109, budicaanastasiaelena@gmail.com 

9C- Gagealov Andrada Maria, 0771507627,  agagealov@gmail.com 

9D- Ion Manuela Stefania, 0768159662,  ionstefania2017@gmail.com  

    10B- Molon Lia, 0763776053, liamolon@gmail.com 

                  10C- Tecu Andra-Nicoleta, 0768221183,  andratecu2@gmail.com  

10D- Rosca Oana Georgiana, 0764559068,  simonarosca1969@gmail.com 

11B- Craciun Celia Maria, 0733939336,  celiamariacraciun@gmail.com 

11C- Buică  Cristina-Emilia- 0771047297,cristina.buic@yahoo.com 

11D- Țene Ramona, 0761838564, ramonaionela2003@icloud.com  

12B- Secu Aldo-0743122832, aldosecu@yahoo.com 

12C- Oprescu Gabriela,0747464307, gabioprescu829@yahoo.com     



 

 

 

12D- Enache Andreea- 0764964481, enacheandreea3012@gmail.com 

 

3.Alegerea șefilor de departamente. Această procedură a presupus depunerea candidaturilor in format scris și organizarea campaniei electorale. 

În urma alegerilor, au fost desemnați următorii elevi: 

 

Nume și prenume 

elev 

Funcția deținută 

în CȘE ”Voltaire” 

Clasa Nr. telefon E-mail 

 

Craciun Celia Maria Președinte 11 B 0733939336 celiamariacraciun@gmail.com 

Drăghici Lelia Alexandra Vicepreședinte 11 B   0773395468 alexandra_draghici17@yahoo.com 

Baltateanu Ana Maria Secretar 11 C 0769667274 annemarye2003@gmail.com 

Chiciu Elena Claudia-Cristina Departament Comunicare și  

Relații publice 

10 C 0771740018 elena.claudia.cristina@gmail.com 

Rosca Oana Georgiana 

 

Departament  Formare și 

educație nonformală 

10 D  0764559068 simonarosca1969@gmail.com 

Zavoeanu Alexia Departament Activități culturale 10 C 0770845047 zavoeanualexia@gmail.com 

Vilcea Roberta 

Andrada-Stefania 

Departament Activități sportive 10 D 0771502476 vilceastefania9@gmail.com 

Puica Alexia Yasmina Avocatul elevului 10 D 0761563570 yasminaalexia101@gmail.com 

 



 

 

 

4.  Biroul de Presă, proiect extern al CSE „Voltaire”, este format din: 

a. Graficieni:  Rusu Federico   IX B 

            Gagealov Andrada IX C 

  Tutunel Daria IX B 

b. Fotografi: Gîrd Teodor XII B 

                                 Păun Darius Andrei XI B 
 

PROIECTE DERULATE: 

1. “Succesul depinde de tine”-activitate de management personal și de conștientizare socială care a permis elevilor de clasa a IX-a ai Liceului 

”Voltaire” să întâlnească absolvenți ai liceului și membri și alumni din Consiliul Județean al Elevilor Dolj. Acțiunea s-a derulat în Parcul Pușkin 

și  a presupus schimbul de bune practici prin intermediul unor ateliere de lucru cu accent pe comunicarea interpersonală și pe setarea unor 

obiective pe termen mediu și lung. 

2. “Energy power”-proiect de promovare a unui stil de viață sănătos. Au fost organizate întâlniri periodice ale elevilor în Parcul ”Nicolae 

Romanescu”, acolo unde au fost realizate activități fizice și organizate momente artistice pentru trupa de dans a școlii. Acțiunile întreprinse au  

putut fi urmărite pe rețelele de socializare ale liceului. 

3. “Boo-Fest”- concurs dedicat sărbătorii de Halloween, desfășurat în parteneriat cu Campus France Roumanie, structură a Institutului Francez din România. Concursul a 

presupus jurizarea unor imagini care au acoperit mai multe secțiuni: mască de protecție pictată manual, costume, dovleci ciopliți, desene,  machiaje tematice, obiecte 

personalizate.  

4. Atelier creativ organizat cu ocazia Zilei mondiale Origami. Elevii au fost încurajați să creeze modele deosebite, care mai apoi au făcut 

obiectul unei expoziții. 

5. Zilele liceului-la acest eveniment de amploare desfășurat în mediul on-line, Consiliul Școlar al Elevilor a participat la diverse secțiuni: 

expoziția de fotografie, concursul omagial de afișe, concursul gastronomic jurizat de specialiști din domeniu. Pe lângă promovarea 



 

 

 

multiculturalismului, concursul gastronomic a contribuit și la dezvoltarea spiritului de echipă, a ingeniozității, a competitivității și a fair-play-

ului. 

6. Participare la studiu sociologic organizat de Direcția Județeană de Sport și Tineret Dolj în colaborare cu Institutul Român pentru Evaluare și 

Strategie, în cadrul proiectului ONLINE/OFFLINE, prin care s-a urmărit evidențierea impactului Covid 19 asupra liceenilor. 

7. Pe 5 Decembrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Voluntarilor (International Volunteer Day), Departamentul de Voluntariat al Consiliului Școlar al Elevilor din Liceul 

”Voltaire” a prezentat activitățile desfășurate de la începutul acestui an școlar( strângere de fonduri, acțiuni de întrajutorare și mentorat pentru elevi din școlile gimnaziale 

doljene), dar și partenerii fără de care acțiunile nu s-ar fi putut derula. 

 

8. Concurs de desene versificate dedicat Zilei Culturii Nationale, prin care C.Ș.E. a propus colegilor crearea unor materiale care să ilustreze, din punctul lor 

de vedere, esența geniului eminescian. Elevii au realizat desene și postere pe care le-au înfrumusețat fie cu versuri din cele mai cunoscute 

poezii ale lui Mihai Eminescu, fie cu propriile creații.  

 

9.Dezbaterea online ”Jurnalismul în vremea pandemiei de Covid-19: Între provocări și oportunități de reinventare”, organizată de SpotMedia.ro și Complexul Educațional 

Laude-Reut din București. În cadrul întâlnirii au fost oferite exemple de bună practică și a avut loc o sesiune de întrebări și răspunsuri, care a permis elevilor interacțiunea cu 

specialiștii invitați. 

 

10.”Fete de l amour”- a presupus o serie de activități creative și recreative, care au dat posibilitatea tinerilor să își exprime emoțiile, prin intermediul unor opere artistice: 

poezii, colaje de imagini, picturi sau piese muzicale. 

 

11.”Împreună schimbăm lumea”-sesiuni on-line care au presupus întâlnirea cu voluntari de la asociațiile Leo Excelion, Interact și Simbio, în vederea creionării unor strategii 

de acțiune prin care elevii să fie implicați în activități de binefacere și de coeziune socială. 

 

12. ”Dăruim”- proiect de mentorat educațional, derulat în parteneriat cu Lions Club Craiova, prin intermediul căruia 50 de elevi ai Liceului ”Voltaire” au oferit sprijin 

copiilor din școlile gimnaziale din județul Dolj, dornici să își îmbunătățească performanțele școlare. 

 



 

 

 

13. #planteazăcuVoltaire, activitate din cadrul programului ”Eco-ecole”, prin care elevii au fost încurajați să planteze acasă semințe în ghivece, pe care mai apoi le-au 

transferat în curtea școlii, pe suprafețe special amenajate pentru fiecare clasă în parte. 

 

14. ”Vreau să învăț”, proiect derulat în colaborare cu Lions Club Craiova și Consiliul Județean al Elevilor, prin care elevii fără posibilități materiale, dar cu rezultate bune la 

învățătură, au fost sprijiniți material și financiar, în vederea sporirii randamentului școlar. În urma acestui parteneriat, 4 elevi au beneficiat de burse lunare, iar 2 elevi au intrat 

în posesia unor tablete performante. 

 

15. ”Self connection”-proiect de consiliere psihologică, prin intermediul căruia elevii cu probleme de anxietate sau de adaptare au participat la ședințe individuale sau de grup 

facilitate de doamna psiholog Aurora Bîldea Popescu. 

 

16. Campania ”Spring Clothing Drive” a implicat colectarea unor articole vestimentare și obiecte necesare copiilor provenind din comunități dezavantajate. 

 

17. Concursul de postere ”Ziua Europei” a dat posibilitatea elevilor să își exprime emoțiile, atitudinile și valorile europene care îi reprezintă, prin intermediul creațiilor 

vizuale digitale, care au făcut obiectul unei expoziții pe platforma Padlet. 

18. ”Talent Show”- preselecție pentru actualizarea trupelor de dans, de teatru și a grupurilor muzicale ale liceului. Prin acest concurs, au fost valorificate aptitudinile și 

pasiunile elevilor.  

 

19. Participare la dezbaterea națională ”Tineri după pandemie”, inițiată de Platforma CIVIT,  creată de Ministerul Tineretului și Sportului și grupul PONT, prin care elevii au 

fost implicați în grupuri virtuale, în vederea conturării unei strategii de acțiune care să minimizeze efectele sociale și psihologice ale perioadei de izolare. 

 

5.5 Colaborarea cu sindicatele. 

 În unitatea noastră există grupe sindicale de la FSLI si Spiru Haret- profesori care au ore si in alte institutii de invatamant. Colaborarea 

este optimă, membrii de sindicat sunt consultaţi în luarea deciziilor, iar liderul sindicatului FSLI participă la şedintele Consiliului de 

Administraţie. De asemenea, el avizează fişele de autoevaluare ale cadrelor didactice. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.6. Programe, proiecte de integrare europeană. 
În anul şcolar 2020 – 2021, Comisia pentru proiecte europene a avut următoarea componenţă: 

 

RESPONSABIL: Prof. Iuliana Pandelică 

 

MEMBRI:    Prof. Camelia Neagoe 

Prof. Lavinia Burtea 

Prof. Adriana Udroiu 

Prof. Gabriela Militaru 

Prof. Ruxanda Simion 

 

În anul şcolar curent, activitatea Comisiei de informare europeană a fost structurată pe următoarele coordonate: 

 

I. OBIECTIV GENERAL: Asigurarea cadrului calitativ al implementării activităţilor dezvoltate în cadrul proiectelor şi programelor europene.  

Domeniul 1: Proiectare 

Obiective specifice: 

 Analiza şi diagnoza activităţii manageriale şi educaţionale. 

 Realizarea documentelor de planificare a activităţii manageriale la toate nivelurile. 

 Creşterea calităţii activităţii. 

 

Activităţi realizate : 

 constituirea Comisiei Programe şi Proiecte Europene (septembrie 2020); 

 elaborarea şi avizarea planului managerial pentru anul şcolar 2020 – 2021 (septembrie 2020) ; 

 elaborarea planului de acţiune (septembrie 2020); 

 elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei Programe şi Proiecte Europene (septembrie 2020) ; 

 elaborarea procedurilor specifice: gestionarea proiectelor europene, eliberarea documentelor de mobilitate Europass, organizarea şi desfăşurarea activităţilor din 

planul de acţiune al Comisiei Programe şi Proiecte Europene, depunerea aplicaţiilor pentru obţinerea de granturi în cadrul programului ERASMUS+ . 

 

Domeniul 2: Coordonare operaţională 

Obiective specifice : 

 Operaţionalizarea activităţii. 

 Eficientizarea demersului managerial. 

 Organizarea în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor. 

 

Activităţi realizate : 

 stabilirea responsabilităţilor membrilor Comisiei, în concordanţă cu planul de acţiune, cu compenţentele şi experienţa acestora: 1 octombrie 2020; 

 elaborarea procedurii de organizarea şi desfăşurarea activităţilor din planul de acţiune: 1 octombrie 2020; 

 supervizarea desfăşurării activităţilor cu specific european, desfăşurate la nivelul şcolii: 

permanent. 

 



 

 

 

II. OBIECTIV GENERAL: Accesibilizarea informaţiilor referitoare la Uniunea Europeană şi la oportunităţi de finanţare prin programe şi proiecte. Creşterea capacităţii 

de absorbţie a fondurilor europene, prin intermediul proiectelor şi programelor naţionale si transnaţionale. 

 

Domeniul 3: Organizare 

Obiective specifice: 

 Eficientizarea demersului operaţional. 

 Organizare în vederea atingerii standardelor şi a finalităţilor. 

 Extinderea şi eficientizarea parteneriatului educaţional. 

 

Activităţi realizate : 

 Realizarea analizei de nevoi pentru anul școlar 2020-2021, septembrie 2020 

 Participare la Consfatuirile multiplicatorilor de informație europeană – ISJ Dolj, octombrie 2020 

 Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nr. 2018-1-PT01-KA229-047535_2, “EDUCATED AND ACTIVE CITIZENSHIP”, în cadrul Programului 

Erasmus+, KA229 - Partenariate strategice. Coordonator proiect  prof. Camelia Neagoe 

Parteneri 

1. Agrupamento de Escolas Dr Flávio Gonçalves Póvoa de Varzim, Portugalia 

2. IES López de Arenas, Marchena, Spania 

3. ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A.VOLTA“, FRANCAVILLA AL MARE, Italia 

4. OZEL YAREN OZKAYA ORTAOKULU, Yelki Turcia 

5. GYMNASIO VOLOU, ΒΟΛΟΣ, Grecia 

 

 Prelungirea perioadei de implementare a proiectului nr. 2018-1-IT02-KA229-048307_2, “Découvrir le patrimoine culturel et naturel à travers les 5 sens”, în cadrul 

Programului Erasmus+, KA229 - Partenariate strategice. Coordonator proiect  prof. Camelia Neagoe 

Parteneri 

1. I.S.I.S. Sandro PertiniIES López de Arenas, Afragola, Italia 

2. OGEC DEPOORTER, HAZEBROUCK, Franța 

3. SOU Dimcho Debelyanov 

Belene, Bulgaria 

4. Agrupamento de Escolas D. Sancho I, V. N. Famalicão, Portugalia 

 

 Al treilea an de implementare a proiectului de parteneriat strategic nr. 2017-1-FR01-KA201-037332, cu titlul Territoire apprenant, des protocoles innovants au 

service des apprentissages, TERAPI, proiect derulat în cadrul Programului ERASMUS+, Acţiunea Cheie 2. Perioada initiala de implementare a acestui proiect a fost 

01/09/2017 – 31/08/2020, dar proiectul s-a prelungit pana in decembrie 2020. Coordonator  prof. Dorina Popi 

 

Parteneri 

1. Université Grenoble Alpes 

2. Académie De Grenoble Rectorat 

3. Universita' Degli Studi di Milano-Bicocca 

4. Liceo Statale Erasmo da Rotterdam 

5. Universitatea din Craiova 

6. Inspectoratul Scolar Judetean Dolj 

7. ENAAI (enseignement aux arts appliqués et à l'image) 



 

 

 

8. Federation des Oeuvres Laiques de Savoie 

În anul școlar curent, 25 de cadre didactice de la Liceul Voltaire au participat la evenimentul de diseminare al proiectului Erasmus + Territoire apprenant, des 

protocoles innovants au service des apprentissages – TERAPI în perioada 23 noiembrie - 4 decembrie 

Au fost publicate produsele finale pe care echipa de implementare de la Liceul Voltaire le-a finalizat:  

- articol «Réflexions sur la construction du territoire apprenant au Lycee Voltaire», in Gwiazdzinski L., Cholat F. (dir.), TERRITOIRES APPRENANTS, un 

processus d‟apprentissage émergent à l‟épreuve du réel, Grenoble, Elya Éditions, «l‟Innovation autrement », 256 p., pp. 217- 233 ;  

- Culegere cu rezultatele experimentului, sinteza contribuțiilor științifice pentru sprijinirea cadrelor didactice pentru validare și transferabilitate. 

- Protocoale transferabile redactate în limbile franceză, italiană și română 

- Kitul teritoriului de învățare pentru uzul profesorilor 

 

În semestrul al II-lea al anului școlar trecut, în cele 2 proiecte de parteneriat strategic erau programate mobilități (Liceul Voltaire se pregatise sa fie gazdă pentru 2 

evenimente: o reuniune transnațională în proiectul TERAPI și o mobilitate de scurtă durată a delegațiilor țărilor partenere din proiectul “Découvrir le patrimoine culturel et 

naturel à travers les 5 sens” și pregătea delegațiile liceului pentru a participa la 3 astfel de mobilități. În urma măsurilor adoptate de Comitetul Naţional pentru Situaţii 

Speciale de Urgenţă din data de 9 martie 2020, respectiv "sistarea programelor de studii privind schimbul de experiență până la 31 martie" a.c., toate mobilitățile din cadrul 

programelor Erasmus+, s-au suspendat până la aceeași dată, iar această știre a fost actualizata în data de 31.03.2020, AN România anunțând ca măsurile mai sus enunțate se 

vor prelungi atât timp cât va persista starea de urgență pe teritoriul României, precum și că se vor lua în considerare și măsurile adoptate de celelalte state pentru stoparea 

răspândirii Covid-19. Pana la finalul anului scolar trecut nu au putut fi realizate aceste mobilități, astfel încât au fost prelungite proiectele, iar opțiunea de reprogramare a 

mobilităților s-a luat în acord cu partenerii din fiecare proiect. 
Astfel, urmatoarele mobilitati au fost derulate online în semestrul al II-lea al anului școlar 2020-2021: 

 C4 Échanges de groupes d‟élèves de courte durée, Le patrimoine culturel et la coopération européenne la Liceul « Voltaire » 

 C5 Échanges de groupes d‟élèves de courte durée - Si une pensée se transforme en action, une action pourrait se transformer en destin… la SOU Dimcho 

Debelyanov Belene, Bulgaria 

 C5 - ITALY in MARCH 2020 - READING BIOGRAPHY – TAKING A SHORT MOVIE la ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "A.VOLTA“, 

FRANCAVILLA AL MARE Italia 

 C6 - Spania - READING COMICS (BD) – CHARACTER la IES López de Arenas, Marchena, Spania. 

 

În aceste condiții, toate cele trei proiecte au fost prelungite, iar Liceul Voltaire a păstrat deschisă cooperarea cu instituții locale inițiată pentru implementarea 

acestora. 

 

 Initiere si coordonare parteneriat educational « Patrimoniul românesc – element-cheie pentru construirea identității elevilor » cu Palatul Copiilor Craiova. 

 

 Initiere si coordonare parteneriat educational « Multiculturalitate intr-o comunitate unită » in vederea desfasurarii proiectelor de parteneriat strategic Erasmus+ in 

care suntem parteneri, cu Muzeul Olteniei  Craiova :   Secţia de Istorie – arheologie ; Secţia de Ştiintele Naturii, Secţia de Etnografie 

 Initiere si coordonare parteneriat educational cu Facultatea De Litere, Lectoratul Francez, Universitatea din Craiova: « Projections cinéma », « La préparation au 

DELF », „Picnic Poetic-Haikunoi 2021”, « Sur les traces de la littérature française », in vederea arpofundarii studiului limbii franceze la Liceul „Voltaire”. 

 

 Organizare Ziua Europeană a Limbilor, 25-26 septembrie 2020: 

o Dezbateri/ evenimente online cu profesorii și elevii de la Liceul « Voltaire » 

o Participare la Journée européenne des langues 2020 : « Fête parler plurilingue » 25 – 26 sept. 2020, coordonator prof. Iuliana Pandelică, eveniment 

organizat de Consiliul Europei 



 

 

 

 Organizarea de activități naționale în cadrul #ErasmusDay2020 - 15, 16, 17 octombrie 2020. Prof. coordonatori: Camelia Neagoe, Burtea Lavinia, Daniela Ionescu 

și Iuliana Pandelică 

 Participare la Atelier AcreditarE+ online, domeniul Educația adultilor și Educație școlară 29 septembrie-2 octombrie 2020 organizat de ANPCDEFP. Prof. Iuliana 

Pandelică și Camelia Neagoe 

 

 Constituirea de echipe de lucru pentru scrierea şi depunerea de proiecte Erasmus+. Au avut loc întâlniri în vederea depunerii aplicaţiilor pentru proicte 

ERASMUS+ înainte de rundele de aplicaţie – permanent, la solicitare.  

o Depunerea formularului si obținerea acreditării Erasmus pentru a derula proiecte de mobilitate Erasmus+ în domeniul „Educație Școlară”: ACREDITARE 

ERASMUS PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS+ ÎN DOMENIUL „EDUCAȚIE ȘCOLARĂ”, Acreditare numărul: 2020-1-RO01-KA120-SCH-095547, 

perioada de valabilitate a acestei Acreditări fiind 01.03.2021 – 31.12.2027.  

o Erasmus+ - Apel la Propuneri de Proiecte 2020, KA2 – Parteneriate strategice pe domeniul școlar ca răspuns la situaţia provocată de pandemia COVID-19 - 

Parteneriate pentru pentru creativitate (KA227), Titlul proiectului: Mapping cultural identities in creative ways, Numar referinta: 2020-1-RO01-KA227-

SCH-095721. Punctaj obținut: 63,5 puncte și s-a aflat pe lista cu rezerve care este disponibilă pe site-ul – www.erasmusplus.ro – secţiunea rezultate 

selectie. 

o Redactarea unui formular de candidatură pentru Accredited projects for mobility of learners and staff in school education, depus la RO01 - Agentia 

Nationala pentru Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, mai 2021, KA121-SCH-5ADBFE80, responsabil prof. Iuliana 

Pandelică 

o Pentru domeniul Parteneriate strategice, identificarea nevoilor, stabilirea obiectivelor, cautarea de parteneri, etc. Rezultat: redactarea unui Formular de 

candidatură pentru parteneriate de schimb interşcolar pentru termenul mai 2021. Titlul: Inclusion gets viral, depus la RO01 - Agentia Nationala pentru 

Programe Comunitare in Domeniul Educatiei si Formarii Profesionale, responsabil Iuliana Pandelică, KA220-SCH-A185DE06 

o Mai 2021: Partener în redactarea propunerii de proiect you'R Nature you'R Future, KA220-SCH-BCA6F669 depus la IT02 - Agenzia Nazionale 

Erasmus+ - INDIRE, responsabil Iuliana Pandelică 

o Pentru domeniul Parteneriate strategice – în calitate de partener Small-scale partnerships in youth, KA210-YOU-34C46F9B, mai 2021, responsabil Iuliana 

Pandelică 

 

 Inscrierea Liceului „Voltaire” la Concursului de traducere Juvenes Translatores organizat de Direcția Generală Traduceri a Comisiei Europene (DG Traduceri) – 

prof. Iuliana Pandelică, insa la extragerea aleatorie a scolilor nu am fost desemnati participanți. 

 

 

 Proiecte eTwinning inițiate/ continuate în anul școlar 2020-2021: 

  

Nr. 

crt. 

Titlul 

proiect 

Data inițierii Partenerii in proiect Echipa de implemen-

tare 

Obiective 

Activități 

Rezultate 

1.  Childhood games 

for everyone 

04.11.2018 IISS "Mandralisca", Cefalù (Pa) 

ITALIA, 

Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu 

Lisesi, Bağcılar TURCIA 

2nd EPAL of Karditsa, GRECIA 

Iuliana 

Pandelică 

 

Dorina-Loredana Popi  

 

Neagoe Camelia 

- a ajuta elevii să le reamintească jocurile din copilărie 

- a evita obezitatea, care este o mare problemă în epoca 

noastră, prin activități sportive 

- compararea sistemelor de învățământ 



 

 

 

2.  EDUCATED AND 

ACTIVE 

CITIZENSHIP 

16.01.2019 - Agrupamento de Escolas Dr 

Flávio Gonçalves Póvoa de Varzim, 

Portugalia 

- IES López de Arenas, Marchena, 

Spania 

- Istituto D'istruzione Superiore 

"A.Volta“, Francavilla al Mare, 

Italia 

- Ozel Yaren Ozkaya Ortaokulu, 

Yelki Turcia 

- Gymnasio Volou, Βολοσ, Grecia 

Neagoe Camelia  

 

Iuliana 

Pandelică 

 

Dorina-Loredana Popi 

 

Lavinia Burtea 

- dezvoltarea abilităților TIC 

- să crească responsabilitatea socială, înțelegerea 

multiculturală; 

- să distrugă stereotipurile 

- promovarea abilităților antreprenoriale ale elevilor; 

- implicarea elevilor în propria învățare și motivarea 

acestora 

- să dezvolte abilitățile lingvistice ale elevilor, gândirea 

critică și creativă; 

- promovarea valorilor europene și dezvoltarea coeziunii 

între europeni; 

 

3.  Découvrir le 

patrimoine 

culturel et naturel 

à travers les 5 sens 

09.10.2018 I.S.I.S. Sandro PertiniIES López de 

Arenas, Afragola, Italia 

 

OGEC DEPOORTER, 

HAZEBROUCK, Franța 

 

SOU Dimcho Debelyanov 

Belene, Bulgaria 

 

Agrupamento de Escolas D. Sancho 

I, V. N. Famalicão, Portugalia 

Neagoe Camelia  

 

Iuliana 

Pandelică 

 

Dorina-Loredana Popi 

 

 

- promovarea dezvoltării culturale a elevilor pentru a avea 

o atitudine pozitivă față de valorile naționale și europene 

- conștientizararea europeană a apartenenței prin inițiative 

semnificative din punct de vedere cultural și pedagogic 

- identificarea instrumentelor comune pentru cercetarea 

rădăcinilor comune  

- promovarea patrimoniului cultural al țărilor partenere 

4.  NATURE FOR 

FUTURE 

31.01.2020 - IIS "Raffaello" Italia,  

- 5o Γενικό Λύκειο Βόλου, Grecia 

- Šiaulių Stasio Šalkauskio 

gimnazija Lituania  

- Elazığ Anadolu Lisesi Turcia 

Iuliana 

Pandelică 

Dorina-Loredana Popi 

Neagoe Camelia  

Lavinia Burtea 

- promovarea ecologiei pentru ca elevii sa aiba o atitudine 

pozitivă față de valorile naturale naționale și europene 

- redescoperirea naturii 

- dezvoltarea competentelor digitale pentru promovarea 

naturii din fiecare tara partenera 

5.  IF THERE IS 

NATURE WE 

ARE THERE 

19.01.2020 220 saylı məktəb-lisey, Baku 

Azerbaidjan; Osnovna škola kralja 

Zvonimira Croaţia; LEPL 

Sachkhere Public School N 2. 

Georgia; Janet Duke Primary 

School, Basildon, Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord; 

Escola Profissional Beira Aguieira, 

Portugalia; IES PEÑA DEL 

AGUILA, Mancha Real, Spania 

Iuliana 

Pandelică 

Dorina-Loredana Popi 

Neagoe Camelia  

Lavinia Burtea 

creșterea gradului de informare – conștientizarea 

publicului larg cu privire la importanţa conservării 

biodiversităţii, la impactul acţiunilor umane asupra 

mediului și la măsurile de prevenire a degradării acestuia 

prin promovarea educaţiei ecologice 

6.  Éco-tours 12/11/2020 30 de elevi și 4 profesori de la 

Liceul Voltaire 

50 de elevi de la școlile partenere:  

Liceo Ginnasio Statale "G. De 

Iuliana 

Pandelică 

Neagoe Camelia  

Lavinia Burtea 

- descoperirea patrimoniului cultural și natural din 

România, Italia și Franța. 

- dezvoltarea competențelor de analiză și a spiritului critic  

- cultivarea toleranței și a non-discriminării  



 

 

 

Bottis“ (It), IES Padre Manjón, 

Granada (Sp), Agrupamento de 

Escolas Miguel Torga, Queluz (Pt), 

Pasvalio muzikos mokykla (Lt) și 

Lycée Bel Air (Fr) 

- îmbunătățirea competențelor lingvistice  

- utilizarea TIC 

7.  Virtual Reality 

(VR) for Language 

Education 

10.11.2020 TFF MERAL CELAL ARAS 

SPOR LİSESİ, Turcia 

Kisvárdai Bessenyei György 

Gimnázium és Kollégium , Ungaria 

Externato Cooperativo da Benedita, 

Portugalia 

Iuliana 

Pandelică 

 

dezvoltarea propriilor programe de educație lingvistică de 

catre elevi 

îmbunătățirea competentelor de gestionare a proiectelor.  

îmbunătățirea abilităților de proiectare 3D prin 

proiectarea aplicației.  

codificarea aplicațiilor proiectate și implicarea în 

rezolvarea problemelor și proceselor algoritmice;  

învățarea conceptelor de limbă și structuri gramaticale în 

timp ce dezvoltă aplicații. 

 

Domeniul 4: Formarea grupurilor. Dezvoltarea echipelor 

Obiective specifice: 

 Dezvoltarea spiritului de echipă. 

Activităţi realizate : 

- Restructurarea retelelor de comunicare la nivelul școlii, în scopul eficientizarii acestora si al accesibilizarii informatiei: actualizarea site-ului școlii, secţiunea proiecte 

europene, reţeaua de e-mail-uri ale membrilor Comisiei (septembrie – octombrie 2020) 

- Constiuirea de echipe de profesori pentru organizarea activităţilor de informare şi de consiliere a cadrelor didactice din școală, pentru iniţierea de proiecte europene  

 

Domeniul 5: Parteneriat 

Obiective specifice: 

 Extinderea şi eficientizarea parteneriatului 

 

 

Activităţi realizate: 

- Colaborarea cu O.N.G.-uri, asociaţii, fundaţii, instituţii de cultură şi artă în scopul derulării unor proiecte educaţionale: iniţierea şi implicarea în proiecte ce au ca scop 

creşterea gradului de cooperare şcoală - comunitate locală 

- Iniţierea de proiecte de parteneriat internaţional: consilierea si consultanţa în contactarea de parteneri pentru iniţierea şi derularea proiectelor de parteneriat european la 

nivelul şcolii. 

 

III. OBIECTIV GENERAL: Obiectivizarea analizei prin folosirea de instrumente de monitorizare și evaluare adresate beneficiarilor direcți și indirecti ai 

proiectelor și programelor desfășurate în școli. 

 

Domeniul 6: Monitorizare 

Obiective specifice: 

 Eficientizarea activităţii. 

 Identificarea punctelor slabe şi a punctelor tari în activitate. 

 



 

 

 

Activităţi realizate : 

- Monitorizarea activităţilor şi a proiectelor ERASMUS+ aflate în derulare la Liceul „Voltaire” din Craiova conform graficului: monitorizarea stadiilor de implementare a 

activităţilor/proiectelor, evaluarea calitativă a activitatilor desfasurate de cadrele didactice  

- Întocmirea rapoartelor semestriale asupra activităţii proprii; 

- Centralizarea tuturor proiectelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene iniţiate, aprobate, aflate în faza de implementare sau finalizate unitatea şcolară în anul şcolar 

curent. 

- Transmiterea la ISJ Dolj a situaţiilor solicitate privind proiectele aflate în derulare (la solicitare). 

- Transmiterea la Agenţia Naţională a situaţiilor solicitate privind proiectele aflate în derulare (la solicitare). 

 

Domeniul 7: Negocierea şi rezolvarea conflictelor 

Obiective specifice : 

 Utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare a activităţii. 

 

Activităţi realizate : 

- Depistarea şi pozitivarea rapidă şi eficientă a conflictelor - permanent 

- Stabilirea relaţiilor de colaborare dintre diferitele compartimente ale școlii implicate in realizarea activităţilor de integrare europeană – permanent. 

 

IV. OBIECTIV GENERAL: Exploatarea rezultatelor proiectelor în scopul de a le optimiza valoarea şi a le spori impactul. 

Domeniul 8: Comunicare şi informare 

Obiective specifice: 

- Asigurarea fluxului informaţional. 

- Eficientizarea comunicării. 

- Atragerea opiniei publice şi a factorilor locali în vederea sprijinirii unităţilor şcolare. 

 

Activităţi realizate : 

- transmiterea de mesaje în reţeua de e-mail-uri ale membrilor Comisiei – permanent; 

- diseminarea bunelor practici din domeniul proiectelor europene – permanent, conform activităţilor derulate; 

- reactualizarea paginii web a școlii cu noutăţile din domeniul proiectelor europene şi al activităţilor organizate în acest sens de ISJ Dolj – permanent, conform activităţilor 

derulate; 

- promovarea activităţilor din domeniul proiectelor şi activităţilor europene în presa locală: stabilirea reţelei de e-mailuri ale reprezentanţilor presei, transmiterea 

comunicatelor de presă – permanent, conform activităţilor derulate; 

- menţinerea relaţiilor cu presa locală, promovarea activităţilor cu specific european – permanent, 

conform activităţilor derulate; 

 

* transmiterea mesajelor partenerilor educaţionali în școală, în scopul derulării unor proiecte educaţionale – permanent, conform activităţilor derulate; 

* transmiterea în timp util către forurile ierarhice superioare a materialelor solicitate: elaborarea şi transmiterea situaţiilor centralizatoare solicitate de parteneri educaţionali, 

MEN – permanent, 

conform solicitărilor. 

 

Domeniul 9: Motivare 

Obiective specifice: 

 Stimularea şi motivarea materială şi morală a cadrelor didactice şi a elevilor 



 

 

 

 

Activităţi realizate : 

- Acordarea de consiliere și consultanță pe tipuri de proiecte și programe, cu ajutorul unor consultanți, cadre didactice – resursă, cu experiență în coordonarea de proiecte; 

- Informarea publicului țintă privind proiectele și programele la nivelul școlii/ județului Dolj  

- Actualizarea și promovarea periodică a bazei de date privind proiectele și programele europene pe site-ul şcolii şi e-mail. 

- Publicarea pe site a informaţiilor, documentelor necesare 

- Acordarea certificatelor de participare pentru toţi actorii implicaţi în activităţile organizate de 

Comisie. 

 

Domeniul 10: Implicare. Participare 

Obiective specifice: 

 Creşterea gradului de implicare. 

 

Activităţi realizate : 

- colaborarea cu colegii şi conducerea şcolii în elaborarea planului managerial şi de acţiune; 

- introducerea propunerilor colegilor în planul semestrial de activităţi; 

- încurajarea organizării independente a activităţilor din planul de acţiune local; 

- participare alături de unităţile de învăţământ doljene şi diferiţi parteneri la activităţile organizate la nivel judeţean. 

 

6. ACTIVITATEA PERSONALULUI  DIDACTIC  AUXILIAR.CALITATE, EFICIENTA   

În anul şcolar 2020-2021, compartimentul secretariat şi-a desfăşurat activitatea  pe baza legislaţiei şcolare în vigoare, a regulamentului 

de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ  preuniversitar, precum şi a dispoziţiilor trasate de conducerea unităţii. 

Secretariatul a avut ca prioritate efectuarea corectă şi la temen a tuturor lucrărilor reaprtizate, conform planului managerial: 

- întocmirea cataloagelor provizorii ; 

- actualizarea registrului de evidenţă al elevilor 

- completarea actelor de studii a celor care se transferă de la o unitate şcolară la alta ; 

- eliberarea diverselor adeverinţe solicitate de elevi ; 

- completarea registrelor matricole de la începutul anului şcolar 

- întocmirea situaţiilor statistice de la începutul anului şcolar ; 

- analiza dosarelor şi înaintarea situaţiilor în vederea acordării de I.S.J.Dolj a burselor şcolare şi a dosarelor depuse pentru  Programul 

EURO 200; 

- transmiterea lunară a situaţiei alocaţiei şi a bursei BANI DE LICEU ; 

- întocmirea statelor de plată pentru bursele şcolare ; 

-evidenţa personalului didactic şi nedidactic ; 

- întocmirea statului de funcţii ; 

- procurarea şi păstrarea documentelor şcolare ; 



 

 

 

- întocmirea statelor de plată până la brut şi a altor drepturi băneşti, conform dispoziţiilor de angajare şi salarizare ; 

- întocmirea situaţiei privind numărul de personal şi fondul de salarii ; 

- încheierea contractelor de muncă ; 

- înregistrarea corespondenţei ; 

Serviciul contabilitate adimistrează bugetul de venituri şi cheltuieli, achită plăţile către furnizori. În acest sens, serviciul contabilitate 

întocmeşte documentele necesare. 

7. ACTIVITATEA PERSONALULUI NEDIDACTIC.CALITATE, EFICIENȚĂ 

Activitatea se desfăşoară conform fişelor posturilor asigurandu-se curăţenia curentă și generală.  

Personalul de pază desfasoara şi alte activităţi: lucrări de întreţinere, schimbarea lampilor de iluminat, interupatoare si prize, curăţenie. 

Personalul de curăţenie a fost solicitat să consemneze zilnic activitatea într-un registru special. Starea de curăţenie din şcoala este 

mulţumitoare in masura in care un singur ingrijitor trebuie sa asigure curatenia pentru o suprafata de 2100 metri patrati. Persoanele angajate 

pentru postul de ingrijitor îşi respectă sarcinile de serviciu. Atribuirea unei sali de sport Liceului ,, Voltaire‟‟ implica necesitatea solicitarii 

pentru alte 2 posturi de ingrijitor. 

 

 

8. CONCLUZII 

Activitatea desfasurata de toate compartimentele din scoala noastra in anul scolar 2020-2021  poate fi apreciata ca foarte buna .  In 

privinta procesului de predare – invatare –evaluare, conducerea scolii a elaborat proiectul de curriculum, urmarind aplicarea celui national, cu 

accent pe dezvoltarea celui la decizia scolii. A fost de asemenea elaborat proiectul activitatilor extracurriculare si concursurilor scolare, atat 

anual cat si semestrial, tinand cont de calendarul I.S.J. in acest sens. 

In domeniul resurselor financiare si materiale s-a elaborat proiectul de buget si de achizitii al unitatii scolare. S-a incercat identificarea 

unor noi surse de finantare extrabugetare. 

La propunerea Comitetului Reprezentativ al Parintilor, au fost identificate nevoile existente in privința dezvoltării bazei didactico-

materiala a școlii, acestea fiind remediate, pe cat posibil, in anul scolar trecut. Imbunatatirea bazei materiale ramane totusi un obiectiv de atins in 

planul managerial pentru viitori ani mai ales in conditiile atribuirii Liceului Voltaire unui spatiu in administrare in anul 2018 care nu dispunea de 

mobilier scolar si resurse didactice adecvate. 

Privitor la resursele umane , privind atat personalul didactic, cât și cel auxiliar s-a avut in vedere încadrarea în termenul prevazut cu 

personal calificat, redimensionarea claselor, ținându-se cont de instructiunile primite in acest sens. 

Conducerea scolii a colaborat permanent cu comunitatea locala, prezentand o oferta educationala vasta, in conformitate cu cerintele 

acesteia, in functie de resursele existente. 

Managerul scolii s-a ocupat permanent de proiectarea documentelor curriculare oficiale,  de asigurarea a manualelor(desi comenzile nu 

au fost onorate in totalitate), a intocmit liste cu material didactic si aparatura necesara. Bugetul alocat a fost repartizat conform legii.Posturile si 

catedrele vacante si rezervate au fost ocupate conform criteriilor nationale, prin intermediul I.S.J. Dolj. Conducerea scolii a alcatuit colective de 

lucru pe diverse domenii, cu responsabilitati precise, pentru buna desfasurare a activitatii didactice si educative. 

Pentru buna desfasurare a procesului de invatamant, in anul scolar trecut, a existat o foarte buna colaborare cu secția 3 de Poliție. 



 

 

 

Consideram ca echipa manageriala a rezolvat repede si bine problemele de orice natura ivite in scoala, in conformitate cu prerogativele ce 

reies din fisa postului.Toate documentele si rapoartele tematice solicitate au fost intocmite si prezentate la timp. 

Rezultatele foarte bune la invatatura obtinute de elevii nostri se datoreaza  preocuparii permanenta,  daruirii cu care profesorii s-au 

implicat in actul didactic si in activitatile educative extracurriculare. S-au obtinut rezultate foarte bune la concursuri scolare, Liceul Voltaire a 

fost introdus in reteaua liceelor bilingve francofone. Procentul de promovare la examenul de bacalaureat este de 98,42%. 

 

9. PROPUNERI  CATRE  INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ 

Aprobarea extinderii organigramei Liceului Voltaire ca urmare atribuirii unui spatiu spre administrare, Liceul Voltaire avand nevoie de 

alte 2 posturi de ingrijitor, 0,5 post administrator, 0,5 post bibliotecar. 

      

D I R E C T O R , 

 

Prof. dr Popi Dorina Loredana 

 

 


