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"Scopul educației este să îi pregătească pe tineri să educe înșiși de-a lungul vieții lor." 

Robert Maynard Hutchins 

 

 

DIRECŢII Şl OBIECTIVE ÎN ASIGURAREA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI 
 

       Obiective strategice OS   Indicator de performanta IP     Stagiu de implementare 

Realizat/Partial realizat 

OS1. REALIZAREA UNUI SISTEM EDUCAŢIONAL PERFORMANT, ECHITABIL ŞI 

EFICIENT  
1.1 Proiectarea activităţilor manageriale la nivelul şcolii, a comisiilor metodice şi a clasei de elevi, pe 

baza unei diagnoze pertinente, specifice, realiste.  

IP: Planuri manageriale realiste la nivel de şcoală şi comisii metodice-REALIZAT  

 

1.2 Asigurarea accesului tuturor elevilor la servicii educaţionale de calitate.  

IP:Activităţi didactice bazate pe metodele activ-participative la 85% dintre cadrele didactice Creşterea 
interesului elevilor pentru activităţile instructiv-educative- REALIZAT  

 

1.3 Creşterea calităţii actului educaţional, cu scopul ameliorării rezultatelor şcolare şi obţinerea unor 

rezultate foarte bune la examenele naţionale.  
IP: Procentul de promovare la examenele nationale va creste cu 5%-REALIZAT  

 

1.4 Reducerea absenteismului şcolar, a riscului de abandon şcolar, prevenirea violenţei şi creşterea 
siguranţei elevilor.  

IP: Scăderea cu 3% a numarului total de absente – PARȚIAL REALIZAT   

IP: Scăderea cu 5 % a numărului actelor de violenţă în cadrul şcolii-REALIZAT  

 
1.5 Asigurarea condiţiilor pentru evoluţia în carieră şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice  

IP: Creşterea cu 3% a numărului cadrelor participante la cursuri de formare continuă REALIZAT  

 

OS 2. Eficientizarea procesului instructiv-educativ.  
 

2.1 Adaptarea ofertei școlii la cererea de pe piaţa muncii şi implementarea parteneriatelor în 
învăţământul professional; monitorizarea inserției absolvenților și a consilierii/orientării elevilor  

IP: Încheierea a cel putin un parteneriat pentru învățamântul profesional-REALIZAT  

IP: Cresterea cu 5 % a contractelor de parteneriat cu agentii economici pentru acordarea de burse 

elevilor-REALIZAT  
 

2.2 Asigurarea accesului la învăţământ, prin crearea de şanse egale la educaţie  

IP: Rezultate bune la concursuri şi olimpiade şcolare la nivel judeţean şi naţional -PARŢIAL 
REALIZAT  

 

2.3 Exploatarea eficientă a resurselor didactico-materiale şi dezvoltarea acestora în vederea creşterii 
eficienţei educaţiei şi a calităţii actului instructiv-educativ  

IPAsigurarea resurselor didactico-materiale, financiare în vederea bunei desfăşurări a activităţii  

instructiv-educative-REALIZAT  

 
2.4 Utilizarea eficientă a fondurilor alocate şi găsirea de surse alternative de finanţare  

IP: Bugetul de venituri proprii creşte cu 10%- REALIZAT  

 

OS 3. Dezvoltarea parteneriatului cu instituţii din comunitate si continuarea demersurilor de 

colaborare la nivel naţional şi european prin proiecte educative .  
3.1 Intensificarea colaborării cu comunitatea locală, cu asociaţii culturale şi sportive şi agenţii 

economici.  
IP: Cresterea cu 10% a numarului de contracte de practica- REALIZAT  
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3.2. Diversificarea programelor educative .  
IP: Cresterea cu 10% a numarului de parteneriate REALIZAT  

 

3.3. Diversificarea domeniilor de colaborare cu parteneri din ţară şi din străinătate.  

IP: Creşterea cantitativa şi calitativa a programelor de parteneriat interinstitutional, intern şi 
international- REALIZAT 

 

OS 4. Îmbunătăţirea imaginii școlii prin comunicarea şi colaborarea cu comunitatea .  
4.1 Îmbunătăţirea colaborării cu comunitatea locală, cu organizaţii nonguvernamentale, cu asociaţii 

culturale-sportive, cu sindicatele şi agenţii economici.  

IP: Numărul Contractelor de colaborare incheiate creşte cu 10%- REALIZAT  
4.2 Ȋmbunătăţirea imaginii şcolii în comunitate.  

IP: Numărul şi calitatea acţiunilor de popularizare- REALIZAT  

4.3 Dezvoltarea sistemului de control managerial intern în cadrul instituţiei  

IP: Implementarea standardelor în proporţie de 90%- REALIZAT  

 

Principii  
 Educaţia - instrument cheie pentru prevenirea excluziunii sociale;  
 Sistem educaţional bazat pe valori, competenţă şi responsabilitate;  

 Schimbarea prin educaţie;  

 Dezvoltare durabilă.  
 

I. REPERE STRUCTURALE Şl FUNCŢIONALE  

Cea mai mare parte a profesorilor din CEVM au o bună pregatire de specialitate şi pedagogică şi 

totodată, mare disponibilitate de a comunica eficient cu elevii , preocupaţi de asigurarea calităţii 
actului instructiv- educative prin utilizarea unor metode centrate pe elev. 

   Astfel, predarea de bună calitate presupune o disciplină asumată de către toţi elevii, un ritm susţinut 

al lecţiei, o evaluare formativă care să încurajeze şi să incite dorinţa de cunoaştere şi dezvoltare a 
tinerilor. 

 Pentru aceasta, profesorul trebuie să aibă o atitudine pozitivă, să încurajeze elevii, resursele să fie 

optim folosite, să fie preocupat pentru motivarea şi formarea capacităţilor de autoevaluare, de 

îmbinarea eficientă a formelor de organizare a activităţii (frontală, pe grupe şi individuală) şi a 
metodelor didactice activ-participative . 

  În marea majoritate a cazurilor profesorii acordă atenţie deosebită elevilor şi părinţilor, existând o 

comunicare eficientă. În puţine cazuri au existat bariere de comunicare, conflicte de natură psihologică 
sau socială şi greşeli neintenţionate. 

    Resursele umane şi materialele didactice utilizate în cadrul procesului de instruire sunt variate şi 

sunt alese în funcţie de tipul activităţii desfăşurate şi de profilul clasei. Baza materială a şcolii s-a 
dezvoltat şi s-a modernizat pentru a oferi sprijin elevilor in funcţie de diferitele lor nevoi individuale.  

În cadrul laboratoarelor de firmă de exercițiu, elevii, împreună cu profesorii, realizează materiale de 

promovare care sunt utilizate și la alte activități.  

 
1.1.ANALIZA INSTITUŢIONALĂ  

          Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”,   are pentru anul şcolar 2017-2018 o organigrama 

instituțională ce îi permite să-și desfășoare eficient activitatea.  
          Pentru buna desfasurare a activității, la începutul anului şcolar s-au format echipele de lucru, s-a 

stabilit componenţa comisiilor de lucru, s-au distribuit sarcinile si responsabilitaţile. Au fost 

actualizate fișele postului pentru toti angajații și în formarea echipelor s-a ţinut cont de calitaţile 
umane şi profesionale ale personalului calificat în procent de 100%, cu scopul comunicarii eficiente şi 

al îndeplinirii cu maximum de responsabilitate a sarcinilor. Prioritaţile şi obiectivele activităţii au fost 

cuprinse în planurile manageriale. 
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1.2. RESURSE UMANE  

 Încadrarea cu personal  

a.) Situaţia posturilor la începutul anului şcolar 
Personal didactic  

(nr. posturi)  
 

Personal did. Auxiliar  

(nr. posturi)  

Personal nedidactic  

(nr. posturi)  

81,74 13,50 29 

 
b.) Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat 
Fără definitivat  Cu definitivat  Gradul II  Gradul 1  Cu doctorat  

     

 13 11 18 46 1 
Comparativ cu anul şcolar precedent situaţia s-a prezentat astfel: 
 
 An școlar 2017-2018 An școlar 2016-2017 

Total cadre didactice   
Fără definitivat 13 1 

Cu grad definitiv 11 12 

Grad II 18 22 

Grad I 46 33 
Cu doctorat  1 1 

 

c.) Distribuţia personalului didactic auxiliar, în funcţie de calificări: 
Funcția  Număr posturi 

Administrator financiar grad I - S 1 

Secretar institutie de invatamant I - S 1 
Administrator financiar grad I - S 1 

Secretar institutie de invatamant III - S 1 

Secretar institutie de invatamant III - S 0,5 
Administrator patrimoniu grad I - S 1 

Laborant IA - S 1 

Bibliotecar  I - S 1 

Pedagog scolar IA - S 1 
Analist (programator) ajutor IA - M 1 

Pedagog scolar IA - M 1 

Supraveghetor noapte I - G 1 
Tehnician IA - M 1 

 

d.) Distribuţia personalului nedidactic angajat, în funcţie de calificări: 
Funcția  Număr posturi 

Paznic 6 

Îngrijitor 9 

Muncitor calificat 13 
Muncitor necalificat 1 
 

Perfecţionari: Cadrele didactice din unitate au participat/ participă la: 

  stagii de formare în problematica reformei: abilitare curriculară, evaluare, inteligenţe multiple, 

negocierea conflictelor/ TIC, management şi comunicare, mentorat, formatori; 

   obţinerea gradelor didactice; 

   cursuri postuniversitare/doctorale; 

   master;                  

  cercuri pedagogice, acţiuni CCD, ISJ, MEN; 

  ponderea celor care au avut calificativ  anual FOARTE BINE: 100 % 
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 Reforma educaţională este solicitată ca o schimbare majoră a resurselor umane. Cel mai uşor 

se poate interveni asupra cadrelor didactice. Fiecare profesor capătă un rol mult mai complex, 
devenind: 

Creator de curriculum, deoarece creează noi programe în cadrul şcolii prin CDL sau prin propuneri 

de curriculum naţional, în funcţie de competenţele noi, la nivel european. În cadrul acestora, 

profesorul propune şi promovează sisteme noi de învăţare, interactive şi interdisciplinare, care 
stimulează formarea de noi deprinderi de învăţare activă a elevilor. 

Consilier, deoarece, fie ca diriginte, fie în activitatea sa de cadru didactic la clasă, poate ajuta elevii să-

şi descopere adevărata vocaţie şi aptitudinile personale, fiind de un real ajutor în orientarea viitoarei 
cariere, sursa de satisfacţii personale în viaţă. 

Moderator în diversele situaţii sau momente critice sau de luare a unor decizii majore. Poate interveni 

în situaţii delicate în familiile elevilor, între elevi sau între elevi şi profesori. 
Evaluator , deoarece creează, propune şi aplică criterii de evaluare a competenţelor dobândite. 

 

 

Reforma educaţională presupune şi schimbări în didactica fiecărei discipline. Noile strategii didactice 
pun accent pe învăţarea centrată pe elev, scoţând în evidenţă rolul profesorului de a coordona 

învăţarea, de a oferi elevilor oportunităţi de învăţare, într-un mod care îi ajută să-şi însuşească cât mai 

multe cunoştinţe şi să-i determine să-şi asume responsabilitatea propriei lor educaţii. 

Elevul, cunoscând o diversitate de strategii de învăţare şi stiind cum să le folosească, îşi poate 

planifica, monitoriza, evalua şi adapta propriul proces de învăţare, astfel încât să dobândească 

competenţe şi deprinderi practice. 

 

 

CALIFICĂRI ȘI CURRICULUM 

Aplicarea Curriculum-ului național la nivelul unității școlare s-a realizat în conformitate cu legislația în 

vigoare:  

- Legea Educaţiei Naţionale,2011 cu modificările ulterioare 

-Ordinul MECI nr. 3410/16.03.2009 cu privire la aprobarea Planurilor-cadru pentru clasele a IX a - a XII 

a  teoretic; 

-Ordinul MECI nr. 3411/16.03.2009 cu privire la aprobarea Planurilor-cadru pentru clasele a IX a și a X 

a  tehnologic; 

-Ordinul MECI nr. 3412/16.03.2009 cu privire la aprobarea Planurilor-cadru pentru clasele a XI a a XII a  

și a XIII-a tehnologic; 

-Ordinul MEC nr. 4051/24.05.2006 cu privire la aprobarea Planurilor-cadru pentru învăţământ seral; 

-Ordinul MEdC nr. 1847/29.08.2007 cu privire la aprobarea Planurilor-cadru pentru învăţământ 

postliceal; 

-Ordinul MEN nr. 3218/21.03.2014 cu privire la aprobarea Planurilor-cadru pentru învăţământ 

profesional 
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Efective  de elevi - An şcolar 2017 – 2018 

Sfârşit de an şcolar 

1.2. ANALIZA PSIHO-SOCIO-DEMOGRAFICĂ  A POPULAŢIEI SCOLARE 

  clase  elevi T/F T/F T/F T/F 

Clasa a IX-a 10 din care: 291     

 1 şcoala profesionala 28 28/18    

 9 liceu din care: 263     

 1 mate-info (int. info) 29 29/12    

 8 servicii din care: 234     

 3 clase tehnician achiziții 

economice 

90/52 30/16 30/18 30/18  

 3 clase tehnician achiziții 

contractări 

85/59 27/19 29/19 29/21  

 1 clasă tehnician turism 

(int. engl.) 

30 30/18    

 1 clasă tehnician 
gastronomie (int. engl.) 

29 29/17    

Clasa a X-a 10 din care: 290     

 1 şcoala profesionala 25 25/12    

 9 liceu din care: 265     

 1 mate-info (int. info) 27 27/9    

 8 servicii din care: 238     

 3 clase  tehnician achiziții 

economice 

89/61 30/21 29/19 30/21  

 3 clase tehnician achiziții 

contractări 

89/51 29/18 30/16 30/17  

 1 clasă tehnician turism  

(int. engl.) 

30 30/18    

 1  clasă organizator 

banqeting(int. engl.) 

30 30/20    

Clasa a XI-a 10 din care: 285     

 1 şcoala profesionala 22 22/17    

 9 liceu din care: 263     

 1 mate-info (int. info) 30 30/6    

 8 servicii din care: 233     

 4  clase  tehnician achiziții 

economice 

116/75 29/19 29/21 29/19 29/16 

 2  clase tehnician achiziții 

contractări 

60/28 30/14 30/14   

 1 clasă tehnician turism   

(int. engl.) 

29 29/20    

 1  clasă organizator 

banqeting (int. engl.) 

28 28/15    

Clasa a XII-a 9 liceu din care: 260     

 1 mate-info (int. info) 32 32/3    

 8 servicii din care: 228     

 3  clase  tehnician achiziții 

economice 

89/52 31/21 31/18 27/13  

 2 clase tehnician achiziții 
contractări 

63/41 31/22 32/19   

 1TC 26 26/11    

 1 clasă tehnician turism    

(int. engl.) 

29 29/25    

 1 clasă gastronomie (int. 

engl.) 

21 21/7    

Clasa a XII-a f.r. 1 mate-info 21 21/14    

       

Postliceal   5 Total din care: 94     

 2 anul I 36     

 I A 18 18/13    

 I N 18 18/15    

 3 anul II 58     
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1.3.SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ Şl DISCIPLINĂ LA SFÂRŞITUL ANULUI ŞCOLAR 2017-

2018 

 
Situaţia privind mişcarea elevilor precum şi situaţia disciplinară pe parcursul anului şcolar 2017 -2018, 

aşa cum au raportat-o diriginţii este prezentată în tabelul următor. 

 

Clasa  

  

  

ANUL ŞCOLAR 

2016 - 2017 2017-2018 

Înscrişi Promov

aţi 

Rata 

promovare 

Înscri

şi 

Promo

vaţi 

Rata 

promovare 

 IX-a 260 257 98,84 263 263 100% 

a X-a 261 260 99,61 266 265 94,4 

a XI-a  271 262 96,68 263 263 90,5 

a XII - a 276 275 99,64 280 280 96,4 

 

 

Învățământ profesional : 82 elevi înscriși/ 76 elevi promovați  (rata de promovare: 95,34%) din care:  
IX- 30 elevi înscriși/ 29 promovați (96,7%), X profesională – 27 elevi/ 25 promovați (92,6%); XI 

profesională – 25 elevi/ 22 promovați (88%)  

Învățământ postliceal: 99 elevi înscriși/ 78 elevi promovați (rata de promovare: 78,8%) din care anul I: 
41 elevi/ 35 promovați (85,4%) și anul II- 58 elevi / 43 promovați (74,1%) 

Învățământ fără frecvență (clasa XII): 20 elevi înscriși/ 20 elevi promovați (rata de promovare: 100%) 

 
Ţinând seama de particularităţile de vârstă ale elevilor şi de nivelul lor de pregătire, majoritatea 

cadrelor didactice au încercat să-şi adapteze metodele şi procedeele de aşa manieră încât fiecare elev 

să-şi însuşească minimum de competenţe, priceperi şi deprinderi specifice profilului sau calificării.  

Din raportările diriginţilor la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, situaţia privind rezultatele la învăţătură 
şi purtare pe clase se prezintă conform graficelor şi tabelelor din paginile următoare: 

 

Număr absențe/ elev: 15,36 

Situația notelor la purtare pentru anul școlar 2017-2018: 

clase Număr elevi cu note 

7-9,99 Mai mică decât 7 Pentru absențe Alte situații 

IX (263 elevi) 13 - 12 1 

X(266 elevi) 15 1 16 - 

XI (263 elevi) 41 - 24 5 

 II A 17 17/13    

 II S 18 18/15    

 II T 23 23/13    

CLASA NR.ELEVI TOTAL 

ABSENTE 

ABSENTE 

NEMOTIVATE 

ABSENTE 

MOTIVATE 

CLS. A IX A 292 10975 2527 8448 

CLS. A X A 283 17067 4552 12515 

CLS. A XI A 288 18255 5312 12943 

CLS. A XII A 280 13468 4673 8795 

POSTLICEALA 99 3355 2016 1339 

TOTAL  1242 63120 19080 44040 
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XII (280 elevi) 33 1 11 2 

Profesională (81 elevi) 40 2 15 - 

Posliceală(99 elevi) 8 - 8 - 

 

 

       Nu se poate vorbi de calitate în activitate dacă nu există preocupare pentru a oferi elevilor 

activităţi care să-i dezvolte, să le ofere satisfacţii şi sa-i facă conştienţi şi mulţumiţi de importanţa 
frecventării cursurilor şi a pregătirii lor pentru ore.  

      Măiestria profesorului, eficacitatea competenţelor dobândite prin parcurgerea unor programe de 

formare se reflectă în rezultatele elevilor, în satisfacţia aşteptărilor acestora, ale familiilor lor şi, nu în 
ultimul rând, ale societăţii.  

    Ca  priorităţi pe termen scurt ,se impune regândirea planurilor manageriale ale comisiilor metodice 

şi proiectarea unităţilor de învăţare ale cadrelor didactice având în vedere nevoile prezente de formare 
ale elevilor în relație cu  rezultatele de la sfârşitul anului. 

 

Se impun următoarele măsuri:  
-comunicare eficientă dintre părinte-elev-profesor-diriginte; 
-reconsiderarea relaţiei profesor –elev, diriginte-părinte; 

-întâlniri dese şi eficiente ale Consiliilor profesorilor claselor; 

-lecţii atractive cu activităţi adaptate nivelului de pregatire a elevilor, centrate pe elevi; 
-activităţi educative şi extraşcolare care să ofere posibilitatea elevilor şi profesorilor de a se cunoaşte 

mai bine între ei şi de a se apropria mai mult unii de alții.  

 

Pentru o creştere calitativă a învăţării se impune urmărirea consecventă a frecvenţei la ore şi la 
consultaţii a elevilor, conştientizarea elevilor de necesitatea achiziţionării de manuale strict necesare în 

pregătirea pentru lecţii şi pentru examene. Metodele de predare - învăţare trebuie să fie instructive, 

centrate pe elev, să contribuie la formarea de deprinderi şi dobândirea de cunoştiinţe operaţionale.  
 

 

REZULTATE LA EXAMENELE NAȚIONALE ȘI ÎN CADRUL OLIMPIADELOR/ 
CONCURSURILOR ȘCOLARE 

 

Rezultatele examenului de bacalaureat 2018 

Clasa Nr. 

absolvenți 

Repetenţi  Înscriși  Absenți Reușiți bac Respinși 

 

a XII-a I 32  32  32  

a XII-a AI 31  31 1 30  

a XII-a AII 32  31  31  

a XII-a C 25 1 23  20 3 

a XII-a E1 31  31  31  

a XII-a E2 31  31  30 1 

a XII-a E3 27  27  27  

a XII-a G 21  21 1 19 1 

a XII-a T 29  29  29  

Total 259 1 256 2 249 5 

 

Procent promovabilitate : 97,26 (cu absenţi) 
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Evoluţia ratei de succes la examenul de bacalaureat  
 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR NIVEL 4 

În ÎPT, introducerea unui sistem de asigurare a calităţii în educaţie s-a generalizat începând 

cu anul şcolar 2006-2007 pentru toate unităţile de învăţământ, mai întâi aplicându-se 

principiul 5 al calităţii – “predarea şi învăţarea”, urmând să se extindă treptat aplicarea pentru 

toate cele 8 principii.  

        Mecanismul de asigurare a calităţii utilizat este construit pe autoevaluarea din partea şcolii, 

confruntată cu evaluarea externă (prin inspecţie şcolară), ambele fiind structurate pe acelaşi set de 

indicatori (descriptori de performanţă). Rezultatele evaluării se regăsesc în planurile de îmbunătăţire a 

calităţii. 

       Colaborarea eficientă a tuturor factorilor implicați în demersul instructiv-educativ( elevi, 

profesori, părinți, comunitatea locală), abordarea managerială axată pe realizarea standardelor 

de calitate, centrarea învățării pe elev, respectul pentru învățare constituie premisele pentru un 

învățământ de calitate la nivelul unității noastre de învățământ, în consens cu valorile 

învățământului european.      

 

NUMĂR ELEVI  

ÎNSCRIȘI 

NUMĂR ELEVI  

PREZENȚI 

NUMĂR ELEVI 

ADMIȘI 

PROMOVABILITATE 

173 168 168 97,11 % 

 

Rezultatele examenului 

 de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului postliceal, filiera tehnologică, 

nivel 5 

 

Asistent de gestiune 

Promovaţi  Înscrişi la 

examenul N5 

din care fete Reuşiţi  la 

examenul 

N5 

din care fete 

8 5 4 5 4 

 

Agent de turism - ghid 

Promovaţi  Înscrişi la 

examenul N5 

din care fete Reuşiţi  la 

examenul 

N5 

din care fete 

22 4 4 4 4 
    
 
  

2016 - 2017 2017-2018 

Nr.elevi 
înscriși 

Nr.elevi 
promovați 

%  Nr.elevi 
înscriși 

Nr.elevi 
promovați 

%  

274 268 93,74 256 249 97,26 
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Tehnician în activităţi de secretariat 

Promovaţi  Înscrişi la 

examenul N5 

din care fete Reuşiţi  la 

examenul 

N5 

din care fete 

13 9 7 9 7 
 
 

 

Profesorii și elevii din Colegiul Economic “Virgil Madgearu” din  municipiul Ploiești se preocupă 
pentru obținerea performanțelor din cadrul olimpiadelor și concursurilor școlare, obținând  106 premii/ 

mențiuni la faze județene/ interjudețene/ naționale în anul școlar 2017-2018 (anexa 1). 

 

Inserţia absolvenţilor pe ruta de şcolarizare superioară sau pe piaţa muncii este foarte bună. În anul 

şcolar 2017-2018, absolvenţii colegiului nostru, în mare proporţie, şi-au continuat studiile, un 

număr restrâns s-a încadrat pe piata forţei de muncă şi câţiva au fost înregistraţi la AJOFM, 

astfel: 
 

 

Date privind inserţia socio-profesională a absolvenţilor şcolii 

(situaţia la data de  15 sept.2018) 

 

An școlar Număr 

absolvenți 

Din care 

Și-au continuat studiile S-au angajat Sunt 

șomeri 

Nu 

există 
date 

în 

domeniul 

în care au 
finalizat 

pregătirea  

în afara 

domeniului 

în care au 
finalizat 

pregătirea  

în 

domeniul 

în care au 
finalizat 

pregătirea  

în afara 

domeniului 

în care au 
finalizat 

pregătirea  

  

2017-2018 256 181 51 14 6 - 4 

2016-2017 274 173 72 17 5 1 6 

 
DISTRIBUȚIA PARCURSULUI EDUCAȚIONAL PE UNIVERSITĂȚI/ POSTLICEALE: 

UPG- Ploiești- 67 

ASE București-72 
Politehnica București- 43 

Universitatea București- 17 

Universitatea Transilvania- 16 

Universitatea Târgoviște- 6 
Universitatea Agronomie Și Medicină Veterinară București- 5 

Universitatea Carol Davila De Medicină Și Farmacie București- 2 

Universitatea Construcții București- 4 
 

1.5 RESURSE UMANE MANAGERIALE. MANAGEMENT, RELAŢII DE COLABORARE, 

RELAŢII CU PUBLICUL, IMAGINE, COMUNICARE  
Relaţiile şcolii cu administraţia locală, cu serviciile descentralizate, cu comunitatea locală au fost de 

colaborare şi sprijin, cu scopul realizării calităţii în educaţie.  

1.Buna pregătire în specialitate şi metodică a cadrelor didactice și experienţa dobândită s-au reflectat 

în activitate de calitate la clasă, în activităţile extracurriculare, în eficientizarea comunicării şi 
relaţionării intra şi interinstituţionale. Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, la nivelul şcolii, s-au 

realizat controale de către Inspectoratul Școlar Prahova, Inspecția Școlară Generală de Evaluare 

Internă. Aceasta s-a încheiat prin obținerea calificativelor pentru fiecare arie tematică ,,Foarte Bine”.  
Toate activităţile asistate au fost foarte bine organizate, centrate pe dezvoltarea elevilor.  

2.In scopul asigurarii calității în educație, activitatea Comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității s-

a centrat pe urmatoarele priorități:  
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-    Întocmirea  documentelor necesare funcționării în bune condiții a CEAC: regulament intern, plan 

operațional, strategia adoptată pentru monitorizarea judecăților și dovezilor necesare întocmirii 

rapoartelor parțiale și finale;  

- Elaborarea planului de măsuri pentru îmbunătățirea calității educației în urma 

rezultatelor/concluziilor desprinse din raport  

- Transmiterea acestora la ISJ conform graficului  

PARTENERIATUL SOCIAL INTERINSTITUŢIONAL ŞI CU SINDICATELE 

REPREZENTATIVE 
Şi pe parcursul perioadei analizate, relaţiile de parteneriat cu instituţiile administraţiei centrale şi 

locale, cu unităţi de învăţământ preuniversitar şi superior şi cu alţi factori implicaţi şi interesaţi de 

educaţie au avut la bază recunoaşterea şi respectarea locului şi rolului fiecăruia în buna organizare şi 
desfăşurare a activităţii, pentru realizarea calităţii în educaţie. 

     La începutul anului şcolar s-au încheiat parteneriate cu diverse instituții, precum si convenţiile de 

practică cu agenţii economici din domeniu, cu scopul parcurgerii programei şcolare şi urmărind 

dezvoltarea competenţelor de socializare la elevi și asigurarea tranziției spre locul de muncă. 
Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploiești, dezvoltă programe în parteneriat cu: 

  MEN, ISJ Prahova; 

 Primaria Municipiului Ploieşti; Prefectura Judeţului Prahova 

 Casa de Cultură a Sindicatelor Ploiești; Casa de Cultură a Studenţilor Ploieşti 

  Comunitatea Elenă din Romania; Direcţia Judeţeanã pentru Sport 

 Muzeul de Ştiinţe ale Naturii, Prahova; Muzeul de Istorie şi Arheologie Ploieşti 

 Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogicã; Centrul Judeţean Antidrog 

 Directia Generalã Judeţeanã pentru Protecţia Copilului;  Inspectoratul de Poliţie; Poliţia 

Comunitară; Comandamentul de Jandarmi Judeţean Prahova; Penitenciarul Ploieşti; Serviciul de 

Protecţie a Victimelor şi Reintegrare Socială a Infractorilor de pe lângă Tribunalul Prahova 

  Oficiul Judeţean pentru Protecţia Consumatorului; Agenţia Română pentru Ambalaje şi 

Mediu 

  Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei de Muncă, Finanţele publice  

 Societatea Oamenilor de Ştiinţă- Prahova 

 În şcoală s-au desfăşurat şi se desfăşoară programe educaţionale și proiecte  în colaborare cu 

Poliţia municipiului Ploieşti, compartimentul Poliţiei de Proximitate, în scopul diminuării stării 

conflictuale, a tendinţelor de agresivitate, formării unui comportament nonviolent şi pregătirii 

antivictimale şi antiinfracţionale.  

 Şcoala participă activ la viaţa culturală, artistică şi sportivă a comunităţii prin concursuri (de 

cultură generală, de istorie şi tradiţii locale, interşcolare, de educaţie rutieră, de sănătate şi prim ajutor, 

sportive) organizate de Primăria Ploieşti, Consiliul Local, Societatea Naţională de Cruce Roşie din 

România, filiala Prahova, Consiliul municipal al copiilor Ploieşti, Cercul Militar Ploieşti, Teatrul 

Toma Caragiu, etc. Şcoala a participat la desfăşurarea Festivalului Judeţean de Teatru, “SCENA”. 

 De asemenea, şcoala a încheiat numeroase acorduri de parteneriat pe baza de contract cu agenţii 

economici, unde îşi desfăşoară instruirea practică elevii, acorduri ce atrag dupa sine diferite 

sponsorizări pentru activitatea firmelor de exerciţiu, modernizarea bazei materiale a şcolii etc; 

 Colaboram şi cu instituţii de învăţământ superior (Universitatea “Valahia” Târgovişte, 

Universitatea “Transilvania” Braşov, Universitatea “Petrol şi Gaze” Ploieşti, Academia de Studii 

Economice Bucureşti), în vederea promovării acestora şi creşterii numărului de admişi în aceste 

instituţii (vizite ale liceenilor la aceste instituţii, prezentari ale ofertelor curriculare facute de 

reprezentantii institutiilor sus amintite în unitatea noastră). Colaborarea cu Universitatea “Petrol şi 

Gaze” Ploieşti, ASE Bucureşti s-a extins şi la nivelul cadrelor didactice, acestea înscriindu-se la 

cursuri postuniversitare, masterat sau la cursuri de perfecţionare pentru susţinerea gradelor didactice. 

Colegiul nostru este bază de practică pentru studenţii de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, 10 profesori 

au absolvit cursurile de mentor pentru practica pedagogică. 

   Colaborarea cu C.C.D are în vedere perfecţionarea personalului didactic. 
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    Relaţiile şcolii cu părinţii au continuat în spiritul tradiţiilor existente, bazate pe comunicare şi 

sprijin eficient în dezvoltarea bazei materiale şi în susţinerea şi premierea elevilor cu rezultate 
deosebite. S-au organizat întâlniri între părinţii elevilor, diriginţii claselor şi profesori, între Consiliul 

Reprezentativ al Părinţilor şi directorul şcolii. La toate întâlnirile s-au discutat aspecte ale educaţiei 

furnizate de şcoală, nivelul de pregătire a elevilor pentru examenele naţionale, sprijinul părinţilor în 

susţinerea activităţilor din şcoală. S-au întocmit Acordurile de parteneriat între școală și familie, 
pentru fiecare elev al școlii. 

 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE 
Activitatea Colegiului Economic “Virgil Madgearu” se desfăşoară  în două puncte: 

 unul situat în str. Rudului nr.24-3 corpuri de clădiri pentru învăţământul liceal şi postliceal 

(şcoala, sala de sport şi atelierul de practică); 

 unul situat în str. Armaşi nr.42 A: 1 corp de clădire pentru cantină şi internat. 

Având in vedere situația materiala a elevilor, şcoala a încercat să creeze un cadru favorabil învăţării la 

nivelul standardelor si tehnologiilor actuale. Astfel, şcoala dispune de: 

 reţea telefonică (3 posturi telefonice), fax; 

 televiziune (15 televizoare color- liceu +internat); 

 9 calculatoare, pentru personalul din secretariat şi contabilitate  

 8 calculatoare, pentru cadrele didactice (cabinet director, anexă merceologie) 

 cabinet  consiliere şi orientare şcolară(1 calculator); 

 cabinete medicale; 

 4 copiatoare  

 14 video-proiectoare,  

 cameră video digitală; 

 13 săli de clasă 

 amfiteatru-sala de integrare în UE cu acces la internet;  

 1 cabinet CISCO (25 calculatoare + 1 server) legate in retea (sala 5); 

 cabinet multimedia cu 25 calculatoare, legate in retea (sala 1); 

 1 cabinet de contabilitate(sala 12) cu  5 calculatoare ,videoproiector) 

 anexa laborator fizica, chimie 

 1 cabinet de biologie dotat cu materiale didactice 

 cabinet SSM (sala 17) 

 1 cabinet fonic (28 stații, tabla interactivă,1 calculator, 1 videoproiector); 

 1 cabinet firme de exercitiu (4 calculatoare, 1 laptop, 1 imprimantă multifunctionala); 

 1 Agenţie şcolară de turism ECOTOUR (internet, 9 calculatoare, 1 imprimantă+1 imprimantă 

multifuncţională, smartboard, flipchart, televizor) 

 1 Complex de practică (laborator culinar şi salon restaurant-Tehnica servirii, magazin 

alimentar) 

 1 cabinet de orientare şi consiliere 

 săli de studiu la internatul colegiului 

 1 C.D.I (5 calculatoare, un bogat fond de carte) înfiinţat în căminul şcolii; 

 Teren de sport (fotbal, handbal, ping-pong); 

 Sală de sport 

 Bibliotecă, Sală de lectură (1 calculator, 1 xerox. 1 imprimantă)-conectată la internet; 

 Internat pentru fete (140 locuri) 

 Cantină şcolară – servire masă 140 locuri 

 1 magazin alimentar (etaj. II în liceu) 

 microbuz pentru realizarea practicii elevilor de la specializarea tehnician în turism. 

 1 ARO  pentru transport materiale, 2 autoturisme pentru transport mărfuri alimentare și 

preparate culinare. 

 1 sistem de monitorizare a activităţii şcolii (1 server+ 8 camere video); 
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 1 sistem de monitorizare a activitatii din sala de clasă (2 servere+20 camere audio-video) 

 

         Colegiul Economic “Virgil Madgearu” este dotat corespunzătoar actului de educaţie şi învăţare. 
Mobilierul claselor este adecvat procesului instructiv-educativ.  

 La orele de teorie şi de instruire practică, în funcţie de anul de studiu şi de profil, cadrele 

didactice utilizează diferite materiale didactice (softuri educaţionale din cadrul programului AEL.  
Colegiul nostru dispune de un cabinet medical ce a fost modernizat în  anul 2012. 

 Biblioteca şcolii are un număr  de 43018 exemplare, oferind elevilor posibilitatea informării 

rapide. Numărul cărţilor din biblioteca clasică este completat de cel din biblioteca on-line, oferită de 

Vodafone şi aflată la îndemâna elevilor, care, la acest moment, preferă să citească în format electronic. 
Astfel, actul didactic a devenit profesionalizat.  

 Videoproiectorul modern, retroproiectorul, aparatul video (3 buc), camerele video, smart 

boardul, casetofoanele, casetele înregistrate, operele în format digital vin să se adauge materialului 
didactic tradiţional. 

La orele de teorie şi de instruire practică, în funcţie de anul de studiu şi de profil, cadrele didactice 

utilizează diferite materiale didactice (softuri educaţionale din cadrul programului AEL, machete ale 
utilajelor şi dispozitivelor, machete funcţionale, planşe, folii de retroproiector, manuale, îndrumătoare 

pentru lucrări de laborator şi instruire practică, panouri didactice etc.). 

Colegiul dispune de apă curentă, de grupuri sanitare corespunzătoare şi de încălzire. 

 

1.7.FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR  
S-au acordat burse in cadrul Programului de ajutor financiar „Bani de liceu” unui număr de 13   
elevi, în valoare totala de 18383 lei.  
Pentru cei 79 elevi de la școala profesională s-au acordat burse pentru învățământ profesional în 
valoare totala de 233430lei.  
De la bugetul de stat s-a alocat suma de 255779 lei, reprezentând transportul elevilor navetiști de 
la școala la domiciliu, respectiv elevilor interni, maxim 8 călătorii pe semestru.  
S-au primit manuale gratuite pentru elevii claselor IX, X,XI, XII liceu și școalo profesională. 
De la Bugetul local fost acordate un număr de 40 burse, situaţia pe categorii fiind următoarea:  
-bursa de merit 13 ;  
-bursa de studiu 0 ;  
-burse pentru elevii proveniți din mediul rural 0 ;  
-burse orfani 16;  
bursa medicală 3;  
-bursa socială venituri mici 8: 
 
 

 

IV. DIAGNOZA MEDIULUI  INTERN ŞI EXTERN  
 

Analiza SWOT a activităţii Colegiului Economic „Virgil Madgearu” 

Municipiul Ploiești 

 

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

 Personal didactic calificat 100% din care 81% 

personal didactic cu gradul I sau II 

 Personal didactic titular 72 %,  

 Elaborarea unor instrumente ( proceduri ) de 

asigurare a calităţii la nivelul unităţii şcolare; 

 Existenţa unui număr mare de formatori, 

metodişti şi experţi, 26 cadre didactice; 

 Insuficienţa surselor de venituri proprii;  

 Modul de utilizare a resurselor depinde de 

aprobarea centrului bugetar.  

 Cadrul restrâns de resurse financiare pentru 

motivarea cadrelor didactice; 

 Insuficienţa spaţiului necesar procesului 

instructiv-educativ pentru realizarea activităților pe 
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 Membri în Comisia Naţională de Evaluare 

Examinare 

 Autori de articole de specialitate şi lucrări 

participante la sesiuni de comunicări şi simpozioane 

judeţene, naţionale şi internaţionale; 

 Majoritatea cadrelor didactice au fost 

perfecționate prin stagii de formare în specialitate, 

management şcolar, activitate de mentorat, iniţiere în 

utilizarea calculatorului; 

 Oferta variată de programe şcolare şi 

extraşcolare care conduc la personalizarea procesului 

instructiv-educativ;  

 Rezultatele foarte bune obţinute de absolvenţii 

noştri la examenul de BAC 97,26%, certificare 

competențe 100% profesionale, concursuri naționale 

peste 50 de premii, 8 premii internaționale; 

 Tradiţie instructiv-educativă concretizată într-o 

imagine foarte bună a şcolii; 

 Experienţa dobândită prin derularea unui număr 

mare de parteneriate educaţionale locale, naţionale, 

europene, prin programe specifice şi proiecte încheiate la 

nivelul unităţii;  

 Potențialul ridicat al elevilor  de  clasa a IX-a, 

reflectat în  mediile de admitere; 

 Titlul de “Şcoală europeană“ obținut de 3 ori 

consecutiv; 

 Titlul de “Şcoală  - Ambasador al Parlamentului 

European“- iunie 2017 

 Titlul de de “Şcoală  Antreprenorială, la nivel 

național, mai 2018  

 Creșterea competitivităţii, calităţii educaţiei și 

formării profesionale  prin implicarea și participarea 

profesorilor  și elevilor  la proiecte europene.  

 Școala este dotată cu internat şi cantină,  

 Conducere preocupată de creşterea calităţii 

procesului didactic şi a bazei materiale; 

 Existenţa unei baze  materiale  bune; 

 Obținerea avizelor de funcționare și realizarea 

planurilor de pază; 

 Sistemul de monitorizare video a fost 

reactualizat; Realizarea unui sistem de alarmare 

 Ocuparea cu personal calificat a posturilor 

vacante (secretar, administrator financiar,  administrator 

de patrimoniu) 

 

grupe; 

 Sala de sport nu corespunde cerințelor unei 

activități moderne, prezintă un grad ridicat de risc 

de prăbușire la cutremur și pentru încărcările de 

zăpadă, iar dimensiunile sunt improprii pentru 

desfășurarea activităților sportive; 

 Slaba diseminare a activităţilor desfăşurate la 

nivelul şcolii, comunicare insuficientă între 

catedrele didactice;  

 Număr mic de profesori diriginţi care se implică 

în completarea bazei de date  privind inserția 

absolvenţilor;  

 Motivaţia redusă a personalului școlii ca 

urmare a reducerii  salariilor şi a tuturor celorlalte 

forme de recompensă materială în  sistemul de 

învăţământ; 

 Menţinerea unei rate ridicate a  absenteismului 

şcolar la prima ora de curs/ ultima ora de curs,  ca 

urmare a unui număr mare de elevi navetiști; 

 Număr mare de elevi ai căror părinţi sunt 

plecaţi în străinătate; 

 Fluctuatia de personal ridicata la nivelul 

compartimentelor functionale (secretariat, 

administrativ, contabilitate) 

 Deficiente in activitatea compartimentului 

secretariat (salarizare, arhivare) 

 Deficitul de personal didactic auxiliar si 

nedidactic. 
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II. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 

 

Activitatea comisiilor metodice în an şcolar 2017-2018  
A. Aria curriculară limbă şi comunicare  

B. Aria curriculară matematică şi ştiinţe  

C. Aria curriculară Om si societate  
D. Aria curriculară tehnologii 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

ANUL ȘCOLAR  2017-2018 

 

Catedra de limba şi literatura română a desfăşurat în timpul anului şcolar 2017-2018, o 

activitate bogată, în concordanță cu planul managerial proiectat. Toţi membrii Catedrei au fost 

preocupați de studierea documentelor transmise de MECTS și ISJ Prahova, astfel încât alegerea 

manualelor, proiectarea didactică şi punerea în practică a acesteia  să fie făcute la timp, corespunzător. 

Oportunităţi Ameninţări 

 Creşterea gradului de autonomie a şcolii pe probleme 

de management;  

 Interesul crescut al elevilor şi al părinţilor pentru 

oferta educaţională a şcolii la toate ciclurile de 

învăţământ; 

 Varietatea cursurilor de formare şi perfecţionare 

organizate de CCD, ONG, Universităţi etc.; 

 Formare şi perfecţionare continuă prin proiecte 

finanţate din fonduri europene  

 Standardele înalte privind activităţile didactice şi 

rezultatele bune ale elevilor atrag in ultima perioadă o 

populaţie şcolară cu nivel intelectual ridicat; 

  Descentralizarea şi autonomia instituţională 

 Parteneriat cu comunitatea locală (primarie, 

părinţi, ONG-uri, asociaţii) 

 Creşterea calităţii parteneriatului social, a 

iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional; 

 Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale 

defavorizate prin programe guvernamentale. 

·  

 

 

 Efectele crizei economice globale si creștere 

migrației populației în cadrul UE pe fondul unei 

scăderi demografice vizibile; 

 Planul de invăţămant şi programele şcolare 

prea încărcate la anumite discipline centrează 

actul educativ pe aspectul informativ, teoretic în 

defavoarea celui formativ; 

 Sistem legislativ instabil, complicat, adesea 

confuz, restrictiv şi în continuă transformare; 

 Scăderea motivaţiei elevilor pentru studiu, ca 

urmare a perturbărilor apărute în sistemul de valori 

ale societăţii; 

 Sistemul centralizat de repartizare a fondurilor 

bugetare;  

 Insuficientă conştientizare a părinţilor copiilor/ 

elevilor/tinerilor privind rolul lor de principal 

partener educaţional al şcolii; 

 Existenţa şi proliferarea  unui mediu negativ al 

educaţiei informale, care promovează valori 

contrare celor ale şcolii; 

 Deficitul de personal didactic auxiliar şi 

nedidactic în condiţiile existenţei unei legislaţii 

restrictive privind angajarea de personal;  

 Alocarea resurselor financiare in raport cu 

costul standard pe elev, o suma mica in raport cu 

cerintele unitatilor educationale si independent de 

performantele cadrelor didactice, pregatirea lor 

profesionale, creeaza tensiuni pe bugetul 

institutiei. 



 16 

Responsabilii Catedrei, prof. Mariana Șologon a organizat şedinţe de catedră lunar/când  a fost 

necesar și a trimis note de informare, astfel încât s-au urmărit principalele coordonate ale planului 

managerial, au fost alese manualele şcolare, a fost reproiectată încadrarea membrilor catedrei, s-a 

realizat organizarea olimpiadei şcolare, etapa locală,  au fost precizate sarcinile fiecărui membru al 

Catedrei, s-au derulat pregătirea elevilor pentru concursuri, proiecte, olimpiade, examene, simularea 

examenului de bacalaureat, săptămâna „altfel”. 

 Activitatea a fost evaluată periodic, prin prezentarea rezultatelor în cadrul ședințelor de 

catedră, prin asistențe  şi interasistențe. Acestea au implicat și întocmirea unor fişe de evaluare.  

Responsabilul Catedrei a întocmit portofoliul Catedrei şi planul managerial. A făcut propuneri, 

după consultarea tuturor membrilor, pentru îmbogățirea fondului de carte, pentru completarea fondului 

de manuale, în colaborare cu bibliotecarul școlii, Gabriela Crăciun.  

Membrii Catedrei s-au implicat în selectarea, pregătirea şi evaluarea elevilor participanţi atât 

la olimpiada şcolară faza pe şcoală, cât şi la cea pe localitate. Profesorii care au în încadrare clasele de 

la final de ciclu școlar au  realizat  şedinţe de pregătire pentru examenul de bacalaureat, respectând 

itemii propuși prin modelele de subiecte de bacalaureat, programa școlară. Au fost întocmite procese-

verbale, cu precizarea prezenței. 

Activitatea membrilor Catedrei a fost apreciată în urma inspecțiilor realizate în decembrie 2017, așa 

cum reiese din calificativele acordate, precum și din raportul realizat. 

Aceasta se evidențiază pe mai multe paliere, astfel: 

 

prof. Mariana Șologon, grad didactic I, 

 

o Responsabil Catedra de limba și literatura română; 
o Membru Consiliul de administrație; 

 Reprezentant al Consiliului de administrație în Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

 Reprezentant al Consiliului de administrație în Comisia pentru elaborarea Planului de acțiune al 

școlii (PAS); 

 În calitate de Responsabil Catedra de limba și literatura română, membru în Comisia pentru 

monitorizarea ritmicității notării şi de evaluare; 
o Responsabil Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității –(responsabilități: prevenirea 

faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar); 
o Profesor diriginte al clasei a X-a S7 

o Membru comisia pentru Comisia pentru programe și proiecte educative –(responsabilități: 

Buletin informativ - Colegiul Economic „Virgil Madgearu” Municipiul Ploiești) 

 În calitate de diriginte, membru în următoarele comisii permanente/temporare: 
o Comisia pentru programe și proiecte educative; 

o Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

o Comisia pentru elaborarea regulamentului de ordine interioară; 

o Comisia pentru „Școala altfel”. 

 Comisia pentru acordarea burselor si pentru acordarea ajutorului financiar „Bani de liceu” 

  Membru Consiliul Profesoral; 

Proiecte și experiențe curriculare, extracurriculare - prof. Mariana Șologon, grad didactic I, 

 

 Elaborare documentația specifică pentru portofoliul Catedrei, plan managerial, la început de an 

școlar, documentele portofoliului de profesor: planificări calendaristice semestriale, planificarea 

unităților de învățare, a proiectat și a aplicat teste inițiale pentru fiecare clasă din încadrare. 

 A coordonat dezbaterea demonstrativă „România între Orient și Occident”, decembrie 2017 
(marcând Ziua Colegiului), 

 A organizat activități de pregătire în vederea examenului de bacalaureat, clasa a XII-a I, clasa a 

XII-a E3, 
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 A participat la Balul Bobocilor organizat la Restaurantul Crystal din Ploiești,  

 A organizat momente comemorative: Ion Luca Caragiale; 13 decembrie-Nichita Stănescu,  

 A inițiat parteneriate cu Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Prahova, prin 

proiectul „Școala e cel mai bun drum spre viitor”, Proiect educativ de  voluntariat  - „Împreună”- 

Parteneriat cu Complexul de Servicii Comunitare „Sf. Andrei” Ploiești; „Adolescenţii aleg 
școala”, Parteneri: Poliția Română – Poliția de proximitate; Centrul de Prevenire, Evaluare şi 

Consiliere Antidrog al judeţului Prahova, Comitetul de părinţi -  Colegiul Economic „Virgil 

Madgearu” Ploieşti; Muzeul de Istorie și ArheologiePrahova - Casa Memorială Nichita Stănescu, 
lecții vizită; 

 A organizat o excursie cu clasa a X-a S7 la Bușteni, Cascada Urlătoarea, Castelul Cantacuzino- 

săptămâna altfel; 

 

 

Formare și dezvoltare profesională- prof. Mariana Șologon, grad didactic I, 

 

 Prezentarea la nivelul Catedrei a unei lucrări metodico-științifice având ca temă Lectura textelor 

literare și nonliterare – noiembrie 2017, 

 A desfășurat lecții demonstrative la care au participat inspectorii de specialitate, clasele a IX-a S3 

– Lectura textului nonliterar, tema familiei, a XII-a I, Lectura și analiza textului petic – Resurecția 

baladei, 

 Participare la activitățile din cadrul Cercului pedagogic nr. 2 liceu, Măneciu, semestrul II; 

 Participare curs CCD Prahova, Calitate în managementul inspecției școlare (52 ore – 13 cpt) 

 A participat cu materiale la constituirea rețelei de Resurse educaționale deschise, I.S.J. Prahova,  

Olimpiade și concursuri - prof.Mariana Șologon, grad didactic I, 

 A elaborat o propunere de subiect, la clasa a X-a, - etapa locală a Olimpiadei de Limba și 

Literatura Română- decembrie2017; 

 Organizarea  Olimpiadei de limba şi literatura română, faza pe localitate – „Colegiul Economic 

Virgil Madgearu” Ploieşti,  

 Organizarea Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață”, faza pe localitate – „Colegiul Economic 

Virgil Madgearu” Ploieşti,  

 Profesor evaluator la Olimpiada de limba şi literatura română, faza pe localitate – „Colegiul 

Economic Virgil Madgearu” Ploieşti 

 Profesor evaluator  și asistent în cadrul Olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață”, faza pe 

localitate – „Colegiul Economic Virgil Madgearu” Ploieşti,  

 Coordonare elevi ateliere de scriere creativă, participare Concurs „Lecții cu Nichita”, Concurs 

„Basmele Reginei Maria”, Concurs județean „Oameni cari au fost” – mențiune eleva Băicoianu 

Maria – X S7,  

 Profesor evaluator Târgul Firmelor de Exercițiu 2018, secțiunea evaluare site; 

 Coordonare elevi– pentru participarea la Olimpiada de limba şi literatura română, faza pe 

localitate – „Colegiul Economic Virgil Madgearu” Ploieşti, 1 elev calificat la etapa județeană; 

• A făcut parte din grupul de lucru la nivel național C.N.E.E, disciplina limba și literatura 

română, constituit pentru elaborarea subiectelor pentru proba de competențe lingvistice - limba 

română și proba E a) din cadrul Examenului național de bacalaureat 2018, 
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Bacalaureat 2018 – Rezultatele la limba și literatura română după contestații, sesiunea iunie-

iulie 

100% promovați limba și literatura română 

  

12E3    12 I 

12 E3 nr. note  12 I nr. note  

9,00-10 3   2  

8-8,99 7   10  

7-7,99 7   10  

6-6,99 6   8  

5-5,99 3   1  

      

total 27   30  

prezentati la examen 26 1SN 29 1SN 

media clasei simulare   6,12 6,63  

media clasei examen     7,45 7,53  

 

 prof. Mariana Șologon, grad didactic I,  Comisii: 
 

 Elaborarea unor documente specifice ca membru alConsiliului de administrație, responsabil 

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

mediul școlar și promovarea interculturalității; 

 Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 
mediul școlar și promovarea interculturalității; - inițierea unor lecții de educație juridică la 

nivelul școlii, având ca scop prevenirea discriminării și a corupției, informarea diriginților cu 

privire la materialele disponibile și la tematica propusă în acest scop în cadrul lecțiilor de 
consiliere, 

 

 

prof. Dinu Monica-Lucia, grad didactic I : 

 

-responsabil al Ariei curriculare „Limbă şi comunicare”; 

-responsabil al Comisiei pentru asigurarea calităţii-CEAC; 
-responsabil al Comisiei pentru cercetare disciplinară; 

-membru în comisia de elaborare PAS; 

-membru al comisiei pentru curriculum; 

-membru al Comisiei pentru activitate extracurriculară; 
-membru al Comisiei pentru promovarea imaginii școlii; 

-membru al Comisiei pentru proiecte europene; 

- membru în Comisia de achiziții de cărți; 
-membru în Comisia diriginților.  

În calitate de diriginte al clasei a XII-a E1, membru al următoarelor comisii: 

- Comisia care coordonează activitatea internatului și a cantinei; 
- Comisia pentru educaţie igienico-sanitară a elevilor şi comportament ecologic; 

- Comisia pentru activitatea extracurriculară; 

- Comisia pentru acordarea burselor; 

- Comitetul de securitate şi sănătate în muncă; 
- Comisia pentru monitorizarea ritmicității notării şi evaluare; 

- Comisia pentru evidența şi distribuirea manualelor. 

 

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare prof. Dinu Monica-Lucia, grad didactic I : 

 

 Elaborarea documentației specifice la început de an școlar (planificări calendaristice 

semestriale, planificarea unitatilor de învățare), proiectarea și  aplicarea testelor inițiale pentru 
fiecare clasă din încadrare, realizarea unui plan remedial; 
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 Membru organizator al schimbului de experiență cu scoala din Polonia Gymnazium 121 din 

Varșovia, alături de prof. Alina Moise, Iulia Dragomir, Viorica Negrea ( mobilitatea cu elevii în 

Polonia: 5-11 febr 2018),lecții-vizită în  orașele Varșovia, Torun, Golub-Dobrzyn. 

 Membru organizator al schimbului de experiență cu scoala din Polonia Gymnazium 121 din 
Varșovia, alături de prof. Alina Moise, Iulia Dragomir, Viorica Negrea ( mobilitatea cu elevii în 

România: 28 mai- 3 iunie 2018),lecții-vizită în  orașele Brașov, Sighișoara, Sibiu, Alba Iulia. 

 Elaborarea unor documente specifice în comisia PAS; 

 Realizarea planurilor manageriale, strategii, planuri remediale din cadrul  CEAC; 

 Elaborarea unor proceduri de lucru în cadrul CEAC; 

 Participarea la ”Balul Bobocilor” organizat în decembrie 2017 la Restaurantul Crystal din 

Ploiești; 

   Susținerea a două lecții demonstrative la clasa a XII-a E1- Literatura aservită comunismului și 
la clasa a X-a S1 –Ion-eseu structurat-concepte operaționale, asistate de inspectorii de limba și 

literatura română – decembrie 2017. 

   Organizator la ”Balul Absolventului” organizat în mai 2018 la Restaurantul Crystal din Ploiești; 

 Participare ca profesor însoțitor la activitatea extrașcolară (excursie) –Cetăți medievale în 

Transilvania- 
alături de prof. Alina Moise și Iulia Suditu și clasele a IX-a I, A X-a S1-19-21 mai 2018; 

Formare și dezvoltare profesională- prof. Monica-Lucia Dinu, grad didactic I 

 Participarea la activitatea cu caracter demostrativ ”Ateliere de creație” desfășurată în cadrul 
Zilelor Colegiului Economic” Virgil Madgearu”, municipiul Ploiești; 

 Participarea la activitatea metodico-științifică a profesorilor de limba și literatura 

românădesfășurată de Colegiul Tehnic Toma Socolescu Ploiești, la Biblioteca Județeană ”Nicolae 

Iorga”, în cadrul cecului pedagogic nr. 2, liceu – ian.2018. 

 Participarea la cursurile de formare profesională: Cursul Leadership în organizațiile școlare, 

organizat de Emafil Profesional SRL-D, acreditat cu OMENCȘ, NR 5990 DIN 16.12.2015, derulat 

în perioada 19.10.2017-12.11.2017 (30 de credite profesionale transferabile); 

 

Olimpiade și concursuri prof. Dinu Monica-Lucia, grad didactic I : 

 Elaborarea unei propuneri de subiect, pentru etapa pe localitate a Olimpiadei de Limba și 

Literatura Română-noiembrie 2017; 

 Organizarea  Olimpiadei de limba şi literatura română, faza pe localitate – „Colegiul 

Economic Virgil Madgearu” , municipiul Ploieşti; 

 Participarea în calitate de evaluator la Olimpiada de Limba și Literatura Română - etapa 

locală, dec. 2017, desfășurată în cadrul Colegiului Economic Virgil Madgearu, municipiul 

Ploiești; 

 Participarea în calitate de evaluator la Olimpiada de Limba și Literatura Română - etapa 

județeană, martie 2018, desfășurată în cadrul Colegiului ”Alexandru Ioan Cuza”, municipiul 
Ploiești; 

 Participarea în calitate de profesor îndrumător  la Concursul județean de eseuri,  aprilie 

2018, desfășurată în cadrul Colegiului Tehnic Elie Radu , municipiul Ploiești; 

 Obținerea unei mențiuni la Concursul județean de eseuri,  aprilie 2018, desfășurată în 

cadrul Colegiului Tehnic Elie Radu , municipiul Ploiești prin îndrumarea elevei Maria-

Magdalena Stan, clasa a X-a S 3; 

 Susținerea unor ședințe de pregătire a elevilor selectați pentru participarea la etapa locală și 
județeană a Olimpiadei de Limba și Literatura Română; 

 Susținerea unor ședințe de pregătire a elevilor din clasele a XII-a E1 și a a XII-a A1; 

 Elaborarea unor variante de subiecte și bareme de corectare pentru examenul de 

admitere în Școala profesională-an școlar 2017-2018; 

 Evaluarea lucrărilor din examenul de admitere în Școala profesională-an școlar 2017-

2018; 

  Participarea ca profesor evaluator în cadrul simulării naționale a examenului de bacalaureat; 

 Participarea ca profesor evaluator în cadrul probei de competențe în limba română a 
examenului de bacalaureat 2018; 

 Participarea ca profesor evaluator în cadrul probei de E a) în limba română a examenului de 

bacalaureat 2018 sesiunea iunie 2018; 
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 Participarea ca profesor evaluator în cadrul probei de E a) în limba română a examenului de 

bacalaureat 2018 sesiunea  de soluționare a contestațiilor iulie 2018; 

 
 

 

Bacalaureat 2018 – Rezultatele la limba și literatura română după contestații, sesiunea iunie-

iulie 

98,4% promovați limba și literatura română 

 12E1   12 A1 

12 E1 nr. note  12 A1 nr. note  

9,00-10 7  9,00-10 6  

8-8,99 8  8-8,99   8  

7-7,99 9  7-7,99   7  

6-6,99 3  6-6,99             9 

5-5,99 3 

4-4,99 – 

3- 3,99       1     

      

total 31   31  

prezentati la examen 31  30 1 neprezentat 

media clasei simulare   7,42  6,32  

media clasei examen     7, 68 7, 81  

 

 

 

prof. Iulia Dragomir, grad didactic I 

 

 

-responsabil - Programe siproiecte europene. 

-responsabilcor,, Lyra’’ 

-membru al Comisiei pentru activitate extracurriculară; 

-membru al Comisiei pentru promovarea imaginii școlii; 

-membru în Comisia diriginților.  

-responsabil- Interculturalitate- în comisiapentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor 

de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității; 

În calitate de diriginte al clasei a XI-a I, membru al următoarelor comisii: 
-Comisia pentru activitatea extracurriculară; 

-Comisia pentru evidența şi distribuirea manualelor 

 

Proiecte, experiențe curriculare, extracurriculare -prof. Iulia Dragomir, grad didacticI 
 

 A elaborat documentația specifică la început de an școlar (planificări calendaristice 

semestriale, planificarea unităților de învățare), a proiectat și a aplicat teste inițiale pentru fiecare clasă 

din încadrare. 

 A participat la seratele culturale organizate de Casa de Cultură I.L. Caragiale la Muzeul de 
Artă,,Ion. Ionescu Quintus. (lunar)  

 A participat la cenaclul literar ,,Atitudini’’ al Casei de Cultură I.L. Caragiale Ploiești unde a 

citit și recitat creațiile proprii. (săptămânal) 

 A fost membru evaluator la Concursul Național de poezie și proza scurtă ,, Iulia Hașdeu’’, 

organizat de Casa de Cultură,, I.L. Caragiale’’ Ploiești. (septembrie-noiembrie 2017), participând și la 
Festivitatea de premiere organizată la Câmpina, Muzeul Iulia Hașdeu (nov 2017), in cadrul căreia a 

rostit o prelegere despre poezia actuală și manifestările literare ale tinerilor scriitori, ca reprezentant al 

Casei de Cultură I.LCaragiale, partenerul Colegiului Economic,, Virgil Madgearu’’ Ploiești  

 A fost membru redactor la revista Atitudini a Casei de Cultură I.L. Caragiale Ploiești.( lunar) 

 A participat la concursul de recitări,, Ca un luceafăr am trecut prin lume’’, organizat de Casa 

de Cultură I. L Caragiale, susținând o prelegere despre Mihai Eminescu și cultura românească. 
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 A fost membru organizator pentru schimbul de experiență cu școala generala din Polonia 

Gimnaziul 121 din Varșovia, alături de d-le profesoare: Alina Moise,Monica Lucia Dinu, Viorica 

Negrea( mobilitatea cu elevii in Polonia:5-11 febr 2018;), vizitând orașele Varșovia, Torun, Golub 
Dobrzyn. 

  A coordonat corul de colindători,, Lyra ’’susținând spectacole la Camera de Comerț, AJOFM, 

Colegiul Economic,, Virgil Madgearu (dec. 2017). 

 A publicat săptămânal poezii pe site-ul Confluențe literare (ISSN 2359-7593, ISSN-L 2359-

7593.) 
A publicat poezii în:,,Certitudini și posibile promisiuni’’-Antologia Cenaclului ,, Atitudini al Casei de 

Cultură,, Ion Luca Caragiale a Municipiului Ploiești, alcătuită de Ion Bălu-ISSN:1584-0832 și 

înAntologia 2016-2017, Romeo si Julieta de la Mizil, Ediția a X-a-,, Antologie de poezie și epigramă-

ISSN-L2392-8552,Editura Karta-Graphic, Ploiești 

 A organizat întâlniri cu elevii clasei a XII-a în vederea reactualizării și a aprofundării 
conținuturilor din programa examenului de bacalaureat. 

 A participat la Balul Bobocilor organizat în decembrie 2017 la Restaurantul Crystal din 

Ploiești. 

 A participat cu elevii la spectacolul,, Chirița în carnaval’’ la Casa Sindicatelor Ploiești-21 nov 

2018 

 A susținut 2 lecții demonstrative la clasele a 12-a C si a 12-a E2 asistate de d-nii inspectori de 
limba și literatura română (decembrie 2018) 

 A organizat împreună cu doamnele profesoare de limba română- Monica Dinu și Mădălina Paula 

Ștefan activitatea ,,Atelierul de artă’’ desfășurată în săptămâna dinaintea vacanței de iarnă, la care 

au participat elevi talentați de la mai multe clase care au pictat, au interpretat piese de teatru din 

dramaturgia clasică și cea modern , au recitat și au scris poezii pe cuvinte date. 
 

 A publicat volumul de poezii,, Cea mai frumoasă parte din mine, Editura Atu Sibiu, ISBN 

978-606-985-135-3 (martie 2018) și a organizat lansarea de carte din 24 martie 2018 la teatrul Toma 

Caragiu Ploiești 

 A coordonat echipa de voluntari de la Festivalul Internațional de poezie Nichita Stanescu 
(martie 2018 si Festivalul Național I.L.Caragiale (mai 2018),  organizate de Casa de Cultură 

I.L.Caragiale Ploiești, participând la activitățile desfășurate la Teatrul Toma Caragiu și în parcul 

Nichita Stănescu Ploiești (lansări de carte, spectacole) 

 A fost evaluator la concursul de proza scurta I.L.Caragiale organizat de Casa de Cultură I.L. 
Caragiale Ploiești (mai 2018) 

 A organizat tabară școlară cu elevii  Colegiului Economic,, Virgil Madgearu în perioadele 26 

iulie 2 august 2018 și 19 august 26 august 2018. 

  

 

Formare și dezvoltare profesională- prof. Iulia Dragomir, grad didactic I 

 

 A participat la activitatea metodico-științifică a profesorilor de limba și literatura 

românădesfășurată de Colegiul Tehnicl Toma Socolescu Ploiești, la Biblioteca Județeana,, Nicolae 

Iorga, în cadrul cecului pedagogic nr. 2, liceu – ian.2018 
-A participat lacursurile de formare profesională: 

,, Leadership în organizațiile școlare, organizat de Emafil Profesional SRL-D, acreditat cu 

OMENCȘ, NR 5990 DIN 16.12.2015, derulat in perioada 19.10.2017-12.11.2017( 30 de credite 

profesionale transferabile), Formatorși de Mentororganizate de SC. School Consulting SRL-63 de 

ore (noiembrie-ianuarie 2017, de Antreprenoriat organizat de Camera de Comerț-Prahova (iulie-

august 2018) 

● A participat la seminarul Management personal, organizat de CCD Prahova-17 martie 2018. 
 

 

Olimpiade și concursuri - prof. Iulia Dragomir, grad didactic I 

 

 A elaborat o propunere de subiect, pentru etapa pe școală a Olimpiadei de Limba și 

Literatura Română-noiembrie 2017. 

 A participat în calitate de evaluator la Olimpiada de Limba și Literatura Română - etapa 

locală, dec. 2017, desfășurată în cadrul Colegiului Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești. 
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 S-a implicat în pregătirea elevilor selectați pentru participarea la etapa locală a Olimpiadei de 

Limba și Literatura Română.  

 A fost membru organizator si evaluator la examenul de admitere în Școala profesională-

an școlar 2017-2018 

 A fost membru evaluator la examenul de simulare a bacalaureatului și la bacalaureatul 

din anul școlar 2017-2018  

 

 

Bacalaureat 2018 – Rezultatele la limba și literatura română după contestații, sesiunea iunie-

iulie 

98% promovați limba și literatura română 

 12E2   12 C 

12 E2 nr. note  12 C nr. note  

9,00-10 2   0  

8-8,99 12   4  

7-7,99 8   8  

6-6,99 6   3  

5-5,99 2   11  

3-4.99       1    2  

total 31   25  

prezentati la examen 31  25 1SN 

media clasei simulare   7.05 6,03  

media clasei examen     7,50 6,35 

  

 

 

prof. Loredana Voicu, grad didactic I 

 

- responsabil cu educația juridică 

- membru în Comisia de elaborare P.A.S. 

- membru în Comisia de achiziții cărți 

 

Proiecte, experiențe curriculare, extracurriculare -prof. Loredana Voicu, grad didactic  I 

 

 A elaborat documentația specifică la început de an școlar (planificări calendaristice 

semestriale, planificarea unitatilor de învățare), a proiectat și a aplicat teste inițiale pentru clasele din 

încadrare. 

 A participat la elaborarea P.A.S. al instituției în colaborare cu ceilalți membri ai Comisiei, prin 
identificarea de priorități și stabilirea de ținte și obiective. – noiembrie 2017. 

 A publicat un material educațional propriu în cadrul secțiunii R.E.D. (Resurse educaționale 

deschise) a site-ului I.S.J. Prahova - proiectul didactic Structuri discursive. Textuldescriptiv – 

noiembrie 2017. 

 A publicat articolul de specialitate intitulat Universul oniric, între alegorie și parabolă în nr. 
25 al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică al Casei Corpului Didactic 

Prahova – ianuarie 2018, ISSN 1582-3326. 

 În calitate de membru în grupul de lucru pe discipline la nivel national C.N.E.E, disciplina 

limba și literatura română, a elaborat propuneri de subiecte pentru proba A de competențe în limba 
română și proba scrisă E a), din cadrul Examenului national de bacalaureat 2018. 

 A susținut două lecții demonstrative la clasa a XII-a G- Argumentarea.Tehnici și structuri 

argumentative și la clasa a X-a S8 – Eseulstructurat; Relația dintre două personaje într-un text 

narativ studiat, asistate de inspectorii de limba și literatura română – decembrie 2017. 

 A organizat activitatea comemorativă Monumentalitatea operei lui Ion Creangă, clasa a IX-a 

I, 31 martie 2018. 

 A coordonat activitatea juridică Infracțiunea- noțiuni juridice introductive, tipuri de 

infracțiuni, sancțiuni, susținută de judecător Ionel Stănescu, Curtea de Apel Ploiești, 05.03.2018. 
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 A organizat, alături de judecător Roxana Balaci de la Tribunalul Prahova, activitatea 

extrașcolară Educație juridică-aspecte introductive, susținută de dna judecător și desfășurată la 

Tribunalul Prahova- 06.03.2018. 

 A paricipat la Târgul Național al Firmelor de Exercițiu organizat de CEVM în parteneriat cu 
Primăria Ploiești, ediția a IX-a, ca președinte al secțiunii Cele mai bune material de promovare și 

evaluator în cadrul aceleiași secțiuni– aprilie 2018. 

 A publicat creațiile literare ale elevilor Burtoiu George și Mitroi Mirela Letiția, clasa a X-a S6, 

în nr. 26 al Buletinului de informare și documentare metodico-științifică al Casei Corpului Didactic 
Prahova, ISSN 1582-3326. 

 A publicat lucrarea Educație pentru dezvoltare personală. Provocare la lectură-parteneriat 

între instituțiile de învățământ, în cadrul Simpozionului Internațional Performanțe prin 

parteneriate, ediția I, organizat de C.E.V.M. Ploiești, ISBN 978-606-7852-86-0 - 19 aprilie 2018. 

 A participat la Simpozionul Internațional Optimizarea procesului de învățământ-inovație și 

performanță în învățământul preuniversitar, ediția a XIII-a, desfășurat la Școala Gimnazială ,,Sfântul 
Vasile” Ploiești, cu lucrarea Dinamica receptării textului literar. Lectura și comunicarea în actualul 

context educational, publicată în volumul simpozionului, ISBN 978-606-8726-26-7.-20 aprilie 2018. 

 A participat ca profesor însoțitor la activitatea extrașcolară (excursie) – Mânăstiri din nordul 

Moldovei, în cadrul programului Școala altfel-21, 22, 23 mai 2018. 

 A organizat activitatea de debut a proiectului b.Awake, inițiat de modelul Antonia Anton în 
parteneriat cu Titan Academy- clasa a IX-a I, clasa a IX-a S5 – 17 mai 2018. 

 

Formare și dezvoltare profesională- prof. Loredana Voicu, grad didactic I 

 
● A participat la cursul de formare profesională Metodica predării – învățării – evaluării eficiente în 

instituțiile de învățământ preuniversitar, furnizat de Asociația Egomundi, acreditat prin 

O.M.E.N.C.S. 4475/06.07.2016, prevăzut cu 30 de credite profesionale transferabile și desfășurat în 
perioada 09.11.2017 – 17.12.2017 la Școala Gimnazială ,,Sfântul Vasile”, Municipiul Ploiești. 

● A participat la seminarul Management personal, organizat de CCD Prahova-17 martie 2018. 

● A absolvit programul de formare profesională - Mentor, cod C.O.R. 235902, desfășurat la CCD 
Prahova și furnizat de SC SchoolConsulting SRL, evaluare finală- 25.04.2018. 

Olimpiade și concursuri - prof. Loredana Voicu, grad didactic I 

 

 A transmis o propunere de subiect, pentru etapa pe școală a Olimpiadei de Limba și 

Literatura Română-decembrie 2017. 

 A participat în comisia de organizare a etapei locale a Olimpiadei Lectura ca abilitate de 

viață, desfășurată la C.Ec. Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești.-9 decembrie 2017 

 A participat în calitate de evaluator la Olimpiada de Limba și Literatura Română - etapa 

locală, decembrie 2017, desfășurată în cadrul Colegiului Economic Virgil Madgearu, Municipiul 

Ploiești și la etapa locală a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață, 9 decembrie 2017-C. Ec. Virgil 
Madgearu, Municipiul Ploiești. 

 S-a implicat în pregătirea elevilor selectați pentru participarea la etapa locală/județeană a 

Olimpiadei de Limba și Literatura Română și a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață (eleva 

Manolache Alexandra, clasa a IX-a I, a obținut mențiune în cadrul etapei județene a OLAV). 

 A participat ca profesor evaluator în cadrul simulării naționale a examenului de bacalaureat și 
profesor evaluator în cadrul probei de competențe în limba română a examenului de bacalaureat 2018. 

 

Bacalaureat 2018 – Rezultatele la limba și literatura română, sesiunea iunie-iulie 

100% promovați limba și literatura română 
12 G – total – 20 de elevi 

 

 
 

 

 
 

Media clasei la simulare: 5,78 

Media clasei la examen: 6,87 

 

Note sub 5  - 

Note între 5 şi 5,99 6 

Note între 6,00-6,99 2 

Note între 7,00-7,99 10 

Note peste 8,00 2 
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prof.Ștefan Mădălina Paula, grad didactic II (Detașare titular catedra prof. Anca Lascu) 

 

-membru în Comisia diriginților.  

În calitate de diriginte al clasei a X-a P, membru al următoarelor comisii: 

-Comisia pentru activitatea extracurriculară; 
-Comisia pentru evidența şi distribuirea manualelor 

 

Proiecte, experiențe curriculare, extracurriculare -prof. Ștefan Mădălina Paula , grad didacticII 
 

 A elaborat documentația specifică la început de an școlar (planificări calendaristice 

semestriale, planificarea unitatilor de învățare), a proiectat și a aplicat teste inițiale pentru fiecare clasă 

din încadrare. 

 A participat la seratele culturale organizate de Casa de Cultură I.L. Caragiale la Muzeul de 
Artă,,Ion. Ionescu Quintus. (lunar) și a ținut prelegeri: ,,Avangarda –simptomatologia unei crize 

istorice’’, ,,Postmodernismul’’, ,,Atitudini estetice în lirica contemporană’’, ,,Simbolismul’’, ,,Mihai 

Eminescu și miturile despre existență’’ 

 A participat la cenaclul literar ,,Atitudini’’ al Casei de Cultură I.L. Caragiale Ploiești unde a 

citit și recitat creațiile proprii.  

 A fost membru evaluator la Concursul Național de poezie și proza scurtă ,, Iulia Hașdeu’’, 
organizat de Casa de Cultură,, I.L. Caragiale’’ Ploiești. (septembrie-noiembrie 2017), participând și la 

Festivitatea de premiere organizată la Câmpina, Muzeul Iulia Hașdeu (nov 2017), in cadrul căreia a 

rostit o prelegere despre poezia actuală și manifestările literare ale tinerilor scriitori, ca reprezentant al 
Casei de Cultură I. L Caragialepartenerul Colegiului Economic,, Virgil Madgearu’’ Ploiești  

 A fost membru redactor la revista Atitudini a Casei de Cultură I.L. Caragiale Ploiești.( lunar) , 

revistă în care publică lunar articole despre fenomenul avangardei și alte ,,isme’’ ale artei modern.  

 A participat la concursul de recitări,,Ca un luceafăr am trecut prin lume’’, organizat de Casa 

de Cultură I. L Caragiale, susținând o prelegere despre Mihai Eminescu –transformarea ideilor 
filosofice în mituri despre existență’’. 

 A publicat poezii în:-,,Certitudini și posibile promisiuni’’-Antologia Cenaclului ,, Atitudini al 

Casei de Cultură,, Ion Luca Caragiale a Municipiului Ploiești, alcătuită de Ion Bălu-ISSN:1584-0832, 

 A organizat întâlniri cu elevii clasei a XII-a în vederea reactualizării și a aprofundării 

conținuturilor din programa examenului de bacalaureat. 

 A susținut 2 lecții demonstrative la clasa aX-a Pasistate de domnii inspectori de limba și 

literatura română (decembrie 2018) 

 A participat la activitatea organizată de Casa de Cultură I. L Caragialeși Școala ,,Sfânta 
Vineri’’ unde a prezentat cartea scrisă de profesorii cercetători Ieronim Tătaru, Constantin Hârlav și 

Gelu Nicolae Ionescu,,Caragiale și Sinaia’’, coordonată de doamna Pansica Morar. 

 A organizat împreună cu doamnele profesoare de limba română- Monica Dinu și Iulia 
Dragomir activitatea ,,Atelierul de artă’’ desfășurată în săptămâna dinaintea vacanței de iarnă, la care 

au participat elevi talentați de la mai multe clase care au pictat, au interpretat piese de teatru din 

dramaturgia clasică și cea modern , au recitat și au scris poezii pe cuvinte date. 
 A participat ca profesor evaluator la Târgul Firmelor de exerciuțiu ,,Cel mai bun stand”. 

 A fost profesor evaluator la sesiunea de bacalaureat 2017-2018. 

 Publică articole de specialitate in revista ,,Atitudini”-,,Avangarda”, ,,Suprarealismul sau 

ocultarea programată a realității” 

 

Formare și dezvoltare profesională- prof. Ștefan Mădălina Paula , grad didactic II 

 
-a participat lacursurile de formare profesională: Cursul,, Leadership în organizațiile școlare, 

organizat de Emafil Profesional SRL-D, acreditat cu OMENCȘ, NR 5990 DIN 16.12.2015, derulat in 

perioada 19.10.2017-12.11.2017( 30 de credite profesionale transferabile) 
 

Olimpiade și concursuri - prof. Ștefan Mădălina Paula , grad didactic II 

 

 A participat în calitate de evaluator la Olimpiada de Limba și Literatura Română - etapa 

locală, dec. 2017, desfășurată în cadrul Colegiului Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești. 
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 A fost membru organizator si evaluator la examenul de admitere în Școala profesională-

an școlar 2017-2018 

 La Concursul National de Proza Scurta, elevii de la clasa a 11-a E, Ivan Marina si Istrate 

Iulian au obținut premiul I și premiul al III-lea. 

 

 

Bacalaureat 2018 – Rezultatele la limba și literatura română după contestații, sesiunea iunie-

iulie 

Clasa a 12-Aa2 :32 de elevi , prezenti la Examenul de Bacalaureat 31 

NOTE : 

5-5,99 :5elevi 

6-6,99 :7elevi 

7-7,99 :10elevi 

8-8,99 :7elevi 

9-9,99 :2elevi 

Media generală :7,56 

Bacalaureat 2018 – Rezultatele la limba și literatura română după contestații, sesiunea iunie-

iulie 

 

Măsuri propuse de membrii Catedrei privind îmbunătățirea rezultatelor învăţării: 

 redesemnarea prevederilor metodologiei şi a programei de examen;  

 elaborarea riguroasă a unor fişe de lucru specifice categoriilor/conținuturilor la care elevii prezintă 

lacune; aprofundarea si remedierea  acelor puncte slabe la care elevii au făcut dovada slabei pregătiri;  

 organizarea activităţii de învăţare pe grupe de elevi, în funcție de valențele educative, în funcție de 

posibilitățile intelectuale, în funcție de nivelul de cunoștințe al elevilor; 

 ierarhizarea şi diferențierea sarcinilor didactice; 

 stabilirea orarului pentru orele de pregătire suplimentară la disciplina limba şi literatura română; 

 desfăşurarea orelor de pregătire suplimentară conform tematicii programei de examen; 

 alocarea unor resurse de timp la fiecare oră  pentru aprofundarea unor noţiuni/concepte; 

 temele pentru acasă vor fi date diferențiat; elaborarea unor fişe de lucru diferențiate; 

 realizarea unor teme specifice la portofoliul elevului; 

 testarea orală/scrisă a nivelului competenţelor la final de semestru/an;  

 utilizarea unor metode de predare eficiente care să conducă la progres şcolar în scurt timp; 

 folosirea unor materiale didactice atractive; reluarea unor teme (în special reluarea celor 

interdisciplinare); implicarea părinţilor în procesul de învăţare prin informarea eficientă a acestora cu 

privire la progresul/regresul elevilor, efectuarea temelor şi a sarcinilor de lucru. 

 

Analiza SWOT 

S- PUNCTE TARI 

1. Colectivul Catedrei – profesori bine pregătiți, cu experiență,  

2. Comunicarea și organizarea la nivelul Catedrei; 

3. Rezultate la concursuri de specialitate, deși profilul liceului este tehnologic, 
4. Rezultate foarte bune la bacalaureat; 

5. Colaborarea bună între profesorii care predau discipline evaluate la examenele naționale; 

6. Deschiderea profesorilor și a elevilor către activități extracurriculare, numeroase proiecte cu rol în 
formarea profesională și dezvoltarea personală; 

7. Dotarea unor săli cu videoproiector, disponibilitatea unor laptopuri pentru lecții/ activități; 

W-PUNCTE SLABE 



 26 

1. Absența unei săli de lectură spațioase, cu un număr de locuri proporțional cu numărul elevilor școlii, 

2. Absența unui sistem informatizat de evidență a fondului de carte, a unui spațiu mai larg de depozitare, 
3. Accesul la internet și la aparatură media nu este același pentru toate sălile de curs; 

 

O-OPORTUNITĂȚI 

1. Repartizarea în viitor a unor elevi buni și foarte buni ca urmare a reputației școlii prin prisma 

rezultatelor la examene; 
2. Colaborarea cu diferiți agenți economici,  

3. Dezvoltarea de noi proiecte și parteneriate; 

4. Contextul creșterii transparenței și a rigorii în organizarea învățământului la nivel național; 

T- AMENINȚĂRI 

1. Scăderea generală a numărului de elevi; 
2. Reducerea bugetului alocat de către autoritățile locale; 

3. Contextul socio-economic dificil din familiile elevilor. 

                                                                                    Responsabil: prof. Șologon Mariana 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE LIMBI STRAINE 

 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

 

 

 

prof. Mihail Karaghiaur, grad didactic I: 

 

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare 

prof. Mihail Karaghiaur, grad didactic I: 

-membru în Comisia pentru evidenţa şi distribuirea manualelor; 

-membru în Comisia paritară  
-membru în Comisia diriginților. În calitate de diriginte, membru al următoarelor comisii: 

 Comisia care coordonează activitatea internatului si a cantinei, 

 Comisia pentru educaţie igienico-sanitară a elevilor şi comportament ecologic, 

 Comisiapentruactivitateaextracurriculară, 

 Comisiapentruacordareaburselor, 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă. 

 

 Participarea la ședințele Comisiei Metodice în cadrul cărora au fost aduse precizăriprivind aplicarea 

programelor, alegerea manualelor şi noile reglementări ale M.E.C  

 Întocmirea planificărilor calendaristice(anuale şi semestriale), elaborarea testelor iniţiale şi baremelor 
de corectare aferente-septembrie 2017 

 Realizarea, cu ocazia „Săptămânii Limbilor Străine”, de activităţi la clasă, prezentări Power Point în 

care s-a subliniat importanţa studierii limbilor străine în şcoală 

 Realizarea de activități in cadrul Zilelor Educației Nonformale 2017 în cadrul școlii  

 Organizarea de activități specificecuprilejul„Săptămânii colegiului”,decembrie 2017 

 Coordonarea la nivelul Colegiului a acțiunii de colectare și distribuire din cadrul campaniei naționale 

ShoeBox. 

 Participarea ca membru înechipa de prezentareșiinterpretariatîncadrulSimpozionuluinațional – 

Performantaprinparteneriate, editia I, 19 aprilie 2018 

 Organizareașicoordonareaminitaberei de 3 zile –”Educație eco-centrică și dezvoltare personală”- 

Aluniș-mai 2018, în cadrul SăptămâniiȘcoalaAltfel 2018 

 Realizarea și coordonarea parteneriatului educațional internațional cu asociatia EPEKA din Sinop, 

Turcia, prin care a avut loc anul acesta al V-lea program de vizite reciproce ale elevilor din liceul 

nostru și a celor din licee din Sinop. 
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Formare și dezvoltare profesională 

prof. Mihail Karaghiaur, grad didactic I: 

 Organizareași participarea cu activități model la cercul pedagogic al profesorilor de limba franceză 

din cadrul CEVM, în cadrul catedrei.–noiembrie2017 

 Participarea la cursul de formare “VolunTEAM” (Cooperate with volunteers in the organizations) 

–Erasmus+ Key Action 1-Franța, iulie 2018 

Olimpiade și concursuri 

 Realizarea de şedinţe de pregătire a elevilor în vederea concursurilor de limba franceză, precum şi 
în vederea probei de evaluare din cadrul examenului de bacalaureat 2017. 

 Participarea ca profesor evaluator la Evaluarea Judeteana pentru absolventii clasei a 8-a-limba 

franceza bilingv-mai 2018 

 Partciparea ca profesor evaluator la Examenul Național de Definitivare în învățamânt -august 

2018. 

 

 

prof. Manuela Olteanu, limba franceza, grad didactic I 

 

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare 

prof. Manuela Olteanu, grad didactic I: 

- prof. Manuela Olteanu, grad didactic I: 

-membru în Comisia sport-turism-educaţie rutieră; 
-membru în Comisia pentru Săptămâna „ Sa știi mai multe, să fii mai bun”; 

- membru în Comisia pentru asigurarea calitatii 

- membru în Comisia pentru mobilitate 
-membru în Comisia diriginților. În calitate de diriginte, membru al următoarelor comisii: 

 Comisia care coordonează activitatea internatului si a cantinei, 

 Comisia pentru educaţie igienico-sanitară a elevilor şi comportament ecologic, 

 Comisia pentru activitatea extracurriculară, 

 Comisia pentru acordarea burselor, 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă. 

 

 Participarea la Consfătuirile cadrelor didactice. În urma precizărilor privind aplicarea programelor, 

alegerea manualelor şi noile reglementări ale M.E.C privind evaluarea iniţială membrii catedrei au 
întocmit planificările calendaristice(anuale şi semestriale), au elaborat testele iniţiale şi baremele de 

corectare aferente-septembrie 2017 

 Realizarea, cu ocazia „Săptămânii Limbilor Străine”, de activităţi la clasă, proiecte si prezentări 

Power Point în care s-a subliniat importanţa studierii limbilor străine în şcoală 

 Coordonator proiect educational “Prezenti in comunitate si in Europa”, editia a III-a 

 Organizare concurs proiecte : Diversitatea culturala, Realizari uimitoare ale persoanelor afectate 

de un handicap cu ocazia Zilei Internationale a persoanelor cu dizabilitati-3 decembrie 

 Realizarea de activitati cu ocazia: Zilei mondiale a bunavointei-13 noiembrie 

o 10 decembrie-Activitate Ziua Drepturilor Omului 

o -20 decembrie-Prezentare proiecte cu ocazia Zilei 

Internationale a Solidaritatii Oamenilor- 
o 30 ianuarie-Ziua Internationala pentru Nonviolenta in Scoala 

o 8 martie-Ziua Internationala a Femeii 

o 20 martie-Ziua Internationala a Francofoniei 
o 9 mai –Ziua Europei 

 

 

Formare și dezvoltare profesională 

 

 -Participarea la cercul pedagogic al profesorilor de limba franceză –noiembrie 2017 cu activitatea 

“Apprenons a aimer la lecture”-Evaluation 
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 Participarea la conventia pentru educatie si la cursul de formare: Competente de proiectare 

curriculara”-septembrie 2017-organizat de CCD Craiova 

 Participare la prezentarea « Incluziunea financiara- de la  vorbe la fapte, in judetul Prahova » in  cadrul 

proiectului national « Olimpiada micilor bancheri », martie 2018 

 Curs formare : » Leadership si management pentru un invatamant performant » : 30 credite 

 

Olimpiade și concursuri 

 Realizarea de şedinţe de pregătire a elevilor în vederea concursurilor de limba franceză, precum şi în 

vederea probei de evaluare din cadrul examenului de bacalaureat 2017. 

 - Premiul  I obtinut in cadrul concursului « Mana prieteniei «  din proiectul educational « Prezenti 

in Comunitate si in Europa »,de catre eleva  Andrei Georgiana  Sabina, clasa a XI E 3 

 Participare in calitate de membru comisie la sesiunea de Simulare a Examenului de Bacalaureat 

din Centrul de examen nr 1299– Colegiul Economic « Virgil Madgearu » Ploiesti 

 Participare Concurs judetean de traduceri pentru licee tehnologice organizat de Colegiul Tehnic 

« Elie Radu », Ploiesti, aprilie 2018 

 

 

 

 

prof.CAZAN IRINA, grad didactic DEF 

 

 

I. Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare 

- Responsabil Comisia de disciplina 
- Membru Comisia Bani de liceu 
- Membru Comisia Scoala Altfel 

 

Activitati/proiecte: 

- Coordonator proiect „Prezenti in comunitate si in Europa” 2017-2018 

- Activitate dedicata Zilei Internationale a limbilor straine „Pensées pour la vie”, octombrie 2017 

- Activitate Cerc Pedagogic CEVM „ Apprenons a aimer la lecture”, noimbrie 2017 

- Activitate in cadrul catedrei de lb. franceza : ” LES MÉDIAS ET L`APPRENTISAGE DU FLE, 

decembrie 2017 

 Realizarea de activitate cu ocazia Zilei mondiale a bunavointei-13 noiembrie 

 Organizare concurs proiecte: Realizari uimitoare ale persoanelor afectate de un handicap 

cu ocazia Zilei Internationale a persoanelor cu dizabilitati-3 decembrie 

 10 decembrie-Activitate Ziua Drepturilor Omului 

 -20 decembrie-Prezentare proiecte cu ocazia Zilei Internationale a Solidaritatii Oamenilor 

 

II. Formare și dezvoltare profesională 

- - Activitate Cerc Pedagogic CEVM „ Apprenons a aimer la lecture”, noiembrie 2017 

 

III. Olimpiade și concursuri 

-  participare Concurs judetean de traduceri pentru licee tehnologice organizat de Colegiul Tehnic « Elie 

Radu », Ploiesti, aprilie 2018 

-  Premiul al II-lea obtinut in cadrul concursului de filme /PPT « Calatorie prin tarile Uniunii Europene », 
in limba franceza, din proiectul educational « Prezenti in Comunitate si in Europa »,de catre eleva 

Petroiu Antonia , clasa a IX S8 

- Premiul al III-lea obtinut in cadrul concursului « Mana prieteniei «  din proiectul educational « Prezenti 
in Comunitate si in Europa »,de catre eleva Sava Madalina, clasa a IX I 

 

Altele: 
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- Organizare activitate de voluntariat in cadrul Capmaniei  umanitare « Masa saracilor » - 

Ploiesti, desfasurata la Casa Parohiala a Bisericii BunaVestire din Ploiesti,  martie 2018 

- Organizare activitate  « Obiceiuri si Traditii de Paste », martie 2018 

- Participare la prezentarea « Incluziunea financiara- de la  vorbe la fapte, in judetul Prahova » 

in  cadrul proiectului national « Olimpiada micilor bancheri », martie 2018 

- Pregatire elevi in vederea sustinerii Competentelor lingvistice 

- Participare in calitate de asistent la olimpiada Judeteana de contabilitate si turism, organizata 

de Liceul Victor Slavescu, Ploiesti, aprilie 2018 

- Participare in calitate de asistent la sesiunea de Simulare a Examenului de Bacalaureat din 

Centrul de examen nr 1299- Comisia nr 14 – Colegiul Economic « Virgil Madgearu » Ploiesti 

- Participare in calitate de Examinator la Centrul de examen nr. 1299- comisia nr 14 - Colegiul 

Economic « Virgil Madgearu » Ploiesti 

 

 

Prof. Maria Radu, limba franceza, grad didactic I 

 

 Participarea la ședințele Comisiei Metodice în cadrul cărora au fost aduseprecizăriprivind aplicarea 

programelor, alegerea manualelor şi noile reglementări ale M.E.C  

 Întocmirea planificărilor calendaristice(anuale şi semestriale), elaborarea testelor iniţiale şi baremelor 

de corectare aferente-septembrie 2017 

 Realizarea, cu ocazia „Săptămânii Limbilor Străine”, de activităţi la clasă, prezentări Power Point în 
care s-a subliniat importanţa studierii limbilor străine în şcoală 

 Participare in calitate de asistent la sesiunea de Simulare a Examenului de Bacalaureat din Centrul de 

examen nr 1299- Comisia nr 14 – Colegiul Economic « Virgil Madgearu » Ploiesti 

 Realizarea de activitati cu ocazia: Zilei mondiale a bunavointei-13 noiembrie 

o 10 decembrie-Activitate Ziua Drepturilor Omului 

o 8 martie-Ziua Internationala a Femeii 
o 20 martie-Ziua Internationala a Francofoniei 

o 9 mai –Ziua Europei 

 

Formare și dezvoltare profesională 

 

-Participarea la cercul pedagogic al profesorilor de limba franceză –noiembrie 2017 

 

 

    prof. Corina Popescu, limba engleză, grad didactic - I : 

 

 

I. Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare 

Profesor: Corina Popescu, prof. titular de limba engleză, grad didactic - I : 

-Membru în Comisia "Săptămâna Școala Altfel" 
 

Activități/proiecte 

- membru in Comisia de contestații a selecției participanților la Proiectul de Mobilitate individuală 

pentru învățare din cadrul Programului Uniunii Europene pentru educație, fomare 

profesională, tineret și sport 2014-2020 - Erasmus + K1. 

- participare la Simpozionul Internațional "Performante prin parteneriate" cu "Atelier de scriere 

creativă", în colaborare cu dra Ana Nedelcu (manager de proiect Atelierul PlayART)  si prof. 

Brîndușa Vasile, desfășurat cu elevii clasei a IX-a S6 - 20.12.2017 

- persoană de contact pentru catedra de limba engleza - 04-18.12.2017 - perioada desfășurării 

inspecției de evaluare instituțională  

- participare la Ziua Educației - 05.10.2017 - la diseminare proiect prof. Brîndușa Vasile - cu elevi ai 

cls. IX S4, IX S6;  

 - celebrarea Zilei Europene a Limbilor - ZEL/EDL - 26.09.2017 - la cls. IX S5 
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- participare prin colaborare cu traduceri ale poeziilor lui  Nichita Stănescu interpretate în engleză 

de către elevi și profesorii lor, publicate în revista InterNViews coordonată de prof. Corina 

Cristescu și lansată cu prilejul acestui eveniment. 

- activități specifice sărbătorilor de Halloween, Crăciun. 

 

II. Formare și dezvoltare profesională 

- grad I - sesiunea 2017 - nota 10 

 

III. Olimpiade și concursuri 

- participare ca propunător de subiecte ( 5 variante: cls IX/B, X/A,B,XI/A,XII/A) și cu elevi ai cls a 

IX-a S2, S4 - Olimpiada de limba engleză, Faza pe școală - 21.12.2017. 

- la concursul E4U - premiul I la cls a 9-a  si mentiune - ambele la cls 9S6 - pe judet - 21.04.2018 

 

Alte activitati/colaborari in cadrul unor proiecte: 

- pregătire elevi cls XII E1, E2, C  si desfășurare de simulări ale probelor de competențe 

lingvistice la lb engleză - noiembrie, decembrie 2017, ianuarie 2018. 

- Cerc de limba engleza - 18.04. 2018 - organizat in CEVM - cu tema "Enhancing Motivation for 

Reading in the ESL Classroom" - organizator alaturi de colegi, activitate in workshop organizat 

cu prof. Corina Cristescu. 

- celebrarea Zilei Mediului la cls prin ateliere creative - postere cu text in lb engleza 

- colaborare cu fundatia SOS Satele Copiilor - sprijinirea actiunilor fundatiei, donatii 

- membru al Comisiei de contestatii a selectiei participantilor la proiectul de mobilitate 

"Dezvoltare durabila prin formare de resursa umana performanta in domeniul furnizarii de 

servicii comerciale" din cadrul Proiectului Erasmus - Actiunea Cheie 1 Mobilitati pt invatare - 

responsabil cu reevaluarea testelor de lb engleza sustinute de elevi 

- traducere de materiale, chestionare in cadrul proiectului - colaborare cu prof. Stefania 

Petrescu, Simona Lupu. 

- parrticipare la banchetul cls a 12-a - prof la cls 12C, 12 E2, 12 E1 

- evaluator la examenul de competente lingvistice la lb engleza pt cele 3 cls 

- evaluator la Olimpiada de lb engleza - contestatii. Liceul Tehnologic 1 Mai Ploiesti - martie 

2018 

 

Prof. CORINA CRISTESCU, limba engleza, grad didactic I 

 

Metodist al ISJ – 2013-  octombrie 2017 

Dirigintă a clasei a X-a S6, membră în comisii permanente/ temporare: 

 Membru al Comisiei pentru promovarea imaginii școlii 

 Membru al Comisiei pentru proiecte europene 

 Membru în Comisia paritară 

 Membru în Comisia diriginților (responsabil pentru clasele a Xa) 

 Responsabil al publicației in limba engleza, „INTERnVIEWS” 

 

 

I.  Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare 

 

I. 1. Activitati desfasurate ca profesor de limba engleza 

și de limba română 

 

 5 septembrie 2017 – evaluator - Comisia de admitere in invatamantul profesional, limba română 

(ocuparea locurilor ramase vacante in clasa a IXa P) 
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 1- 11 septembrie 2017 - Realizarea planificărilor calendaristice anuale pentru limba engleză; 

întocmirea portofoliului personal. Planificarile au fost predate inainte de termen, pe 28 septembrie 

2017. 

 participare la ședințele Catedrei de limba engleza – activitate curenta; 

 18 septembrie 2017 – Am organizat activitatea ”Bursa FLEX este pentru tine” 

 21 septembrie 2017 – Am organizat activitatea ”Ziua Internationala a Pacii” 

 26 septembrie 2017, de Ziua Europeană a Limbilor – activitate de lansare a revistei in limba 

engleza, ”INTERnVIEWS” 

 31 octombrie 2017 – Activitati de Halloween 

 23 noiembrie 2017 – Activitati de Thanksgiving Day 

 14 decembrie 2017– inspectia d-nei insp. Adriana Arcosi, in cadrul ISGEI – Calificativ FB. 

 21 decembrie 2017 – am organizat Olimpiada de limba engleza, etapa- liceu. Am redactat 

subiecte, am evaluat si am asistat elevii in timpul probei (nu am inca certificat doveditor, din partea 

CEVM). 

 20 ianuarie 2018 - am organizat Olimpiada de limba engleza, etapa locala, la Colegiul de Arta 

”Carmen Sylva” 

 Februarie 2018 – membru examinator în Comisia de Evaluare a Competențelor de comunicare in 

limba engleza, la clasa a XIIa  

 18 aprilie 2018 – Cerc pedagogic – organizator si propunator 

 17, 18 mai 2018 - membru examinator în Comisia de Evaluare a Competențelor de comunicare in 

limba engleza, la clasa a VIIIa,, pentru clasele de liceu, cu predare intensiv in limba engleza – 104 

elevi 

 

I. 2. Activitati desfasurate ca diriginte si membru al corpului profesoral: 

 

 Participare la C.P. – activitate curenta 

 23 noiembrie 2017 - Participare la Balul bobocilor  

 18 decembrie 2017 – organizarea activității Secret Santa împreună cu elevii clasei a X-a S 6 

 Februarie 2018 – parteneriat cu Tribunalul Prahova (intalnire cu un avocat și vizita la Tribunalul 

Prahova), Programul ”Educație Juridică” a elevilor din clasa a Xa S6 

 23 aprilie 2018 – Ziua Pamantului – Sala Coloanelor, Palatul Culturii Ploiesti – clasele a Xa S6 si 

S7 

 9 mai 2018 – Targul Ofertelor Educationale a Liceelor Prahovene 

 22  mai 2018 - Excursie educativa- „Romania 100” – Slanic Prahova – clasa a Xa S6 

 21 mai 2018 – Parteneriat ABS Prahova - Educatie pentru sanatate, educatie pentru viata - clasa a 

Xa S6 

 24 mai 2018 – ”Lectii de viata” - Vizita la penitenciar - clasa a Xa S6 
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 24 mai - Banchetul elevilor din casa a XIIa, promotia 2018 

 25 mai 2018 – activitate ecologica la parcul Bucov, cu elevii clasei a Xa S6 

 

Activitati de amenajare a clasei si a scolii 

 

 20-21 noiembrie 2017 – am realizat panoul dedicat limbii engleze din sala 7, unde s-a 

desfasurat cercul de limba franceza (22 noiembrie 2017) 

 18 octombrie 2017 – am amenajat cancelaria CEVM, conform planificarii stabilite in sedinta 

comisiei (etichete pentru panouri si pentru spatiile individuale) 

 15 ianuarie 2018 – am donat salii 7 un ceas de perete. 

 BACALAUREAT 2018 – am realizat verificarea statiei din liceu, in vederea bunei desfasurari 

a probei de listening (s-a consemnat in caietul de procese-verbale, de pe data de 19 februarie 2017, 

prof. de serviciu- Liviu Radu) si am ajutat la buna desfasurare a probelor din prima si din a doua zi de 

competente, lb. engleza. 

 

 

II. Formare și dezvoltare profesională 

 

II. 1. Cursuri și workshops 

 

Formare internationala, ERASMUS+ 

Curs de trainer international- 29 septembrie - 8 octombrie 2017 - Italia – 

Curs de educatie antreprenoriala 4 - 13 decembrie 2017 – UK 

 

Formare în țară 

Curs de mentor - martie- aprilie 2018 –– gazduit de CCD Prahova 

Curs POSDRU - aprilie – iunie 2018 – ”Educatie entreprenoriala” 

 

 Workshop - ianuarie 2018 –Mizil -  Activitate de formare, organizata de  Agenția Națională pentru 

Programe în Domeniul Educației și Formării Profesionale, prin rețeaua de formatori ERASMUS +,  

”Atelier de scriere de proiecte de Parteneriat strategic în domeniul educației și formarii profesionale 

domeniul VET”. 

 

 

II. 2. Simpozioane (inter)nationale, (inter)judetene, proiecte regionale, activitați CCD sau 

ISJ 

 

Noiembrie 2017 –CCD Prahova- Keeping it active 
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Aprilie 2018 - Braila – Proiectul educațional județean ”Growing up with English” (CAEJ Braila, 143) 

sectiuena, Simpozion de comunicari și referate pe tema ”Teaching receptive skills to 3rd and 4th 

graders” – participare și publicatie ”How do I express my feelings?” 

 

 

Publicatii  

 

Septembrie 2017 – Revista in limba engleza ”INTERnVIEWS”. 

 

Aprilie 2018 – articolul ”How do I express my feelings?”, in revista „Simplu, dar...complicat”, ISSN(-

L) 2559-6705 

 

III. Pregatirea elevilor pentru olimpiade, concursuri si examene scolare 

 

1. Olimpiada 

 

 Octombrie- decembrie 2017- Pregatirea celor 22 de elevi pentru olimpiada de limba engleza, 

ETAPA LICEU: 

 

Clasele a IXa:  

1. Andrei Vasile (9- A) 

2. Andrei Anghel (9- B) 

3. Andrei Ionescu (9-B) 

4. Teodor Ionescu (9-B) 

5. Mihai David (9-B) 

6. Vlad Panait (9-B) 

Clasele a Xa: 

7. Gabriel Gavrila (10-A) 

8. Alexandru Toader (10-A) 

9. Vlad Pătranca (10-A) 

10. Alexandra Patrascioiu (10-A) 

11. Isabela Della-Vedova (10-A) 

12. Emanuel Serban (10-A) 

13. Balaci Bogdan (10-A) 

14. George Burtoiu (10-A) 

15. Andreea Utea (10 –B) 

Clasa a XI a: 

16. Andrei Surlaru (11-A) 

17. Alexandra Stoica (11-A) 

18. Tiberiu Panait (11-A) 

Clasele a XIIa: 

19. Paul Tatomir (12-A) 

20. Laurentiu Garoseanu (12-A) 

21. Rares Burlacu (12-A) 

22. Andrei Catrina (12-A) 
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Dintre acestia, 11 s-au prezentat la faza pe scoala, desfasurata pe 21 decembrie 2017. 

S-au calificat la etapa locala: Andrei Anghel (clasa a IXa, sectiuneaA) si David Mihai (clasa a IXa, 

sectiunea ”Intensiv”). 

 

 22 decembrie 2017 – 19 ianuarie 2018 - Pregatirea elevilor pentru olimpiada de limba 

engleza, ETAPA LOCALA, desfasurata pe 20 IANUARIE 2018. Elevul Andrei Vasile a obtinut 90,5 

puncte, iar David Mihai – 80 de puncte. S-a calificat la etapa judeteana elevul Andrei Vasile. 

 

 22 ianuarie 2018 – martie - Pregatirea elevului Andrei Vasile pentru olimpiada de limba 

engleza, ETAPA JUDETEANA. 

 

2. Bacalaureat 2018 – septembrie 2017- prezent - pregatirea elevilor din clasele a XII I si a XIIa E3 

pentru proba de comunicare intr-o limba de circulatie internationala. Rezultatele au fost  bune. 

 

3. Pregătirea elevilor pentru alte concursuri  și rezultatele obținute   

1 premiu I – Festival- concurs interjudetean– etapa finala 

1 premiu II - Festival- concurs interjudețean– etapa finala 

1 premiu II si 1 premiu III- proiect regional – etapa finala 

1 premiu II, 1 premiu III, 3 mentiuni- concurs județean - etapa finala (cel mai mare punctaj la clasele a 

Xa) 

1 premiu special- pentru vorbire fluenta in limba engleza – proiect regional 

 

 

IV. Activitati desfasurate ca metodist și delegat al ISJ 

 

 27 septembrie 2017 – membru in comisia de evaluare a candidatilor din corpul profesorilor de 

la Colegiul Tehnic ”Toma Socolescu”, interesati sa participe la proiectele ERASMUS+, aprobate 

liceului. 

 

 17 martie 2018 – asistent la etapa județeană a Olimpiadei de Limba Neogreaca 

 

 29 martie – 1 aprilie 2018– profesor însoțitor la lotului olimpic, la Olimpiada Națională de 

Limba Neogreacă, București. 

 

prof. IULIA ELISA SUDITU, grad didactic II: 
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I. Proiecteșiexperiențecurriculareșiextracurriculare 

prof. IULIA ELISA SUDITU, grad didactic II: 

-Responsabil al Comisiei pentru Consiliere și orientarevocațională 

-Responsabil al comisiei pentru programe si proiecte educative 

- Responsabil al Comisiei pentru saptamana „ScoalaAltfel” 

- Membru al Consiliului profesoral al CEVM 

-Membru în Comisia pentru Imaginea scolii 

- Profesor-diriginte al clasei a IX-a I. Încalitate de profesor-diriginte, membră în următoarele comisii 

permanente/temporare: 

 Comisia pentru programme și proiecte educative; 

 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

 Comisia pentru elaborarea regulamentului de ordine interioară; 

 Comisia pentru „Școala altfel”. 

 Comisia pentru acordarea burselor si pentru acordarea ajutorului financiar „Bani de liceu” 

 Comisia pentru educaţie igienico-sanitară a elevilor şi comportament ecologic 

 Comisia pentru activitatea extracurriculară, 

 Comisia pentru acordarea burselor, 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, 

 Comisia pentru monitorizarea ritmicității notării şi evaluare, 

 Comisia pentru evidența şi distribuirea manualelor. 

 

Activitati/proiecte: 

-26 septembrie 2017 – ZiuaEuropeană a Limbilor Moderne 

VideoclipcutemaWhy do you love a (particular) language?Incărcatpeplatforma EDL (European Day 

of Languages) la adresa : https://edl.ecml.at/record/tabid/3158/language/ro-RO/Default.aspx, si ale 

cărui date de identificare se găsesc la pagina 5 dindocumentulaflat la asdresa : 

https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/EDL-video-record-2017-list-of-videos.pdf 

-Activități la clase a IX-a I și a XI-a B, concretizateîntr-un panouexpoziționalamplasat la etajul 1, 

lângăLaboratorulMultimedia, înperioada 28 septembrie – 5 octombrie 2017 

-5 octombrie 2017 – ZiuaMondială a Educației 

-Participarea la activitatea Performanțăprinparteneriate, alăturide invitațidinItaliașiGrecia, prin 

Camera de comerțși industrie Prahova, încalitate de traducător-interpret. 

-26 octombrie 2017 

Susținereaactivității CCD Encouraging Extensive Reading Through Films, 

cuprinsăîncalendarulsăptămânal al activitîților CCD însîptîmâna 24-28 octombrie 2017. 

https://edl.ecml.at/record/tabid/3158/language/ro-RO/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Portals/33/documents/EDL-video-record-2017-list-of-videos.pdf
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-30-31 octombrie 2017 

Organizareade activități la clase, prilejuite de celebrarea Halloween, prineseuri, scenarii, nuvele, 

prezentărivideo. 

-17 noiembrie 2017 

Organizarea la clase a activitățiiprilejuite de Ziuarecunoștinței/Thanksgiving, 

prinpostereșirețetetradiționaleamericaneșinativ-americane. 

-22 noiembrie 2017 

Participarea la Cercul de limbaengleză, zona nord, organizat de ColegiulNațional Al. I. Cuza, Ploiești. 

 - 11 decembrie 2017 

 Inspecție a clasăefectuată de doamnaprofesoară Adriana Arcoși, încalitate de inspector de limbaengleză al 

ISJ Prahova, încadrul ISGEI (4-15 decembrie 2017), susținută la clasa a XII-a G, înurmacăreia am 

primitcalificativulFoarte Bine. 

  - 18 decembrie 2017 

 Participarea la olimpiada de limbaengleză, etapapeșcoală, încalitate de profesorcoordonator al 

elevilorPopa Andrei șiPerțeaIonela, clasa a IX-a I, șiPanaitescuDeseada, Căzănișteanu Larisa 

siSecară Andrei, clasa a X-a S1, precumșiîncalitate de profesor evaluator șiautor de subiecte. 

 

 - 20 decembrie 2017 

 OrganizareaactivitățiiDe Crăciunfiișitu un Moș bun!,ediția a II-a, parte a 

proiectuluijudețeanTinerețeșisănătate, ediția a III-a, cu prilejulZileiȘcolii. 

  

  10 ianuarie 2018 

 Propunere de subiectepentruolimpiada de limbaengleză, etapalocală, la recomandarea ISJ Prahova. 

  

 - 17 ianuarie 2018 

 

 Calificareaaetapajudețeană a concursuluiDual PC, secțiunea de limbaengleză, organizată de 

ColegiulNaționalNichitaStănescu, Ploiești. 

- 23 ianuarie 2018  

Participarea, în calitate de profesor evaluator, în comisia județeană de contestații a olimpiadei de limba 

engleză, etapa locală, organizată la Colegiul tehnic Elie Radu, Ploiești. 

- 26 ianuarie 2018  

Susținerea, în calitate de mentor, a lecției demonstrative pentru profesori debutanti, la clasa a IX-a I. 

-31 ianuarie 2018 
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Înscrierea la concursul Speak Out, etapa pe școală, a unui număr de 10 elevi, la secțiunie Scriere creativă și 

Monolog. 

II. Formare și dezvoltare profesională 

- Curs de formare in vedereaobțineriigradului didactic II, UPG Ploiești, 13-25 iunie 2017 

 

III. Olimpiade și concursuri 

- Profesor evaluator in comisiapentruolimpiada de limbaengleză, etapapescoală, 18 decembrie 2018 

- Profesor evaluator in comisia de contestatiipentruolimpiada de limbaengleză, etapalocală, 23 ianuarie 

2018 

Altele: 

- Ambasador Senior al proiectuluiȘcoalăAmbasador al Parlamentului European 

- Membru al echipei de implementare a proiectului Erasmus+ 2017-1Ro01-KA102- 035883 

"Dezvoltaredurabilăprinformare de resursăumanăperformantăîndomeniulfurnizării de 

serviciicomerciale" 

-Coordonatoral proiectuluijudețeanTinerețeșisănătate, ediția a III-a 

- Coordonator de ProgrameșiProiecte educative al CEVM Ploiești 

 

Semestrul al II-lea 

Activitati/proiecte: 

- In lunileianuariesifebruarie2018 – participarea ca profesor evaluator încomisia de 

contestațiiaolimpiadei de limbaengleză, etapajudețeană (găzduită de 

ColegiulTehnologicElieRadu, Ploiești), precumși la proba de evaluareoralășicea de 

barajpentruetapanațională (etapeorganizate de LiceulTehnologic 1 Mai, Ploiești). 

- Participareaîncadrulcomisiei de evaluare a competențelor de comunicareînlimbaengleză, din 

cadrulexamenului de bacalaureat, sesiuneafebruarie 2018. 

- In data de 17 martie 2018 – organizareaactivității ”Primavaraeuropeană”, alaturi de colegele 

de alimentație prof. Camelia Stoicași prof. Carmen Matei, încolaborare cu prof. 

AndreiaSersea din cadrulColegiului National ”NichitaStănescu”, încadrulcăreia 44 de elevi 

din Crema, Italia și CNNS Ploiești, împreună cu 20 de elevi din CEVM au colaborat, 

comunicândînlimbaengleză, la pregătireaunorpreparate specific celordouătări. 

Activitateaaavutlocpeparcursul a opt ore, la baza de practică a CEVM. 

- In data de 7 aprilie 2018 – organizareașimoderarea (înlimbaenglezășilimbaromănă) a 

simpozionuluiintenational ”Performance Through Partnerships”, prezentatalături de prof. 

MihailKaraghiaur, încadrulcăruia am realizattraducereasimultanăprin Skype 

șiinterpretariatpentruspeakeriiinvitați. 
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- In 18 aprilie 2018 – organizareacercului de limbaengleză, zona nord, Ploiești, 

prinsusținereaactivității ”From Books to Film”, alături de colega mea, prof. OtiliaGîtlan.  

- 22 mai 2018 – participarea ca profesorcoordonatorșiprofesor evaluator încadrulexamenului de 

atestare a competențelorprofesionale, nivel IV, pentrueleviiclaselor cu 

profilintensivlimbaengleză, alături de prof. OtiliaGîtlan, prof. Manuela Olteanuși prof. 

AndreeaDorobanțu (CNMV Ploiești). 

- 10 iunie 2018 – organizareauneilecții de limbaenglezăîncadrulschimbului de experiență la 

care au participateleviipolonezi din proiectulorganizat de prof. VioricaNegrea, prof. Alina 

Moise, prof. Monica Dinuși prof. Iulia Dragomir. 

II. Formare și dezvoltare profesională 

- In cadrulprogramului de formare continua am participat, in perioada 22 mai – 30 iunie 2018, 

in zilele de vinery, sambatasiduminica, la cursurileprogramului “Dezvoltareacompetentelor de 

cercetare in vedereaelaborarii de lucraristiintifice”, organizat de DPPD al UPG Ploiesti – 30 

de credite. 

III. Olimpiade și concursuri 

- In lunileianuariesifebruarie 2018 – participarea ca profesor evaluator încomisia de 

contestațiiaolimpiadei de limbaengleză, etapajudețeană (găzduită de 

ColegiulTehnologicElieRadu, Ploiești), precumși la proba de evaluareoralășicea de 

barajpentruetapanațională (etapeorganizate de LiceulTehnologic 1 Mai, Ploiești). 

- Participarea ca membru al juriului la etapajudeteana a concursului national de monologuri 

creative “Speak Out” – 25 aprilie 2018. 

- Participareasicastigareauneimentiuni la concursuljudetean “Shakespeare”, sectiuneaprezentare 

Power Point, cu eleviiPerteaIonelasiPopa Andrei, clasa a IX-a I, in data de 23 mai 2018. 

Altele: 

Activități extracurriculare : 

- Excursie la Sibiu-Alba-Iulia-Brașov, alături de eleviiclaselora IX-a I și a X-a S1, împreună cu 

prof. Alina Moiseși Monica Dinu. 

- 8-11 mai 2018 – organizarea standului CEVM încadrulBursei de valorieducaționale, unde, în 

data de 9 mai 2018 am participat cu activitatea de diseminare a proiectului ”ȘcoalăAmbasador 

a Parlamentului European”, împreună cu echipa de proiect, din care fac parte. 

- 15 mai 2018 – organizareastandului de prezentare CEVM încadrulactivitățilororganizate de 

LiceulTehnologic ”1 Mai”, pentrupromovareaînvățământului dual. 

- 20 mai 2018 – organizareașiparticiparea la flashmob-ul UPG – 70 de ani, cu o echipă de elevi 

din clasele IX-XI, CEVM fiindsingurulliceu participant, alături de studențiișiartiștii CCS 

UPG Ploiești. 
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- 23 mai 2018 – organizarea festivității de premiere pentruabsolvențiiclasei a XII-a, alături de 

prof. Alina Moise și elevii clasei a X-a S1. 

- 24 mai 2018 – organizareaBanchetuluiclaselor a XII-a, împreună cu SC Mika Travel SRL si 

prof. Alina Moise. 

- 11 iunie 2018 – organizarea, alături de echipa proiectului ”Tinerețe și sănătate”, a concursului 

”Slow food, fresh beauty”. 

- 10-13 iulie 2018 – organizareașiparticiparea la înscrierieelevilor din clasaa IX-a, precumși la 

eliberareadiplomelorpentrueleviiclaselor a XII-a. 

- Organizarea de activitățipentrupromovareaofertelorcurriculare ale facultaților din 

PloieștișiBucurești, înamfiteatrul CEVM. 

prof. Otilia-Elena Gîtlan,limba engleza,grad definitiv 

- Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare 

- Analiza curriculumului școlar și fundamentarea proiectării didactice pe achizițiile anterioare 
ale elevilor, stabilind strategiile didactice optime, elaborând documentele de proiectare 

didactică; 

- Organizarea și dirijarea activităților de predare-învățare utilizând materiale didactice 
adecvate, identificând și valorificând posibilitățile elevilor precum și asigurarea formării 

competențelor specifice disciplinei. 

- Participare la cercul pedagogic cu tema „Teaching 5th graders with creativity” desfășurat la 
Colegiul Național ”Alexandru Ioan Cuza”, Ploiești, jud. Prahova coordonat de Inspector de 

specialitate d-na Adriana Arcoși și de responsabilul de cerc d-na AndreiaSersea, din data de 

22/11/2017; 

- Membru în comisia de organizare a olimpiadei de limba engleză faza peșcoală ce s-a 
desfășurat în data de 20/12/2017. În cadrul acestei comisii am asigurat supravegherea elevilor 

participanțiprecum și corectarea tezelor de examen; 

- Elaborarea și administrarea instrumentelor de evaluare, aprecierea cantitativă și calitativă a 
rezultatelor elevilor prin notarea, interpretarea și comunicarea rezultatelor elevilor; 

- Participarea la ședințele din cadrul Catedrei de Limbi Moderne. 

- Participarea la ședințele din cadrul Consiliului profesoral. 

SEMESTRUL II 
 

- Participare ca examinator la Centrul de examen nr. 1299 – comisia nr. 14 – 

ColegiulEconomic ”VirgilMadgearu”, Ploieșticfadeverință nr. 614/19.02.2018; 
- Certificat de participare la Cambridge Day, la Colegiul Național Mihai Viteazul, 

Bucuresti,  organizat de Cambridge University Press și Centrul de Carte străină SITKA, în 

data de 25/02/2018 
- Certificat de participare la seminarul GATEWAY TO ELT la Hotel Sheraton București  

organizat de NATIONAL GEOGRAPHIC și FISCHER INTERNATIONAL, în data de 

10/03/2018 

- Participare ca asistent la sesiunea de simulareaexamenelornaționale la Centrul de examen nr. 
1299 – comisia nr. 14 – ColegiulEconomic ”VirgilMadgearu”, Ploieșticfadeverință nr. 

1026/22.03.2018  

 
- Participarea la activitatea extracurriculară Tradiții Pascale – Ateliere de încondeiat ouă 

dupămodele și tehnici tradiționale, acțiune realizată în cadrul Centrului Județean de Cultură 

Prahova, cf. adeverinței nr. 687/29.03.2018; 
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- Susținere de lecție demonstrativă încadrul Cercului Pedagogic al profesorilor de limba 
engleză, Zona Nord, desfășurat la Colegiul Economic ”VirgilMadgearu” Ploiești, 

cfadeverinței din data de 18/04/2018; 

- Participarea la activitatea Conferințe pentru tineri din cadrul Conferințelor BookLand 

Evolution organizată de Asociația BookLand , ediția a 5a, 2018   cu clasa 11B– Diplomă de 
participare 

- Participare la organizarea ”Bursei de valori educaționale”, ediția a XVIII-a, în cadrul 

”Săptămânii de excelență pentru elevi”, 7-10 mai, 2018; 
- Membru în comisia de evaluare pentru atestate limba engleză clasele a XII-a, iunie 2018; 

- Elaborarea și administrarea instrumentelor de evaluare, aprecierea cantitativă și calitativă a 

rezultatelor elevilor prin notarea, interpretarea și comunicarea rezultatelor elevilor; 
- Participarea la ședințele din cadrul Catedrei de Limbi Moderne; 

- Participarea la ședințele din cadrul Consiliului profesoral. 

 

II. Formareșidezvoltareprofesională 

 

- Certificat de participare la Cambridge Day, la Colegiul Național Mihai Viteazul, 

Bucuresti,  organizat de Cambridge University Press și Centrul de Carte străină SITKA, în 
data de 25/02/2018 

- Certificat de participare la seminarul GATEWAY TO ELT la Hotel Sheraton București  

organizat de NATIONAL GEOGRAPHIC și FISCHER INTERNATIONAL, în data de 

10/03/2018 
- Susținere de lecție demonstrativă încadrul Cercului Pedagogic al profesorilor de limba 

engleză, Zona Nord, desfășurat la Colegiul Economic ”VirgilMadgearu” Ploiești, 

cfadeverinței din data de 18/04/2018; 
- Participarea la activitatea Conferințe pentru tineri din cadrul Conferințelor BookLand 

Evolution organizată de Asociația BookLand , ediția a 5a, 2018   cu clasa 11B– Diplomă de 

participare 
 

III. Olimpiade și concursuri 

- Membru în comisia de organizare a olimpiadei de limba engleză faza peșcoală ce s-a 

desfășurat în data de 20/12/2017. În cadrul acestei comisii am asigurat supravegherea elevilor 

participanțiprecum și corectarea tezelor de examen; 
 

prof. Dravătz Adina Ileana,debutant 

 Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare 
- 11, 12 decembrie 201-Inspecție la clasă efectuată de doamna profesoară Adriana Arcoși, în calitate de 

inspector de limba engleză al ISJ Prahova, în cadrul ISGEI (4-15 decembrie 2017), susținută la clasele 

a XI P și a IX P 

- 18 decembrie -Organizarea  activității Cooking in English- A Christmas Special la clasa a Xa P.   

- 19 decembrie-Organizareaactivității- Cooking in English- A Christmas Special la clasa a IX-a P.  

 

- 22 decembrie 2017-Participarea la olimpiada de limba engleză, etapa pe școală în calitate de profesor 

evaluator și autor subiecte. 

 

- 26 ianuarie 2018 - participarea în calitate de profesor debutant la lecția demonstrativă susținută de prof. 

Iulia Suditu  la clasa a IX-a I. 

-II. Formare și dezvoltare profesională 
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- 17 noiembrie 2017,  participare la activitatea organizată de CDC Prahova, cu tema 
Definitivatul –Prima treaptă a evoluției in cariera didactică. 

- Înscrisă pentru susținerea Examenului de Definitivat, sesiunea iulie 2018. 

III. Olimpiade și concursuri 

- Profesor evaluator in comisia de contestatii pentru olimpiada de limba engleză, etapa pe școală, 19 

decembrie 2017 

prof.Popescu Ioana Maria, lb. germane,debutant 1 an  

        -26.11. 2017-participare seminar Landeskunderecunoscut de Goethe  

        -25 martie 2018 -participare  seminar in la Asociatia Gutenberg ( 6 ore de workshop) 

       -23-29 .03. 2018 :participare  in calitate de profesor insotitor la olimpiada nationala de lb.    

germana de la Craiova 

- participare la seminarul „ Invatare inovativa in cadrul orei de predare cu ajutorul aplicatiilor 

Web2.0-Modul 1” 

- 22.11.2017 :participare  la cercul pedagogic de la Colegiul National Jean Monnetcu tema: 

„Der Film im DAF -Unterricht „ si Die Wahlfacher-DAF" 

- sprijinul acordat in informarea tinerilor despre oportunitatilede studiu in strainatate prezentate 

in cadrul programului EDMUNDO -A world of education(Certificat de apreciere ) 

- activitate de voluntariat desfasurata in scopul promovarii si organizarii Targului International 

de Universitati RIUF (Certificat de apreciere ) 

- participare la seminarul de formare continua cu tema „Predarea elementelor de cultura si 

civilizatie germane prin metode stimulative(Liceul Gr Moisil Ploiesti) 

- 13.dec.2017 :participare  in cadrul CCD Prahova cu tema „ LandeskundlicheAspekte im 

DAF" 

- 24.02 2018:participare in calitate de profesor evaluator local a Olimpiada de lb germana etapa 

judeteana 

- 5.05.2018: participare in ca profesor corector cu elevi participanti la concursul „Discipolii lui 

Goethe" desfasurat la Scoala gimnaziala Sf Vasile  

- Serbare de Craciun 

- Asistenta simulare Bacalaureat la Colegiul Economic Virgil Madgearu  

- Asistenta examen Bacalaureat la Colegiul National Ion Luca Caragiale  

 

Raport de activitate      

COMISIA METODICĂ Istorie-Geografie-Religie 

An şcolar 2017-2018 
 

 

În anul școlar 2017 –2018, catedra de Istorie- Geografie-Religie și-a desfasurat activitatea în 
următoarea componenţă :  

 

CATEDRA DE GEOGRAFIE-ISTORIE-RELIGIE 

 
- Mic Mihaela-Alina, profesor titular geografie şi responsabil al ariei curriculare, grad 

I; 

- Bogaciu Carmen, profesor titular de  geografie, grad I; 
- Argaseala Alice, profesor titular istorie, grad II;  

- Banu Aurelia Mihaela, profesor titular istorie, grad II; 

- Ursache Daniela, profesor suplinitor istorie, grad didactic Definitiv;  
- Filcea Corina, profesor titular religie, grad II;  
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- Dobre Nicoleta, profesor suplinitor religie, grad didactic Definitiv;  
Activitatea la nivelul catedrei în anul şcolar 2017-2018 a cuprins urmatoarele : 

 

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare  

 
Prof. MIC MIHAELA-ALINA 

- Participare la înscrierea candidaţilor în învăţământul profesional de stat- 22.09.2017; 

- Secretar în comisia de organizare şi desfăşurare a concursului de ocupare a posturilor 

didactice/catedre vacante după începerea anului şcolar /profesor biologie/-17.10.2017; 

- Participare la activitatea,, Halloween vs. credinţa în spiritualitatea românească”-31.10.2017 

- Acord de parteneriat cu Casa de Târgoveţ, Ploieşti-14.11.2017 

- Acord de parteneriat cu Jaromania (J.A)- noiembrie 2017 

- Derularea programului ,,Succesul profesional” împreună cu elevii clasei a XII a A2- 

1.11.2017-25.05.2018; 

- Participare la realizarea Manualului calităţii CEVM Ploieşti- noiembrie 2017; 

- Participare la promovarea tradiţiilor româneşti în cadrul Programului Cultural ,, România 

Mea”- 24.11.2017 

- Coordonare activitate de voluntariat, aplicaţie a proiectului internaţional Eathink2015-DCI 

NSA-ED/2014/349-033-13.12.2017; 

- Continuarea proiectului internaţional EPAS, anul II, întâlnire de lucru-9.11.2017 

- Coordonator proiect regional ,,Prezenţi în comunitate şi în Europa!’’ediţia aIII-a-15.01.2018-

1.06.2018; 

- Coautor al  kit-ului educațional EAThink2015 România, culegere de unităţi de învăţare pentru 

cadre didactice din inv. preuniversitar, ISBN 978-606-8038-31-5- 22.12.2017; 

- Profesor-asistent la examenul pentru ocuparea postului vacant de secretar, proba practica- 
ianuarie 2018; 

- Achiziţionare de materiale şi amenajarea cabinetului de geografie ( Sala 11)- 15.12.2017-

12.02.2018 

- Membru în Comisia de admitere în învăţământul profesional de stat cu durara de 3 ani pentru 

anul şcolar 2018-2019- decizia Nr.15 din 13.02.2018; 

- Profesor- asistent la Centrul de examen pentru competente Nr.1299- comisia nr.14 din cadrul 

Colegiului Economic ,, Virgil Madgearu” Municipiul Ploiesti- 19.02.2018; 

- Organizator (membru executiv)- Olimpiada de geografie, etapa judeţeană- 2.03.2018; 

- Participare  în cadrul Proiectului naţional Olimpiada micilor bancheri, judeţul Prahova, cu 

ocazia Săptămânii Mondiale a Banilor 2018, în parteneriat cu Agenţia Prahova a BNR si 

Asociaţia pentru promovarea Performanţei în Educaţie- 16.03.2018; 

- Membru în Comisia de Simulare a examenelor naţionale din  Centrul de examen Nr.1299- 

comisia nr.14, Colegiului Economic ,, Virgil Madgearu” Municipiul Ploiesti-22.03.2018; 

- Profesor-evaluator la sesiunea de Simulare a examenelor naţionale din  Centrul de examen 

Nr.1299- comisia nr.14, Colegiului Economic ,, Virgil Madgearu” Municipiul Ploiesti-

22.03.2018; 

- Participare la Proiectul judeţean ,, Manifest pentru Pământ”, organizat de Colegiul Naţional ,, 

IL Caragiale” Ploieşti- 22.04.2018; 

- Participare la activitatea Scientix Ambassador Event: Integrarea activităţilor STEM în 
procesul de predare- învăţare – evaluare, la CCD prahova- 9.05.2018; 

- Organizator la Sesiunea de comunicări si referate ale elevilor, faza judeţeană- 18.05.2018; 

- Participare la dezbaterea interactiva organizata de Penitenciarul Ploiesti in cadrul Campaniei 

educationale ,, Lectii de viata”- 21.05.2018; 

- Profesor-evaluator la Examenul de bacalaureat, de la Colegiul Naţional ,, Al. I Cuza”-
22.05.2018; 

- Profesor-evaluator la Examenul de bacalaureat, de la Liceul Tehnologic ,, 1 Mai” Ploiesti- 

29.06.2018; 
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- Însoţitorul delegaţiei jud. Prahova la Concursul naţional de comunicări ştiinţifice ale elevilor 
din clasele liceale, disciplina geografie, etapa naţională, organizat la Liceul Tehnologic ,, 

Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, jud. Constanţa –  

08-12.07.2018; 

- Participare la înscrierea elevilor de clasa a IX a-13.07.2018; 

- Profesor-evaluator la Examenul pentru Definitivat, de la Colegiul Naţional Jean Monnet- 
19.07.2018; 

Prof. BOGACIU CARMEN 

- Tinerete si sanatate –proiect judetean inscris in Calendarul activitatilor educative ,proiect ce 

s-a desfasurat si anul scolar trecut si premierea activitatilor din anul scolar 2007-2018 s-a 
facut in scoala pe data de 5-oct 2017 in cadrul unei activitati festive la sala 2 cu ocazia ,, Zilei 

educatiei `` la care au participat un numar de 90 elevi si 10 profesori ; 

o  alta activitate in cadru aceluiasi proiect a fost activitatea ,,De Craciun fii si tu un Mos bun 
`` -14 decembrie 2017-prin care s-a organizat un ,,Targ al prajiturilor`` ,toate fondurile stranse 

au fost folosite pentru a face cadouri  copiilor aflati in plasament –parteneri ,,Directia pentru 

protectia copilului Prahova ``.Numarul de elevi implicati au fost cca 50 de copii din scoala si 

s-a facut o premiere a acestora ; 
- Initiator al activitatilor proiectului  ,,Educatie pentru mediu si sanate`` inscris in CAEN 

pozitia 1361 .Acest proiect are parteneri mai multe scoli din tara –Colegiul Economic,,Ion 

Ghica ``Targoviste ,Liceul Tehnologic Oltchim Ramnicu Valcea ,Colegiul National 
,,ILCaragiale ``Ploiesti .In luna decembrie a avut loc laColegiul National  ,,ILCaragiale`` 

Ploiesti Targul de educatie pentru mediu si sanatate -24 nov 2017  in cadrul caruia mai multi 

elevi de la noi din scoala au obtinut  

 -Premiul I –elevii Tache Erica ,Serban Andrei,Alexe Cristian,Petcu 
Andreea  

- La aceasta activitate au participat peste 100 de elevi ,iar de la noi din scoala cca 20 ; 

- Participret la Simpozionul National organizat de COLEGIUL NATIONAL ,,I.L. 

CARAGIALE``Ploiesti cu comunicarea ,,Oltenia intre capodoperele lui Brancusi si 
capodoperele naturii ``; 

- Participare la selectia elevilor pentru Centrul Judetean de Excelenta Prahova ,la elaborarea 

subiectelor si in calitate de profesor la Centrul Judetean de Excelenta Prahova;  
- Participare la sedintele Consiliului Consultativ Prahova la disciplina Geografie;  

 

- Participare la sedintele Societatii Regale de Geografie filiala Prahova al carui membru 
fondator sunt ; 

- Realizarea documentelor necesare pentru evaluare in cadrul ISGEI si am fost asistata la o ora 

,calificativul obtinut fiind Foarte Bine ; 

- Preocupare pentru  amenajarea Cabinetului de Geografie ; 
- Initiator  si coordonator al  concursului,,Cel mai frumos brad ``-14 dec 2017 

- Preocupare pentru  selectia si pregatirea elevilor in vederea participarii la olimpiade 

,concursuri si examenul de bacalaureat  
- Preocupare pentru atingerea standardelor curriculare la toate clasele la care predau ,motiv 

pentru care nu am corigenti sau elevi cu situatii neancheiate . 

- Preocupare pentru pregatirea elevilor in vederea participarii la olimpiadele si concursurile 

scolare si de pregatirea elevilor pentru examenul de bacalaureat ,procentul de promovabilitate 
fiind de 100 %. 

- In calitate de diriginta a clasei a XIIa G am organizat ,,Ultima lectie de dirigentie `` la care au 

fost prezenti mai multi colegi  
- Organizator la Olimpiadei Judetene de Geografie si membru in Comisia Judeteana 2 martie 

2018                                   

- Participare la toate sedintele  Catedrei ,ale Ariei Curriculare si a tuturor comisiilor din care 
fac parte.  

-  Organizare ,impreuna cu alti profesori ai scolii, a unei aplicatii practice in Nordul Moldovei 

in saptamana ,,Sa stii mai multe ,sa fii mai bun ``-mai 2018  

-  Organizare  tabara la Costinesti in perioada 26 iulie -2 august 2018  
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-  Paricipare la Conferintele Bookland evolution -martie 2013                                                      
-  Promovare imaginea scolii prin participarea la Bursa de valori educationale -mai 2018  

-  In calitate de dirigina a clase a XII a G m-am implicat in organizarea Banchetului  

- Implicare in derularea si desfasuraea activitatilor din cadrul proiectului interjudetean 

,,Tinerete si sanatate ``-am participat la concursul initiat de proiect ,la activitatea ,,Primavara 
europeana `` la care au participat profesori si elevi de la Colegiul National ,,Nichita Stanescu 

`` Ploiesti si Instituto Piero Sraffa -Crema -Italia ,dar si d-na inspector Petre Cristina  

- Realizare situatii in cadrul priectului INCAM care are ca scop integrarea copiilor afectati de 
migratie  

- Profesor metodist al ISJ Prahova si am desfasurat 2 inspectii  -La Scoala Drajna si la Scoala 

,,Nicolae Iorga ``Ploiesti . 
- Participare la sedintele ,,Consiliului Consultativ ``la disciplina Geografie  

- Membru in Comisia de Simulare a Examenului de Bacalaureat si profesor corector la 

simularea examenului de bac . 

- Profesor asistent la Examenul de Competente la engleza si competente digitale. 
- Profesor corector la examenul de bacalaureat sesiunea iunie -iulie 2018  la Liceul 1 Mai si la 

contestatii la Colegiul Economic,,Virgil Madgearu ``Ploiesti ,dar si la bacalureatul sportivilor 

de la Colegiul National ,,AI I Cuza ``Ploiesti .De asemenea,am fost professor asistent  la 
examenul de bacalaureat sesiunea iunie -iulie 2018  la Colegiul ,,Spiru Haret ``Ploiesti  

- Participare cu comunicarea ,,Analiza activitatii turistice in Valea Doftanei`` la Simpozionul 

International organizat la Colegiul Maneciu Prahova  
- Participare la sedintele,, Comisiei Paritare ``. 

- Participare la inscrierea elevilor de clasa a IXa . 

Prof. ARGĂSEALĂ ALICE 

- Comemorarea Holocaustului – expozitie tematica, ora demonstrativa- 9 octombrie 2017; 
- “Ziua Armatei Romane”, expozitie tematica, spectacol aniversar la Cercul Militar din Ploiesti 

- 25.10. 2017 ; 

- Realizarea cabinetului de istorie din cadrul Colegiului- noiembrie 2017; 
- Participarea la sedinta Societatii de Stiinte Istorice la CCD - noiembrie 2017; 

- Participarea la Cercul judetean al prof. de Istorie organizat de Liceul Tehnologic “Tase 

Dumitrescu” din Mizil - 10.11.2017; 

- “1 decembrie - Ziua Nationala a Romaniei”,  expozitie tematica, ora demonstrativa - 29.11. 
2017; 

- “24 ianuarie 1859- Mica Unire” expozitie tematica, ora demonstrative; 

- Participarea in proiectul:,,Educatie juridica in scoli” desfasurat la Tribunalul Prahova; 
- Participarea la cercul judetean al profesorilor de istorie organizat de Liceul Tehnologic 

,,R.Constantinescu”; 

- Participarea la activitatile dedicate Centenarului Marii Uniri in  parteneriat cu Muzeul ,,C. 
Stere” ; 

- Participarea la conferinta ,,Misterele Egiptului Antic”desfasurata la Biblioteca Nationala a 

Romaniei; 

- Realizarea activitatilor in cadrul saptamanii Scoala Altfel  alaturi de elevii clasei a XI E1; 
- Profesor asistent la examenul de competente lingvistice si digitale si la examenul de simulare 

a examenelor nationale din cadrul Colegiului Ec ,,V.Madgearu”; 

- Profesor evaluator Olimpiada locala de istorie desfasurata la Liceul ,,1 Mai”; 
- Profesor evaluator Olimpiada judeteana de istorie desfasurata la Sc .Gim ,,N.Iorga ” Ploiesti;  

- Activitate realizata in colaborare cu d na prof.Stoica Camelia:,,Basarabia –pamant romanesc”; 

- Participare la inscrierea elevilor de clasa  a IX a; 
- Participarea la examenul de definitivat 2018; 

- Participarea la concursul de creatie ,,Ce a insemnat comunismul in istoria Romaniei?” 

organizat de IICCMER  . 

 
Prof. BANU AURELIA MIHAELA 

- Colaborare in Proiectul “Scoli-ambasador ale Parlamentului European”, anul II. 

- Comemorarea Holocaustului – expozitie tematica, ora demonstrativa - 9 octombrie 2017; 
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- “Ziua Armatei Romane”, expozitie tematica, spectacol aniversar la Cercul Militar din 
Ploiesti- 25.10. 2017 ; 

- Realizarea cabinetului de istorie din cadrul Colegiului - noiembrie 2017; 

- Incheierea unui parteneriat cu Muzeul “Casa de Targovet”, alaturi de dna. prof. Mic Mihaela- 

noiembrie 2017; 
- Participarea la sedinta Societatii de Stiinte Istorice la CCD - noiembrie 2017; 

- Participarea la Cercul judetean al prof. de Istorie organizat de Liceul Tehnologic “Tase 

Dumitrescu” din Mizil - 10.11.2017; 
- “1 decembrie - Ziua Nationala a Romaniei”,  expozitie tematica, ora demonstrativa - 29.11. 

2017; 

- Participarea in Consiliul Consultativ al prof. de istorie -decembrie 2017; 
- Ziua Drepturilor Omului, simpozion in colaborare cu dna. prof. Vasile  Brandusa-10 

decembrie; 

- Participarea la sedinta Societatii de Stiinte Istorice la CCD    - 15 decembrie 2017; 

-  Ziua liceului, prelegere “ Virgil Madgearu, un economist de roman exceptie”    - 20 
decembrie 2017; 

- Ora demonstrativa in cadrul proiectului “Scoli – ambasador ale Parlamentului European” - 22 

ianuarie; 
- “24 ianuarie 1859- Mica Unire” expozitie tematica, ora demonstrativă; 

- Participarea la activitatea dedicata Unirii Basarabiei cu Romania, la CCD 

- Colaborarea cu dna. prof. Dobre Nicoleta la activitatea dedicata Sarbatorii Pastelui 
- Realizarea orei de dirigentie “Stop drogurilor”, la clasa a IX-a P 

- mai 2018 – participarea la “Targul liceelor” 

- 9 mai- lectii model Ziua U.E. si Ziua Independentei de Stat a Romaniei; realizarea de 

expozitii tematice 
- In  cadrul Proiectul “Scoli-ambasador ale Parlamentului European” am realizat impreuna cu 

dna. insp. sc. Comisel Vasilica, dna. dir. adj. Palade Monica, dna. prof. Stoica Camelia, dna. 

prof. Suditu Iulia si dna. prof. Mic Mihaela, o activitate dedicate zilei de 9 mai, Ziua U.E., la 
Muzeul Casa de Targovet, cu sprijinul d-nei muzeograf Ionita Mihaela. 

- Participarea la Cercul judetean al prof. de Istorie organizat de Lic. Teh. “Romeo 

Constantinescu” 

- Realizarea activitatilor specifice “Saptamanii Altfel”, impreuna cu elevii clasei a IX-a P 
- iunie 2018 – realizarea activitatii dedicata Unirii Basarabiei cu Romania, sala 18 

-  februarie 2018- profesor evaluator la Olimpiada Locala de Istorie (Lic. Teh. “1 Mai”) 

participarea cu elevi de la clasele a IX-a I, S4, S5 si  a X-a S6 
- profesor supraveghetor la Examenul de Bacalaureat 

- martie 2018  - profesor evaluator la Olimpiada Judeteana de Istorie (  Sc. Gim.“Nicolae  

Bălcescu”) 
- mai 2018 - profesor evaluator la concursul “Memoria Holocaustului”, faza judeteana ( Col. 

Teh. “Spiru Haret”) 

- iunie 2018 – evaluarea dosarelor pentru acordarea Gradatiilor de merit – Istorie  ISJ PH in 

cadrul Consiliului Consultativ  
- profesor evaluator in cadrul Examenului de Bacalaureat  

-  profesor evaluator in cadrul concursului de Titularizare Istorie, 2018 

 
Prof. FILCEA CORINA 

- Activitatea extracurriculară,, Cu Dumnezeu la început de an şcolar”- 20.09.2017; 

- Coordonator activitatea,, Halloween vs. credinţa în spiritualitatea românească”-31.10.2017 
- Participare program de dezvoltare  prin parteneriatul  cu JA România  nr.10184/14.05.2003; 

- Partenariat educaţional ,,Şcoala şi Biserica- fundamente ale educaţiei”, nr.47; 

- Parteneriat educational  cu Muzeul Judeţean de istorie şi arheologie Prahova, 

nr.4063/14.11.2017; 

- Participare activitate voluntariat aplicaţie a proiectului internaţional Eathink2015-DCI NSA-

ED/2014/349-033-13.12.2017; 

- Participare asistenţă la Centrul de examen nr.1299, comisia nr.14 
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- Participare Festivalul de Ştiinţe-Ştiinţescu FEST/21.04.2018, Ploieşti. 

- Participare Conferinţa BookLand Evolution 

- Participare dezbatere interactivă –Penitenciarul Ploieşti din cadrul Campaniei educaţionale 
,,Lecţii de viaţă” 

Prof. DOBRE NICOLETA  

- Consfătuirea profesorilor de Religie din Arhiepiscopia Bucureştilor, 12 septembrie 2017. 
- Cerc pedagogic Sc. gimn. "G. Emil Palade", 20.11.2017,  Ploiesti. 

-  Vizita la Biserica Maica Precista, din Ploiesti, pe data de 29.09. 2017, cu elevii clasei a 11-a 

I. 

-  Proiect "Ora: green tools to enhance the social inclusion", coord. Vasile Brandusa, Ziua 
Educatiei. 

 

Formare și dezvoltare profesională 

 

Prof. MIC MIHAELA-ALINA 

- Participare la examenul pentru ocuparea postului de metodist al ISJ, Prahova, disciplina 
geografie, decizie de numire nr.1159 din 6.11.2017; 

- Participare la programul de formare al metodistilor- 16, adeverinta nr.920/17.11.2017; 

- Participare la programul European Vocational Skille Week ( 3 ore, certificat)- noiembrie 2017 

- Participare la cursul de formare continua Şcoala incluzivă- o şcoală pentru toţi, derulat la 

CCD Prahova, 15 credite profesionale transferabile 
 

Prof. BOGACIU CARMEN 

-Participare la concursul pentru selectia metodistilor si sunt metodist al ISJ Prahova; 

Prof. BANU AURELIA MIHAELA 
- Inspecţia  curentă 2 pentru obţinerea gradului didactic 1 - 4 decembrie 2017 

- Realizarea lucrarii pentru sustinerea gradului didactic I 

Prof. FILCEA CORINA 

- Participare la programul European Vocational Skille Week ( 3 ore, certificat)- noiembrie 2017 

- Susţinere inspecţie specială grad.didactic I 

- Participare cercuri pedagogice nr.1 Ploieşti 

 

Olimpiade și concursuri  
 

Prof. MIC MIHAELA-ALINA 

- Elaborare subiecte pentru Olimpiada de geografie- etapa judeţeană/naţională, la solicitarea 
inspectorului de specialitate, ISJ Prahova- 13.01.2017; 

- PREMIUL I- Ţigău Mihai, Banu Vlăduţ, clasa a XII a, Concursul zonal ,, Educaţie rutieră, 

educaţie pentru viaţa, organizat de Şcoala Gimnazială ,, Nicolae Iorga”, Ploieşti- 21.04.2018; 

- PREMIUL I- Hachi Antonio Tiberius, Moşuleţ Alexandru, clasa a XI a, la Concursul naţional 

de comunicări ştiinţifice ale elevilor din clasele liceale, disciplina geografie, etapa judeţeană, 

organizat la Colegiul economic ,, Virgil Madgearu” Municipiul Ploieşti- 18.05.2018; 

- PREMIUL I- Stoica Alexandra, clasa a XI a E1, la Concursul ,, Mâna prieteniei’ din cadrul 

proiectului regional ,, Prezenţi în comunitate şi în Europa”, Ediţia a III a, aflat în CAERI , nr. 

3076/17.01.2018, poziţia 1675- 20.06.2018’ 

-  PREMIUL SPECIAL- Hachi Antonio Tiberius, clasa a XI a T, la Concursul naţional de 

comunicări ştiinţifice ale elevilor din clasele liceale, disciplina geografie, etapa naţională, 

organizat la Liceul Tehnologic ,, Nicolae Dumitrescu” Cumpăna, jud. Constanţa-08-
12.07.2018; 

 

Prof. BANU AURELIA MIHAELA 
- Participarea la concursul judetean “Istorie si societate in dimensiune virtuala”, elevul 

Burlacu Rares, cls, a XII a E3 a obtinut mentiune -  15 decembrie 2017 

- Pregatire elevi pentru Olimpiada locala de Istorie  -  23, 29 ianuarie 2018 
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Prof. BOGACIU CARMEN 

- Organizator al Concursului ,,Sesiunea de referate si comunicari stiintifice pentru elevi `` -

etapa judeteana -18 mai 2018, la care am obtinut si un Premiu II prin eleva Paun Antonia de 

la clasa a IX aS4 si o mentiune prin eleva Stanciu Madalina de la clasa a IXa S4  
- La OLIMPIADA INTERDISCIPLINARA  ,,STIINTELE PAMANTULUI``-etapa judeteana-

am obtinut mentiune  prin elevul FRANCU MADALIN de la clasa a XI a I 

Prof. FILCEA CORINA 

- European vocational skills week-c ertificat participare 

- Premiul I –Concursul ,, Flori în grădina Ortodoxiei” 
 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE  EDUCATIE FIZICA SI SPORT 

SI ARTE  

 AN ȘCOLAR 2017-2018 

RESURSE UMANE:   

1 profesor titular  

3 profesori  suplinitori  

Prof. Potinteu Nicolae- prof. Educatie fizica si sport, grd. didactic I 

Prof.  Constantinescu Rita - prof. Educatie fizica si sport, grd. didactic debutant,suplinitor 

Prof. Dovinca Nicolae -  prof. muzica 

Prof. Lupu Nicolae – prof. desen 

 

I. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ  LA NIVELUL COMISIEI: 

a) Obiective propuse: 

 creșterea nivelului de cunoștințe, deprinderi și competențe; 

 creșterea atractivității lectiilor de educatie fizica si sport; 

 pregătirea continuă a lecțiilor; 

 creșterea obiectivității evaluării; 

 creșterea eficienței activității de perfeționare la nivelul catedrei; 

 identificarea stilurilor de învățare corespunzătoare fiecărui elev; 

 utilizarea unor strategii diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învățare și nevoilor 

elevilor; 

 

b) Masurile luate pentru indeplinirea obiectivelor propuse: 

 

 proiectarea riguroasă a materiei în conformitate cu cerințele programei; 

 elaborarea și aplicarea de teste inițiale și de progres; 

 atragerea elevilor spre aceasta disciplina cu ajutorul lecțiilor active ; 

 stimularea elevilor pentru a colabora în cadrul unor proiecte ; 

 analiza permanentă a criteriilor de evaluare 

 întâlniri lunare ale membrilor comisiei conform graficului de activitate; 

 participarea cadrelor didactice la perfecționările realizate la nivel județean și național:  

        consfatuiri, comisii metodice, cursuri C. C. D etc; 

 proiectarea didactică conform programelor în vigoare ; 

 testarea iniţială la toate clasele conform precizărilor MEN; 

 organizarea eficientă a demersului didactic; 

 utilizarea unor aplicaţii multimedia în realizarea lecţiilor; 

 aplicarea unor metode de evaluare variate; 

 aplicarea strategiilor didactice centrate pe elev-sarcini diferenţiate; 
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 stimularea elevilor si pregătirea lor în vederea participarii la diferite concursuri și olimpiade 

școlare; 

 abordarea interdisciplinară a unor teme din programele școlare; 

 perfecţionarea continuă a membrilor Comisiei metodice şi aplicarea în practică a noilor 

achiziţii; informarea continuă a membrilor comisiei  cu recomandările ISJ şi MEN. 

 

II. ANALIZA  SWOT 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

- elaborarea testelor inițiale pentru fiecare nivel de 

învățământ, aplicarea acestora și   analiza 

rezultatelor obținute  la nivelul catedrei; 

- parcurgerea materiei în conformitate cu 

planificările; 

- toți membrii catedrei sunt cadre didactice 

responsabile, cu experientă, pregatire  pedagogica 

și metodică bună; 

- participarea la activitațile metodice din școală și 

la nivel județean; 

- buna colaborare între membrii catedrei; 

-o bună colaborare între membrii comisiei metodice 

în organizarea diverselor activităţi; 

-abordarea unor probleme interdisciplinare în 

referatele şi lucrările  prezentate; 

-folosirea mijloacelor didactice existente şi a 

metodelor variate de evaluare pentru atragerea 

elevilor spre activitatea fizica; 

-preocuparea profesorilor pentru perfecţionare. 

 

- lipsa interesului elevilor pentru acesta disciplina ; 

- numar redus de ore  pentru disciplina educatie  fizică 

si sport; 

-este greu de aplicat învăţarea centrată pe elev în cazul 

claselor cu o oră de studiu pe săptămână; 

- lipsa bazei materiale optime pentru o mai buna 

desfasurare a orelor de educatie fizica si sport; 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-implicarea responsabilă și mobilizare în  

activitățile metodice din liceu, la nivel județean,  

interjudețean și/sau național; 

-organizarea și coordonarea activităților elevilor în 

cadrul realizării unor proiecte; 

-buna colaborare cu conducerea liceului. 

 

-lipsa de receptivitate, dezinteresul, nepăsarea elevilor 

în ceea ce privește posibilitatea de a   

pune în evidență valorile proprii, inteligența pentru un 

viitor performant; 

-slaba implicare și mobilizare a părintilor care a 

determinat, pe alocuri, o  slaba ierarhizare a valorilor 

și  eșec; 

 

 

III. ACTIVITATEA  DIDACTICĂ 

 

1.  Planificare, predare – învățare, evaluare conform curriculum-ului național  

 Elaborarea, aplicarea și interpretarea testelor inițiale – toți membrii catedrei 

 Pregatirea echipelor reprezentative de fotbal, handbal si baschet in vederea participarii la 

competitiile organizate in cadrul O.N.S.S. 

 

 

 

IV.  Performanțe -   Olimpiade,  Concursuri  Școlare  

An Școlar 2017 -2018 
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- Locul III judet – handbal baieti – prof. Potinteu Nicolae 

- Locul III judet  Cupa ’’ Carrefour „ – fotbal baieti – prof. Potinteu Nicolae  

 

V. Măsuri pentru eficientizarea activităţii comisiei: 

 schimb de experienţă la nivelul comisiei metodice realizat prin abordarea unor activităţi şi 

teme care să faciliteze acest lucru; 

 demers didactic atractiv în vederea atragerii elevilor în studiul celor trei discipline; 

 utilizarea calculatorului în lecţii acolo unde este cazul în vederea stimulării interesului 

elevilor 

 adaptarea programelor  la nivelul claselor prin esenţializare, propuneri de itemi cu grad diferit 

de dificultate, evidenţierea aplicaţiilor practice ale compuşilor studiaţi; 

 utilizarea sarcinilor diferenţiate de lucru la clasă în vederea prevenirii eşecului şcolar; 

 elaborarea şi implicarea în proiecte educaţionale inter si transdisciplinare; 

 accentuarea continua a importantei aplicatiilor practice interisciplinare ale cunostintelor  

dobandite. 

 implicarea elevilor în activităţi specifice cu efect de stimulare  a proceselor cognitive. 
 încurajarea elevilor cu spirit creativ și aptitudini speciale. 

 promovarea cunoştintelor, noilor informaţii si descoperilor din domeniul  sportive si artistic 

      
 

   Responsabil COMISIA METODICĂ  

  Profesor Potinteu Nicolae 

 

 

COMISIA METODICĂ - MATEMATICĂ     
      In anul scolar  2017 –2018 membrii catedrei de matematică ai Colegiului Economic „Virgil 

Madgearu” din Ploiesti au fost: 

 prof. Negrea Viorica    - gradul I-titular 
 prof.Soare Daniela       - gradul I-titular 

 prof .Taga Loredana    - gradul  I-titular 

 prof .Ionita Beatrice     - gradul  I-titular 

 prof .Moise Alina         - gradu II -titular 
    prof. Badea Sabina     - gradul I  - detasat 

           Activitatea catedrei de matematică în anul şcolar 2017-2018 a fost orientată  spre obtinerea 

de rezultate in activitatea cu elevii, atat la examene cat si la concursurile scolare.  
Aspectele care definesc activitatea catedrei de matematică sunt: 

- încadrarea în activitatea liceului; 

- încadrarea în activitatea cercului metodic; 
- preocuparea membrilor catedrei pentru perfecţionarea metodică. 

      Apreciem că activitatea desfăşurată a fost  foarte bună, având în vedere rezultatele obţinute la 

bacalaureat şi concursurile scolare. 

      Activităţi desfăşurate: 
- in perioada de activitate, până la începutul cursurilor, profesorii au studiat programele pentru a fi 

la curent cu modificările apărute; 

- am studiat manualele aprobate şi am ales manualele adecvate unui act de învăţare eficient; 
- in semestrul I al acestui an scolar membrii catedrei au participat la Cercul pedagogic al 

profesorilor de matematică organizat de  Scoala Gimnaziala  ”George Cosbuc” iar în semestrul al 

doilea la Cercul pedagogic organizat de Colegiul Național”Nichita Stanescu” Ploiești   

- toti membrii catedrei au participat la cursuri de perfectionare profesionala 
- pentru o pregătire performantă, elevii claselor a XII-a au participat la simularea examenului de 

Bacalaureat la matematică 
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- catedra de matematică a organizat  faza pe şcoală a concursului de matematica aplicata „Adolf 
Haimovici”( echivalentul olimpiadei de matematica, pentru clasele cu profil economic) ; 

- membrii catedrei au făcut parte din comisiile locale şi judeţene ale Olimpiadei de matematică; 

- membrii catedrei au făcut parte din comisiile de evaluare la examenul de   bacalaureat; 

- profesorii din catedră au îndrumat elevii care au participat la olimpiadă şi la alte concursuri de 
matematică . 

Trebuie subliniat că aceste acţiuni de îndrumare s-au finalizat cu rezultate apreciabile, aşa cum se 

poate vedea mai jos: 
 

• REZULTATE EXAMENUL NATIONAL DE BACALAUREAT (sesiunea iunie- 

iulie): PROCENT DE PROMOVARE 97,45% 
 

REZULTATE OLIMPIADE SI CONCURSURI  

An scolar 2017-2018 

•   Etapa nationala 

       

Concursul  National de Matematica Aplicata „Adolf Haimovici” 

              Enache Gabriel Eduard   mentiune (locul5)   —    prof Ionita Beatrice 

 

   Etapa judeteana / regionala 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 

Denumire concurs Nume si prenume elev Premiul Profesor 

coordonator 
1 Concursul National de 

Matematica Aplicata 

„Adolf Haimovici” 

Enache Gabriel Eduard  I Ionita Beatrice 

  Alexandru Florentin II Ionita Beatrice 

  Dan Valentin III Negrea Viorica 

  Dinu Andreea Miruna II Soare Daniela 
  Carpen Ioana Valentina Mentiune Moise Alina 

  Todoran Marian Mentiune  Soare Daniela 

  Savu Maria Diana II Moise Alina 

  Radu Florin Andrei  Moise Alina 
  Capsuna Florin Mentiune Mentiune Soare 

Daniela 

  Brasoveanu Denisa II Ionita Beatrice 
  Oprea Adriana Carmen Mentiune Taga Loredana 

  Moisei Crina Mentiune Moise Alina 

2 Concursul Judetean 

„Elie Radu” 

Enache Gabriel Eduard I Ionita Beatrice 

  Dan Valentin II Negrea Viorica 

  Alexandru Florentin III Ionita Beatrice 

  Dinu Miruna I Soare Daniela 
  Iorga Iulian mentiune Taga Loredana 

  Capsuna Florin mentiune Soare Daniela 

  Moisei Crina III Moise Alina 
  Oprea Adriana Mentiune  Taga Loredana 

  Brasoveanu Denisa Mentiune Ionita Beatrice 
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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE  ȘTIINȚE  

 AN ȘCOLAR 2017-2018 

RESURSE UMANE:   

4 profesori titulari ( 3 profesori cu normă didactică întreagă și unul cu normă fracționară) 

5profesori  suplinitori  

Prof. Palade Monica Cristina- prof. chimie, grd. didactic I; 

Prof.  Constantinescu Nicoleta - prof. fizică, grd. didactic I 

Prof. insp. Graur Aurel-prof. fizică, grd. didactic I 

Prof. Tinca Mariana – prof. chimie, grd. didactic I (titular pe 9 ore ) 

Prof. Giersch Ștefania - prof. biologie, grd. didactic I, suplinitor 

Prof. Stroie  Mioara – prof fizică, grd.didactic II , profesor suplinitor 

Prof. Darie Mădălina- prof. chimie, grd. didactic II, profesor suplinitor pentru ore dir. adjunct 

Prof. Dumitrașcu Maria –prof. biologie, grad.didactic I,  pensionar, suplinitor, 7ore 

Prof. Stavri Simona- prof. biologie, debutant – suplinitor  pentru  ore Giersch Ștefania 

 

I. ACTIVITATEA MANAGERIALĂ  LA NIVELUL COMISIEI: 

a) Obiective propuse: 

 creșterea nivelului de cunoștințe, deprinderi și competențe; 

 creșterea atractivității studiului fizicii, chimiei și biologiei; 

 pregătirea continuă a lecțiilor; 

 creșterea obiectivității evaluării; 

 creșterea eficienței activității de perfeționare la nivelul catedrei; 

 identificarea stilurilor de învățare corespunzătoare fiecărui elev; 

 utilizarea unor strategii diverse pentru a răspunde stilurilor individuale de învățare și nevoilor 

elevilor; 

b) Masurile luate pentru indeplinirea obiectivelor propuse: 

 proiectarea riguroasă a materiei în conformitate cu cerințele programei; 

 elaborarea și aplicarea de teste inițiale și de progres; 

 atragerea elevilor spre aceste discipline cu ajutorul lecțiilor active și de laborator; 

 stimularea elevilor pentru a colabora în cadrul unor proiecte ; 

 analiza permanentă a criteriilor de evaluare; 

 teste de evaluare cu ritmicitate lunară; 

 aplicarea unor modalități alternative de evaluare (portofolii, referate, proiecte etc.); 

 întâlniri lunare ale membrilor comisiei conform graficului de activitate; 

 participarea cadrelor didactice la perfecționările realizate la nivel județean și național:  

        consfatuiri, comisii metodice, cursuri C. C. D etc; 

 proiectarea didactică conform programelor în vigoare ; 

 testarea iniţială la toate clasele conform precizărilor MEN; 

 organizarea eficientă a demersului didactic; 

 utilizarea unor aplicaţii multimedia în realizarea lecţiilor; 

 aplicarea unor metode de evaluare variate; 

 aplicarea strategiilor didactice centrate pe elev-sarcini diferenţiate; 

 obţinerea de către elevi a unor rezultate bune la cele trei discipline și pregatirea în vederea 

susţinerii examenului de Bacalaureat; 

 stimularea elevilor interesaţi în studiul celor 3 discipline prin pregătirea lor în vederea 

participarii la diferite concursuri și olimpiade școlare; 

 abordarea interdisciplinară a unor teme din programele școlare; 
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 perfecţionarea continuă a membrilor Comisiei metodice şi aplicarea în practică a noilor 

achiziţii; informarea continuă a membrilor comisiei  cu recomandările ISJ şi MEN. 

 

II. ANALIZA  SWOT 

PUNCTE  TARI PUNCTE SLABE 

- elaborarea testelor inițiale pentru fiecare nivel 

de învățământ, aplicarea acestora și   analiza 

rezultatelor obținute  la nivelul catedrei; 

- parcurgerea materiei în conformitate cu 

planificările; 

- toți membrii catedrei sunt cadre didactice 

responsabile, cu experientă, pregatire  pedagogica 

și metodică bună; 

- participarea la activitațile metodice din școală și 

la nivel județean; 

- buna colaborare între membrii catedrei; 

-o bună colaborare între membrii comisiei 

metodice în organizarea diverselor activităţi; 

-abordarea unor probleme interdisciplinare în 

referatele şi lucrările  prezentate; 

-folosirea mijloacelor didactice existente şi a 

metodelor variate de evaluare pentru atragerea 

elevilor în studiul celor trei discipline; 

-introducerea experimentelor virtuale şi a 

aplicaţiilor multimedia în lecţii; 

-preocuparea profesorilor pentru perfecţionare. 

 

- continutul extrem de încărcat al programelor 

școlare în raport cu numărul de  ore de predare; 

- lipsa interesului elevilor pentru aceste obiecte 

datorită numărul mare de informații; 

- diminuarea continua a numarul de ore de 

predare pentru disciplina chimie, fizică si 

biologie; 

-este greu de aplicat învăţarea centrată pe elev în 

cazul claselor cu o oră de studiu pe săptămână; 

- numărul redus de ore alocat celor trei discipline 

face uneori dificilă valorificarea mijloacelor de 

învăţământ existente; 

 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

-implicarea responsabilă și mobilizare în  

activitățile metodice din liceu, la nivel județean,  

interjudețean și/sau național; 

-organizarea și coordonarea activităților de 

formare a profesorilor de chimie; 

-organizarea și coordonarea activităților elevilor 

în cadrul realizării unor proiecte; 

-buna colaborare cu conducerea liceului. 

 

-lipsa de receptivitate, dezinteresul, nepăsarea 

elevilor în ceea ce privește posibilitatea de a   

pune în evidență valorile proprii, inteligența 

pentru un viitor performant; 

-slaba implicare și mobilizare a părintilor care a 

determinat, pe alocuri, o  slaba ierarhizare a 

valorilor și  eșec; 

 

 

III. ACTIVITATEA  DIDACTICĂ 

1.  Planificare, predare – învățare, evaluare conform curriculum-ului național  

 Elaborarea, aplicarea și interpretarea testelor inițiale – toți membrii catedrei 

 Pregatire pentru examenul de bacalaureat  – sistematizare informații conform  programei și 

rezolvarea de teste – prof.  Constantinescu Nicoleta (fizica) ,  Palade Monica (chimie) și 

Giersch Ștefania (biologie); 

2. Lecții demonstrative în școală / referate 

 14.11.2017 – fizică -  ,,Legea lui Hooke – Determinarea constantei de elasticitate “, clasa a X-

a P, prof. Stroie Mioara. 
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 20 decembrie 2017 – susținerea activității cu tema ,,Știința pentru toți!” în cadrul atelierului ,, 
Științe și noile tehnologii!”- atelier desfășurat cu ocazia  Zilelor Colegiului cu elevi ai 

claselor a XII -a și aX-a. La activitate  au participat  alături  de profesorii și elevii CEVM și 

reprezentanți ai ISJ-PH, prof. Constantinescu Nicoleta 

 23.01.2018 – chimie - ,,Hidrocarburi saturate și nesaturate!’’, clasa a X-a , prof. Tinca 

Mariana 

 25.01. 2018 - ,,Un nou concept despre educație”, referat, prof. Palade Monica 

4. Simpozioane / Proiecte. 

 20 decembrie 2017 – lansare Centrul de  Excelență ,, Aripi”-  secțiunea ,,Științe și 

tehnologii!”- domeniul STEM. 
 16 ianuarie 2018 –lansare proiect ,,Robo -Manager - Antreprenor în Domeniul Științei! ,” 

proiect susținut de  Fondul Științescu - societatea oamenilor de afaceri din Prahova – 

coordonatori - prof. fizică -inspector școlar- Graur Aurel, prof. chimie- dir.adj.Palade Monica, 

prof. fizică – responsabil catedra Științe – Constantinescu Nicoleta și  director – prof. Lupu 
Simona. 

 Fondul obținut în valaore de 12000lei va susține desfășurarea activităților din cadrul 

cercului de robotică înființat la Colgiul Economic ,,Virgil Madgearu’’, municipiul Ploiești.    
 01.02.2018 -Participare la Simpozionul Național ,,Ștefan Ilie” la secțiunea profesori cu 

lucrarea: ,,Un nou concept despre educație”, prof. Palade Monica  

 Participat la a V-a ediție a Simpozionului Județean ”Forme de design cultural. Educația în 
(re)creație.” cu lucrarea „WebQuest - Fierul nostru cel de toate zilele”, prof. Darie Mădălina. 

 Participare  la Conferința BookLand Evolution, ediția a V-a, 2018, prof. Constantinescu 

Nicoleta. 

 19 aprilie 2018 – participare la Simpozionul Internațional ,,Performanțe prin Parteneriate”, 
ediția I, organizat de Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu “, municipiul Ploiești, cu lucrarea 

,,Robo-Manager, antreprenor în domeniul Științelor’’, prof. Constantinescu Nicoleta și prof. 

Graur Aurel. 
 21 aprilie 2018 – participare la atelierele din cadrul Festivalului de Științe ,,Știintescu FEST’’, 

eveniment desfășurat la Palatul Culturii, municipiul Ploiești și organizat de  Fundația 

Comunitară Prahova, prof. Constantinescu Nicoleta și prof. Graur Aurel. 

 Mai, 2018 – participare la organizarea ,,Bursei de valori educaționale’’, ediția a XVIII, 
eveniment desfășurat în cadrul ,,Săptămânii de excelență pentru elevi’’, la Palatul Culturii. 

 participare proiect  judetean ,,Tânărul ecologist- ocrotitorul mediului’’- prof. Palade Monica 

 

5.   Promovarea imaginii școlii  

 

1. https://observator.tv/eveniment/elevii-romani-demonstreza-inca-o-data-cat-de-priceputi-sunt-

243391.html  

 

2. http://adevarul.ro/locale/ploiesti/video-cubul-rubikrezolvat-cateva-secunde-robot-genial-

creat-elevi-romani-masinaria-facuta-piese-lego-1_5a9560e9df52022f75085f6e/index.html  

 

3. http://www.descopera.ro/lumea-digitala/17036160-robo-manager-robotul-care-in-doar-

cateva-zeci-de-secunde-rezolva-renumitul-cub-rubik  

 

4. http://prahova-news.ro/stire/robotelul-rubik-creatia-unor-elevi-de-la-colegiul-economic-

virgil-madgearu-ploiesti--3017  

 

5. https://www.republikanews.ro/videoelevii-unui-colegiu-ploiestean-sunt-geniali-ar-putea-

ajunge-in-atentia-nasa/  

 

 2017-2018 - Participare Proiectul ICAM -proiect internațional  Co-funded by the 
ERASMUS+ Programme of the European Union/ Integrarea copiilor afectați de migrație  

https://observator.tv/eveniment/elevii-romani-demonstreza-inca-o-data-cat-de-priceputi-sunt-243391.html
https://observator.tv/eveniment/elevii-romani-demonstreza-inca-o-data-cat-de-priceputi-sunt-243391.html
http://adevarul.ro/locale/ploiesti/video-cubul-rubikrezolvat-cateva-secunde-robot-genial-creat-elevi-romani-masinaria-facuta-piese-lego-1_5a9560e9df52022f75085f6e/index.html
http://adevarul.ro/locale/ploiesti/video-cubul-rubikrezolvat-cateva-secunde-robot-genial-creat-elevi-romani-masinaria-facuta-piese-lego-1_5a9560e9df52022f75085f6e/index.html
http://www.descopera.ro/lumea-digitala/17036160-robo-manager-robotul-care-in-doar-cateva-zeci-de-secunde-rezolva-renumitul-cub-rubik
http://www.descopera.ro/lumea-digitala/17036160-robo-manager-robotul-care-in-doar-cateva-zeci-de-secunde-rezolva-renumitul-cub-rubik
http://prahova-news.ro/stire/robotelul-rubik-creatia-unor-elevi-de-la-colegiul-economic-virgil-madgearu-ploiesti--3017
http://prahova-news.ro/stire/robotelul-rubik-creatia-unor-elevi-de-la-colegiul-economic-virgil-madgearu-ploiesti--3017
https://www.republikanews.ro/videoelevii-unui-colegiu-ploiestean-sunt-geniali-ar-putea-ajunge-in-atentia-nasa/
https://www.republikanews.ro/videoelevii-unui-colegiu-ploiestean-sunt-geniali-ar-putea-ajunge-in-atentia-nasa/
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 Implicare in realizarea  noului site al Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu”- 

http://cevmpl.ro. prof. Constantinescu Nicoleta. 

 

 

6. Perfecţionarea pregătirii de specialitate  în domeniu / dezvoltare profesională 

 26 octombrie 2017 – participare la activitatea metodico științifică  ,,Generarea de entropie în 

sistemul climatic!”, desfășurată la CCD-PH, prof. Constantinescu Nicoleta. 
 participarea profesorilor de chimie, fizică și biologie la cercurile pedagogice. 

 7. Publicații 

 decembrie 2017 și ianuarie 2018 – publicarea unor resurse educaționale pe site-ul ISJ – PH 
http://www.isj.ph.edu.ro/blog/resurse-educationale  - proiectul cu tema ,,Modele atomice” 

pentru clasa a XII-a și proiectul cu tema ,, Motoare termice” pentru clasa a X-a. 

 Publicare resurse educaționale pe platforma www.didcatic.ro în pagina utilizatorului 

nicol_constantinescu, prof. Nicoleta Constantinescu. 
 

IV.  Performanțe - Examene,  Olimpiade,  Concursuri  Școlare  

An Școlar 2017 -2018 

 

Catedra  de Științe/ FIZICĂ 

 

Concursul  Regional de Fizică ,, Șerban Țițeica” înscris în CAEN, aprobat MEN/ 

 Nr.  24986 / 22. 01. 2018/   an școlar 2017-2018. 

 

 Etapa județeană  – desfășurată la Colegiul  Tehnic  ,, LAZĂR EDELEANU “   Ploiești 

– 17  martie 2018 

 

   

Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Clasa Premiul 

obținut  

Profesor coordonator Observații 

1.  Enache V. Gabriel  

Alexandru  

IX S1 I. Constantinescu 

Nicoleta 

Calificat la etapa 

regională 

2. Dan I. Valentin Răzvan IX S2 II. Constantinescu 

Nicoleta 

Calificat la etapa 

regională 

3. Ciauș I. Cătălin Ionuț 

 

X S5 II. Stroie Mioara Calificat la etapa 

regională 

4. Alexandru M. Florentin Ionuț 

 

IX S1 III. Constantinescu 

Nicoleta 

Calificat la etapa 

regională 

5. Popa  A. Cătălina Alexandra  

 

IX S2 mențiune Constantinescu 

Nicoleta 

Calificat la etapa 

regională 

6. Gîscă C. Diana Elena  

 

IX S6 mențiune Stroie Mioara Calificat la etapa 

regională 

7. Nae J. Andreea Cristiana  

 

IX S2 mențiune Constantinescu 

Nicoleta 

Calificat la etapa 

regională 

 

 

 

 Etapa regională – Concursul ,,Şerban Ţiţeica” desfășurat  la Colegiul Tehnic  ,,MIHAI 

BRAVU ” sect. 3 Bucureşti  /  28 aprilie 2018  

 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

elev 

Premiul obținut  Clasa  Profesor coordonator  Observații  

1. Dan I. Valentin 

Răzvan 
I. IX S2 Constantinescu Nicoleta  

http://cevmpl.ro/
http://www.isj.ph.edu.ro/blog/resurse-educationale
http://www.didcatic.ro/
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2. Popa  A. Cătălina 
Alexandra  

 

I. IX S2 Constantinescu Nicoleta  

  

 Concursul Național  ,, Științe și Tehnologii” , ediția a VIII- a, înscris în CAEN/ aprobat 

MEN/ nr. 24983/22.01.2018, poziţia 126/  desfășurat în 29 martie 2018. 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Premiul obținut  Clasa  Profesor 

coordonator  

Observații  

1 

2. 

Tănase Sorin Mihai  

Gavrilă Iulian  
Mențiune  

 

X - I Constantinescu 

Nicoleta 

 

Secțiunea fizică 

teoretică 

1. 

2. 

3. 
4. 

5. 

Cioroianu Laurențiu 

Frâncu Mădălin 

Rădulescu Andreea 
Vizireanu Bogdan 

Gheorghe Miriam  

 

Premiul special  

 

XI – A2 

XI - I 

XI-  I 
X - S4 

X -I 

Constantinescu 

Nicoleta 

 
Graur Aurel  

Secțiunea  

Roboți 

Elevii sunt membrii  
Cercului de robotică 

CEVM  

  

 

 Concursul  Regional  ,, Today a Project, Tomorrow the Future” înscris în CAEN, 

aprobat MEN/ Nr.  2056 / an școlar 2017-2018, desfășurat la Liceul Tehnologic 

           ,, Grigore C. Moisil’’, Buzău, mai 2018. 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

elev 

Premiul obținut  Clasa  Profesori coordonatori  Observații  

1. 
2. 

Tănase Sorin  
Gavrilă Gabriel  

III.   X- I Constantinescu  Nicoleta 
 Cristescu Corina 

Secțiunea roboți-
lb. engleză  

 

 Concursul interjudețean  ,, E- SCIENCE” 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume 

elev 

Premiul obținut  Clasa  Profesori coordonatori  Observații  

1. Vizireanu Bogdan  Mențiune   X- S4 Graur Aurel Secțiunea Afișe 

 

 

 

 

Catedra  de științe/ CHIMIE  

 

Simpozionul Național ,,Ștefan Ilie”, 1 februarie 2018,  secțiunea elevi. 
 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Premiul obținut  Clasa  Profesor 

coordonator  

Observații  

1 
2. 

 

Drăgulin Andrei  
Costea Bogdan  

Premiul II. X -  I Palade Monica  
 

Secțiunea chimie  

 

 

Concursul Național  ,, Științe și Tehnologii” , ediția a VIII- a, înscris în CAEN 2018 aprobat 

MEN/ 29 martie. 

Nr. Nume și prenume elev Premiul obținut  Clasa  Profesor Observații  
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crt. coordonator  

1 
2. 

3. 

Stroescu Mihaela 
Mihordea Ștefan 

Florea Flavius 

Premiul II. X - S7 Palade Monica  
Matei Carmen 

 

Secțiunea chimie  

 

Concursul Național de chimie Petru Poni  

 Etapa județeană  -28-martie-2018 - desfășurată la Colegiul  Tehnic  ,, LAZĂR 

EDELEANU “   Ploiești 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume elev Premiul 

obținut  

Clasa  Profesor coordonator  Observații  

( etapa națională se va 

desfășura în luna mai) 

1. Enache Gabriel  I. IX S1 Palade Monica Cristina   

2. Alexandru Florentin II. IX S1 Palade Monica Cristina  

3. Mazîlu Teodora III. IX S Palade Monica  

3. Pârvulescu Malina  I X S1 Palade Monica   

 

 

Concursul Național de chimie Petru Poni /Etapa națională  

 

Nr.crt. Nume și prenume 

elev 

Premiul 

obținut  

Clasa  Profesor coordonator  Observații  

 

1. Enache Gabriel  I.  Palade Monica Cristina   

2. Alexandru Florentin III.  Palade Monica Cristina  

 

 

 Olimpiada județeană de biologie 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

elev 

Premiul obținut  Clasa  Profesori coordonatori  Observații  

1. Meterz Alexandra  Mențiune   X- I Giersch Ștefania  

 

 Olimpiada județeană  interdisciplinară  ,,Științele Pământului ‘’ 

(fizică,chimie,biologie,geografie) 

 

Nr. 

crt. 
Nume și prenume 

elev 

Premiul obținut  Clasa  Profesori coordonatori  Observații  

1. Frâncu Mădălin Mențiune   XI-I Constantinescu Nicoleta  
Palade Monica 

Giersch Ștefania  

Bogaciu Carmen 

Fizică 
Chimie 

Biologie 

Geografie 

 

 

V. Măsuri pentru eficientizarea activităţii comisiei: 

 schimb de experienţă la nivelul comisiei metodice realizat prin abordarea unor activităţi şi 

teme care să faciliteze acest lucru; 

 demers didactic atractiv în vederea atragerii elevilor în studiul celor trei discipline; 

 utilizarea calculatorului în lecţii acolo unde este cazul în vederea stimulării interesului 

elevilor pentru disciplinele Fizică-Chimie-Biologie. 

 propunerea unor teme interdisciplinare Fizică- Chimie- Biologie la metodele complementare 

de evaluare, concursuri şcolare, simpozioane; 
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 adaptarea programelor  la nivelul claselor prin esenţializare, propuneri de itemi cu grad diferit 

de dificultate, evidenţierea aplicaţiilor practice ale compuşilor studiaţi; 

 utilizarea sarcinilor diferenţiate de lucru la clasă în vederea prevenirii eşecului şcolar; 

 elaborarea şi implicarea în proiecte educaţionale inter si transdisciplinare; 

 accentuarea continua a importantei aplicatiilor practice interisciplinare ale cunostintelor  

            dobandite; 

 realizarea unor colective de lucru pentru ameliorarea situatiei elevilor cu rezultate slabe, 

pentru pregatirea în vedera  susținerii examenului de bacalaureat; 

 implicarea elevilor în activităţi specifice cu efect de stimulare  a proceselor cognitive. 
 încurajarea elevilor cu spirit creativ și aptitudini speciale. 

 promovarea cunoştintelor, noilor informaţii si descoperilor din domeniul  ştiinţelor 

      
 

   Responsabil COMISIA METODICĂ – ȘTIINȚE,  

  Profesor Constantinescu Nicoleta. 

 

 

ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII” 

 

Catedra de TIC si INFORMATICA 

 

 

Responsabil catedra prof. Andreescu Georgiana 

 

Membri: 

=prof. Sirbu Cristina  

=prof. Nicolae Cornelia 

=prof. Zanfir Ane-Marie 

 

 

Prof. Andreescu Georgiana-grad didactic I 

 

 

prof. Nicolae Cornelia -grad didactic I 

 

 

Prof. Cristina Sirbu-grad didactic I 

 membru comisia pentru disciplina 

 membru Comisia de elaborare a schemelor orare / orarului şcolii 

 membru comisie pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi de evaluare 

 

Prof. Zanfir Ane-Marie -grad didactic I 

 

 
Activitatea catedrei: 

1. Participare la Simpozionul Internațional ,, Performanțe prin parteneriate”- CEVM 

Ploiești – responsabil IT prof Cristina Sirbu, 19.04.2018,  

2. Participare cu articolul „Educație incluzivă -Educaţie de calitate pentru toţi” – prof 

Cristina Sirbu 

3. Organizare HOUR OF CODE decembrie 2017- prof Cristina Sirbu 

4. Ziua Educatiei, Zilele Colegiului, Balul Bobocilor, Banchetul Absolvenților- toti 

membrii catedrei 
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5. Pregatire competente clasele a XII-a- toti membrii catedrei 

6. Desfășurarea unor lecții moderne utilizând platforme și site-uri autorizate de ME= 

KAHOOT- toti membrii catedrei 

7. Activitati in Scoala Altfel”Aranjamente florale”, PHOTO shooting -toti membrii 

catedrei 

8. Targul Firmelor de exercitiu-evaluator prof Cristina Sirbu si prof. Andreescu 

Georgiana 

9. Participare Conferintele BookLand -prof Cristina Sirbu 

10. Partener Concursul interjudetean “Inventii si inventatori”- prof Cristina Sirbu 

11. Programa adaptare clasa IX-a P- prof Cristina Sirbu 

12. Pregatire olimpiada TIC- prof. Nicolae Cornelia si prof Cristina Sirbu 

13. Profesor coordonatori proiecte elevi pentru obtinerea certificatului de competente 

profesionale=atestat informatica - prof. Nicolae Cornelia 

14. Profesor evaluator proiecte elevi pentru obtinerea certificatului de competente 

profesionale=atestat informatica prof Cristina Sirbu 

15. Profesor evaluator la examenul de competente digitale- toti membrii catedrei 

16. Secretar, persoana de contact la examenul de bacalaureat- prof Cristina Sirbu si prof. 

Andreescu Georgiana 

17. Profesor evaluator  in cadrul  examenului pentru situatii neincheiate, corigente si 

examenului de diferente- prof. Nicolae Cornelia si prof Cristina Sirbu 

18. Festivalul International FiEDU la Palatul Culturii prof. Nicolae Cornelia 

19. Parteneriate cu Oracle Academy, Liceul Energetic Câmpina și Clubul Copiilor Slănic 

Prahova prof. Nicolae Cornelia 

20. Târgul Ofertelor Educationale de la Palatul Culturii prof. Nicolae Cornelia 

21. cursul "Fii PRO(fesor) în școala incluzivă" desfășurat la CCD Prahova prof. Nicolae 

Cornelia 
 

 

 

CATEDRA MANAGEMENT MARKETING ADMINISTRAȚIE 

 

 

Nr. 

Crt. 
Nume si prenume 

elev 
Clasa Denumire concurs Data 

Profesor 

coordonator 
Rezultat 

1.  
Frăncu Mădălin 

Gabriel 
XI I 

Concurs județean  

multidisciplinar 

Alexandru Tudor-Miu 

28.03.2018 
Nicolae 

Cornelia 
Premiul I 

2.  
Bucur Alexandru 

Florin 
XI I 

Concurs județean  

multidisciplinar 

Alexandru Tudor-Miu 
18.03.2018 

Nicolae 

Cornelia 
Premiul II 

3.  Duțu Ana Maria XI I 

Concurs județean  

multidisciplinar 

Alexandru Tudor-Miu 
18.03.2018 

Nicolae 

Cornelia 
Premiul III 

4.  Alexandru Florentin  IXS1 

OLIMPIADA TIC 

Etapa judeteana 
Aprilie 

2018 

Sirbu 

Cristina 
MENTIUNE 

5.   XI 

OLIMPIADA TIC 

Etapa judeteana 
Aprilie 

2018 

Nicolae 

Cornelia 
MENTIUNE 
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Responsabil catedra: prof. Rodica Bucur, grad didactic II, 

 

 Comisia pentru elaborarea PAS - Membru 

 Comisia pentru programe și proiecte educative-firma de exercițiu - Membru 

 Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi de evaluare - Membru 

 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență - Membru 

 Comisia pentru ,,Scoala altfel” – Membru 

 

Membrii:   

prof. Simona Lupu, grad didactic I, Director. 

 Presedinte - Comisia pentru curriculum  

 Presedinte - Comisia de evaluare și asigurare a calității 

 Presedinte - Comisia pentru perfecționare și formare continuă 

 Presedinte - Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de 

urgență; 

 Presedinte - Comisia pentru programe și proiecte educative 

 Presedinte - Comisia de elaborare a schemelor orare / orarului şcolii 

 Presedinte - Comisia pentru promovarea imaginii scolii 

 Presedinte - Comisia pentru elaborarea P.A.S 

 Presedinte - Comisia pentru elaborarea regulamentului de ordine interioară 

 Presedinte - Comisia pentru Saptamana „ Sa stii mai multe, sa fii mai bun” 

 Presedinte - Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității 

 

prof. Corina Roxana Lazăr, grad didactic II, Responsabil arie curriculara 

tehnologii 

 Secretar Consiliul de administrație  

 Responsabil aria curriculară Tehnologii 

 Comisia pentru curriculum - Membru 

 Comisia pentru perfecționare și formare continuă - Membru 

 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență- 

Membru 

 Comisia pentru programe și proiecte educative-firma de exercițiu- Membru 

 Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi de evaluare- Membru 

 Comisia pentru ,,Scoala altfel” - Membru 

prof. Dragomir Petrica grad didactic I: 

 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență - 

Membru 

 Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității - Membru 

 Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi de evaluare - Membru 

 Comisia pentru Saptamana ,,Scoala altfel” - Membru 

 Consiliere şi orientare vocaţională – responsabil pentru clasele a XI-a. 

prof. Daniel Laurențiu Drăgan, grad didactic I: 

 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență - 
Membru 
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 Comisia pentru programe și proiecte educative - Membru 

 

prof. Mares Nicoleta, grad didactic II: 

 Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi de evaluare -Membru 

 Comisia pentru Saptamana ,,Scoala altfel” -Membru 

 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență-

Membru 

 

prof. Brândușa Vasile, definitivat: 

 Comisia pentru proiecte și programe educative - Membru  

 Comisia pentru organizarea serviciului pe școală - Membru  

 

Prof. Draghici Liviu, debutant: 

 Comisia pentru programe și proiecte educative – Membru 

 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență - 
Membru 

 Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi de evaluare– Membru 

 Comisia pentru Saptamana ,,Scoala altfel” – Membru 

prof. Ghita Elena Carmen, debutant. 

Asociați:  

Mihăila Mihai – DEBUTANT 

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare: 

1. Realizarea testelor iniţiale predictive pentru clasele din incadrare şi  efectuarea   interpretarea 

calitativă şi cantitativă  a acestora, valorificarea rezultatelor  şi stabilirea  măsurilor  de 
remediere a greşelilor acolo unde a fost cazul – toti membrii catedrei; 

2. Participarea la activitatea Balul Bobocilor, nov.2017– toti membrii catedrei; 

3. Intocmirea planificarilor calendaristice si proiectelor unitatii de invatare , conform incadrarii 
– toti membrii catedrei; 

4. Parteneriat cu Liceul ,,Matei Basarab’’ Craiova – in cadrul concursului interjudetean 

interdisciplinar: „Modalitati de promovare a afacerii”, Editia a V-a, 2018 – prof. Bucur 

Rodica, prof. Lazar Corina 
5. Parteneriat cu Colegiul Economic Buzau - in cadrul proiectului „Din virtual in real prin 

firmele de exercitiu”; – prof. Bucur Rodica, 

6. Parteneriat cu Colegiul National „Petru Rares” Beclean,  – in cadrul proiectului de parteneriat 
educational national „Ia Atitudine” -prof. Bucur Rodica, 

7. Parteneriat cu JA Romania, in cadrul programelor de dezvoltare a abilitatilor pentru viata si 

profesie: „Alimentatie sanatoasa. Sport. Preventie” si „Finante personale si servicii 
financiare” - prof. Bucur Rodica, 

8. Parteneriat cu Fundatia Adolescenta si Institutul Roman pentru Drepturile Omului, pentru 

desfasurarea de activitati impreuna - prof. Vasile Brandusa, prof. Bucur Rodica, 
9. Parteneriat cu ziarul „Esential in educatie” – in scopul publicarii de articole pentru 

promovarea imaginii scolii si desfasurarii de activitati in comun (contract de parteneriat, 

diploma si adeverinta). 

10. Parteneriat cu „Editura D’Art” in cadrul Proiectului Educational National: "Rolul 
activităților extrașcolare în procesul educațional" – Diploma, Adeverinta 

11. SIMPOZION NATIONAL “PERFORMANTA SI PRESTIGIU IN EDUCATIE, 

TRANSDISCIPLINARITATE, CREATIVITATE”, ORGANIZATOR: LICEUL TEORETIC 
“AUREL VLAICU”, BREAZA –participare la 2 sectiuni: Referat metodic si Proiect didactic 

– prof. Bucur Rodica 

12. CONCURS NAŢIONAL UMBRELA VERDE, Ediţia a IX-a, “Protejarea mediului-

Protejarea naturii”, organizat de Şcoala Gimnazială „Ion Câmpineanu”, Municipiul 

Câmpina – participare cu elevii clasei a X-a S3 – prof. Bucur Rodica 
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13. PROIECT  EDUCAȚIONAL  NAȚIONAL: "PROMOVAREA IMAGINII ȘCOLII", 

Organizatori: Ziarul ESENȚIAL în EDUCAȚIE  și Unități de Învățământ - Publicare articol 

cu ISSN – Prof. Bucur Rodica 

14. Participare in cadrul programelor Junior Achievement® în anul şcolar 2017-2018, la 2 

programe:  

 Finante personale si servicii financiare (clasa a X-a) – Extracurricular - Prof. Bucur 

Rodica  

 Alimentatie sanatoasa. Sport. Preventie (clasa a X-a)- CDS - Prof. Bucur Rodica 

 

15. Cercul Pedagogic nr. 6 servicii, desfasurat la Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploiesti 
in 20.octombrie 2017 (toti membrii catedrei): 

 participare in comisia de organizare si sustinere referat metodic: “Relatia: <Firma de 

exercitiu- Firma mama>” – Prof. Lupu Simona, Prof. Bucur Rodica si Prof. Lazar 

Corina 

 Promovare Proiect E+2017-1-RO01-KA102-035883, “Dezvoltarea durabila prin formarea 
de resursa umana performanta in domeniul furnizarii de servicii comerciale” - Prof. 

Lupu Simona 

 Regal gastronomic – expozitie culinara realizatain parteneriat cu agentii economici: prof. 

Dragan Daniel, prof. Vasile Brindusa, prof. Liviu Draghici. 
16. Participare la elaborarea Dosarului pentru pastrarea titulaturii de Colegiu - Prof. Lupu 

Simona, Prof. Bucur Rodica si Prof. Lazar Corina 
17. Participare la sesiunea regionala de informare privind oportunitatile Programului Erasmus+, 

InformarE+, organizata de ISJ Dambovita, in colaborare cu ANPCDEFP, la Targoviste, in 
data de 6 februarie 2018 - Prof. Lupu Simona, Prof. Bucur Rodica. 

18. Participare in Comisia de Elaborare PAS - Prof. Bucur Rodica. 

19. Participareaalături de elevi la“Programul ZILEI INTERNAȚIONALE A FAMILIEI”  cu 
tema: “FAMILIILE: EDUCATORI ȘI FURNIZORI AI DREPTURILOR OMULUI”.- 15 mai 

2018. Elevii au prezentat opiniile lor, trăirile lor în sânul familiei, importanța familiei. Au 

creat poezii si prezentări ppt foarte reușite, au comunicat deschis. Alături de IRDO a fost 

prezentă doamna Loredana Mocescu- trainer dezvoltare personală. –Prof. Vasile Brandusa 
20. Participarea la programul dedicate Zilei Mondiale a Cărții și dreptului de autor în cadrul 

cenaclului Orfeu al Bibliotecii Județene Nicolae Iorga, Ploiești, aprilie 2018 - Prof. Vasile 

Brandusa 
21. Participarea la “Simpozionul dedicat Zilei Internaționale a Drepturilor Omului”, ediția a-VII-

a, 8-9 decembrie,  2017. Am desfășurat activități de informare, prezentare a drepturilor 

omului dar și de creație- realizarea unei expoziții dedicate Drepturlor Omului scopul principal 
fiind cunoașterea și promovarea acestora în rândul tinerilor. Simpozionul a fost organizat de 

către institutul Român pentru Drepturile Omului, Casa Corpului Didactic Prahova și Fundația 

Adolescența.  - Prof. Vasile Brandusa 

22. “ME, YOU, WE TOGETHER”- 20 MARTIE 2018- Activitate desfășurată în cadrul 
“CARAVANEI TOETHER FOR A BETTER WORLD” împreună cu FUNDAȚIA 

ADOLESCENȚA din PLOIEȘTI și INSTITUTUL ROMÂN PENTRU DREPURILE 

OMULUI-  www.weekagainstracism.eu – activitymap 2018 –Prof. Vasile Brandusa,  
23. “ONE WORLD” – 15-24 martie 2017: http://weekagainstracism.eu/activities/one-world/ 

- –Prof. Vasile Brandusa 

24. Managementul banilor si al timpului, 21.05.2018 – prof Mares Nicoleta 

25. Echipamente si softuri in derularea unei afaceri, 24.05.2018 
26. Sistemul educational din diverse tari – organizator - prof. Bucur Rodica, participanti: prof. 

Mares Nicoleta, Dragan Daniel, Buliga Eugenia 

27. Profesor coordonatori proiecte elevi pentru obtinerea certificatului de competente 
profesionale invatamantul liceal si postliceal, nivel 4 si 5 –sesiunea iunie- iulie 2018 – prof. 

Lupu Simona, Lazar Corina, Dragomir Petrica, Dragan Daniel, Bucur Rodica; 
28. Istoria  altfel, 26.03.2018 - prof Mares Nicoleta, prof. Ursache Daniela 

http://www.weekagainstracism.eu/
http://weekagainstracism.eu/activities/one-world/
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29. S.C Anticaffe Ploiesti SRL, 23.05.2018 – prof. Draghici Liviu, Mares Nicoleta, Vasile 
Brandusa, Stepan Eugenia 

30. Profesor coordonator al practicii pedagogice pentru studentii de la U.P.G. – prof. Lupu 

Simona, Lazar Corina si Bucur Rodica; 

31. Participare la Simpozionul Internațional ,, Performanțe prin parteneriate”- CEVM Ploiești – 
organizator: director: Lupu Simona, 19.04.2018,  

a. Participare cu articolul „Educație incluzivă -Educaţie de calitate pentru toţi” – prof 

Lazar Corina 

b. Participare cu articolul: „Parteneriatul scoala-Agenti economici” - prof. Bucur Rodica 

c. Participare cu articolul: „Parteneriat educational strategic”- director Lupu Simona 

32. Coordonarea proiectelor: Târgul firmelor de exercițiu, Romanian Business Challenge  ediția  
a IX-a,  19-20 aprilie 2018- prof. Lupu Simona si Lazar Corina 

33. Responsabil cu selecția și pregătirea elevilor în cadrul proiectului Erasmus+ ”Dezvoltarea 

durabila prin formarea de resursa umana performanta in domeniul furnizarii de servicii 

comerciale”, conform Deciziei nr. 444/16.11.2017 – prof. Lazar Corina 
34. Insotirea elevilor in mobilitatea din Portugalia, mai 2018 – prof. Lupu Simona si prof. Lazar 

Corina 

35. Activitati de diseminare si promovare a proiectului Erasmus+ ”Dezvoltarea durabila prin 
formarea de resursa umana performanta in domeniul furnizarii de servicii comerciale” în 

cadrul programului Made for Europa - prof. Lupu Simona, Lazar Corina. 

36. Participarea la prezentarea Incluziune financiară – de la vorbe la fapte, în județul Prahova, în 
cadrul Proiectului național „Olimpiada micilor bancheri”, conform adeverintei 

nr.732/16.03.2018 - prof. Lazar Corina 

37. Implicarea în organizare, participarea cu materiale privind încadrările ariei curriculare 

Tehnologii - Prof Lazar Corina, prof. Bucur Rodica. 
38. lectie vizita in data de 12.02.2018 , cu elevii clasei a IX a S6 , in parteneriat cu S.C. UZUC 

S.A. PLOIESTI  - prof. Ghita Elena Carmen 

39. Excursie la “Muzeul simturilor” Bucuresti –in saptamana scoala altfel cu elevii clasei a X-a 
S3.  – prof. Bucur Rodica 

40. Programul dedicat “Zilei internationale a familiei”, cu tema: “Familiile: educatori si furnizori 

ai drepturilor omului”, Ploiesti, 15 mai 2018, desfasurat in parteneriat cu fundatia 

“Adolescenta” si Institutul Roman pentru drepturile omului – prof. Vasile Brandusa, prof. 
Bucur Rodica 

41. Proiectul de Parteneriat Educational National “Ia Atitudine”, editia a V-a - prof. Bucur 

Rodica 
42. Promovarea ofertei educationale la Liceul 1 Mai Ploiesti  - prof. Bucur Rodica 

43. Bursa de valori educationale, desfasurata la Palatul Culturii, Ploiesti - - prof. Bucur Rodica 

44. Programului International “Sa invatam despre padure” (LeAF – Learning about Forest) – cu 
elevii clasei a X-a S3 - prof. Bucur Rodica 

45. Ziua Internationala pentru combaterea discriminarii (21 martie – 2018) – caravana „Diversity 

– never – enough!”, in parteneriat cu Fundatia Adolescenta si Institutul Roman pentru 

drepturile omului - prof. Vasile Brandusa si prof. Bucur Rodica 

46. Lansarea Centrul de  Excelență ,, Aripi CEVM” 5 octombrie 2017 -  secțiunea ,,Științe și 

tehnologii!”- domeniul STEM, sectiunea ,,Antreprenoriat”, sectiunea ,,Comunicare”, 

coordonator director Lupu Simona, cadre didactice implicate: prof. Constantinescu Nicoleta, 
prof. Aurel Graur, prof. Liviu Draghici. 

47. Organizarea Zilei Educatiei- 5 octombrie 2017, coordonator director Lupu Simona, 

participanți echipa de organizare: prof. Suditu Iulia, prof. Lazar Corina, Prof. Sirbu Cristina, 
cadre didactice. Activități: schimb de experiență in domeniul parteneriatelor invitati 

reprezentanti ai unor institutii de invatamant si camere de comert din Cehia, Italia, Romania 

48. Derularea proiectului Colegiul antreprenorilor in cadrul Centrul de  Excelență ,, Aripi 

CEVM” sectiunea ,,Antreprenoriat”, coordonator prof. Liviu Draghici, director Lupu 
Simona, prof. Lazar Corina, prof. Petrescu Stefania 
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49. Organizarea ,,BURSEI DE VALORI  EDUCAȚIONALE”  07-10 mai 2018, director Lupu 
Simona, prof. Moise Alina, prof. Suditu Iulia, dir. adj. Palade Monica, alte cadre didactice 

implicate in promovarea colegiului la stand. 

50. Realizare ziarul școlii „Gazeta Tinerilor Economiști”, ziar lansat în cadrul Bursei de Valori 

Educaționale prof. Nicolae Iuliana, director Lupu Simona 
51. Obținerea titulaturii de Școală Antreprenorială, 2018  la concursul organizat de Junior 

Achievement la nivel național- coordonator director Lupu Simona, prof. Andreescu 

Georgiana, prof. Sirbu Cristina 
 

Formare și dezvoltare profesională 

1. The North South Centre of the ouncil of Europe: Online Course- GLOBAL EDUCATION: 
THE INTERCULTURAL DIMENSION- 6 noiembrie- 3 decembrie 2017 –Prof. Vasile 

Brandusa  
2. Participarea la Conferinta SuperTeach- Sibiu, 28 apr.2018, director Lupu Simona 

3. Participarea la Conferințele BookLand Evolution - Prof Lazar Corina, 
4. Participarea la cursul de Educație antreprenorială - Prof Lazar Corina, 

5. promovarea (cu media 9,47) examenului de definitivare in invatamantul preuniversitar , 

sesiunea iulie 2018 – prof Ghita Elena Carmen 
6. Curs „Calitate in managementul inspectiei scolare – organizat de CCD Prahova, in perioada: 

31 01.-02.04.2018,  52 ore, 13 CPT, prof. Bucur Rodica; 

7. Curs Mentor – organizat de School Consulting, in perioada 14.03.2018-17.04.2018 - prof. 

Bucur Rodica; 
8. Curs TIC – organizat de CCD Prahova, 30 CPT –desfasurat in perioada: 20 aprilie – 25 iunie 

2018 - prof. Bucur Rodica 

9. Sustinerea inspectiei speciale si a lucrarii metodico-stiintifice pentru acordarea Gradului 

didactic I - Bucur Rodica si Prof. Lazar Corina 

10. Participarea la cursul „Management educational performant”21.11-1012.2017, 15 CTP- 

director Lupu Simona 
11. Participarea la cursul „ Managementul relatiilor intercultural in context educational” 

29.10-3.11.2017, director Lupu Simona. 

 

 

 

Olimpiade și concursuri  

1) Pregătirea elevilor pentru olimpiada Tehnologii, faza pe școală, județeană și națională – prof. 
Lupu Simona, Lazar Corina, Bucur Rodica 

2) Organizare olimpiada Tehnologii, (realizare subiecte pentru proba scrisă și practica M3 

– etapa pe școală, 12 Februarie 2018, CEVM) – Prof Lazar Corina, prof. Bucur Rodica. 
3) Pregătirea elevilor pentru târgul firmelor de exercițiu și concursul Romanian Business 

Challenge – prof. Lupu Simona, Lazar Corina, Bucur Rodica 

4) Presedinte respectiv vicepreședinte în Comisia de  admitere în învățământul profesional de 

stat cu durata de 3 ani, conform Deciziei nr.15/13.02.2018- director Lupu Simona, prof. 

Lazar Corina,   
5) Membru in Comisia de elaborare a subiectelor pentru Olimpiada Interdisciplinara 

Tehnologogii, faza Judeteana, director Lupu Simona Prof. Lazar Corina, Prof. Bucur 

Rodica, prof. Vasile Brandusa. 
6) Membru in Comisia pentru Certificarea Competentelor profesionale, N4, N5 –prof. Lazar 

Corina, prof Bucur Rodica, prof. Dragomir Petrica, prof. Mares Nicoleta, prof. Dragan 

Daniel;  
7) Presedinte respective secretar la Examenul de certificare a calificării absolvenților 

învățământului liceal, filiera tehnologica, nivel 4, sesiunea mai-iunie 2018, conform 

adeverintei nr. 2250/30.05.2018 și Deciziei ISJ NR.633 – director Lupu Simona, prof 

Lazar Corina 
8) Secretar la Examenul de certificare a calificării absolvenților învățământului liceal, filiera 

tehnologica, nivel 5, sesiunea iulie 2018– prof Bucur Rodica 
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9) Membru în Comisia privind examenele de diferențe în vederea schimbării profilului, pentru 
învățământul liceal – prof. Lazar Corina, prof. Bucur Rodica 

10) Profesor asistent la simularea examenului de bacalaureat, conform adeverinței 

nr.1026/22.03.2018 – toti membrii catedrei; 

11) Profesor asistent la examenul de bacalaureat – toti membrii catedrei 
12) Asistent supraveghetor la Examenul National de Definitivare in Invatamant – Sesiunea 2018 

– prof Mares Nicoleta 
13) La Targul National al F.E. Bucuresti - eveniment inscris in CAEN 2018, aprobat de MEN sub 

nr. 3076/17.01.2018, la domeniul Stiintific, pozitia 271, organizat de Colegiul Costin 

Kiritescu, in data de 3-4 mai 2018 , 4 Premii I (inclusiv Premiul absolut), 2 premii II si o 

mentiune - prof. Bucur Rodica 
14) La Concursul “Din virtual in real prin firmele de exercitiu” –- CAERI, conf. OM 

3076/17.01.2017, Anexa 17, poz. 2162):  1 premiu I, 2 premii II, 3 premii III si 7 mentiuni – 

prof. Bucur Rodica; 
15) La olimpiada pe discipline tehnologice, faza judeteana, desfasurata in februarie 2018:  

o Nastase Corina – Premiul I – (Domeniul Turism si alimentatie)- prof. coordonatori: Lupu 

Simona, Lazar Corina, Bucur Rodica, Nicolae Iuliana, Stoica Camelia 

o Neagu Adelina – Premiul al III-lea (Domeniul Turism si alimentatie) - prof. coordonatori: 

Lupu Simona, Lazar Corina, Bucur Rodica, Nicolae Iuliana, Stoica Camelia 

16) La olimpiada faza nationala pe discipline tehnologice, eleva Nastase Corina a obtinut premiul 

al III-lea - prof. coordonatori: Lupu Simona, Lazar Corina, Bucur Rodica, Nicolae 

Iuliana, Stoica Camelia 

17) La concursul national de educatie antreprenoriala “Ia Atitudine”, prof. coordonator Bucur 

Rodica: 

-Premiul al III-lea - eleva Dinu Andreea Miruna a participat la sectiunea: „Frumos si 
urat in natura si in viata” cu lucrarea „Cand copacii plang, sau cand florile zambesc!”; 

-Premiul al II-lea, eleva Dinu Madalina– clasa XI-a E1, a participat la sectiunea 

„Europa mea, Europa ta, Europa noastra”, cu lucrarea: „Cele mai frumoase cascade 
din Europa”. 

18) Concursul National „Umbrela verde” - elevii clasei a X-a S3 si a XI-a E1 – prof. 

coordonator Bucur Rodica  
19) La concursul Business Plan, faza judeteana si faza regionala locul I, faza nationala locul III 

pentru Cel mai bun plan de afaceri, FE BIO LIFE TECHNOLOGY, elevi Mihai Alexandra si 

Sandu Andreea, prof esor coordonator Lupu Simona-director. 

 
 

Analiza SWOT 

Pucte tari 

 Excelenta pregătire a cadrelor didactice 

permite realizarea unui învăţământ de 

calitate; 

 Utilizarea unor strategii didactice moderne în 

activităţile de predare – învăţare – evaluare, 

de catre toate cadrele didactice; 

 Intocmirea si predarea la timp a planificarilor 

calendaristice de catre toti membrii catedrei; 

 Colaborarea buna a membrilor catedrei intre 

ei si cu partenerii de practica; 

 Implicarea cadrelor didactice in pregatirea 

suplimentara a elevilor pentru olimpiada pe 

Puncte slabe 

 Participarea redusa a unora din membrilor 

catedrei la activitati extrascolare; 

 Participarea redusa a majoritatii membrilor 

catedrei la cursuri de formare si perfectionare; 

 Neaplicarea cu consecventa a prevederilor  

ROI; 

 Notarea elevilor nu se face in unele cazuri in 

mod ritmic din cauze obiective, cum ar fi: 

numarul mic de ore fata de programa 

incarcata, numarul mare de elevi dintr-o clasa. 

 Participarea redusa a cadrelor didactice la 

simpozioane si conferinte 
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discipline tehnologice; 

 Incheierea de parteneriate cu licee de profil; 

 Participarea tuturor membrilor catedrei la 

sedintele Consiliului Profesoral si la 

sedintele catedrei; 

 Respectarea programului de lucru 

 Îndeplinirea sarcinilor de serviciu pe școală 

 

 

 

Oportunitati 

 atragerea cat mai multor elevi pentru studiul 

aprofundat al disciplinelor economice in 

vederea obtinerii de performante; 

 realizarea de proiecte si parteneriate cu 

unitatile scolare de profil, din tara si din 

strainatate; 

 existența unor posibilități multiple de 

formare continuă a cadrelor didactice în 

cadrul unor programe organizate de C.C.D 

Prahova; 

 organizarea de activitati extrascolare in 

parteneriat cu diferite organizatii din 

comunitatea locala; 

 Elaborarea de proiecte educative, 

coordonarea acestora 

 publicarea unor articole, lucrari, in reviste de 

specialitate; 

 participarea la simpozioane, conferinte la 

nivel judetean, regional, national sau 

international. 

 participarea la cursuri de formare organizate 

la nivel international; 

 participarea cu rezultate foarte bune la 

olimpiade si concursuri scolare. 

Amenintari 

 Absenteismul cursanților de la clasele de 

postliceală; 

 Volumul mare de activităţi birocratice poate 

impiedica buna pregătire a lecţiilor; 

 Scaderea interesului elevilor pentru studiul  

disciplinelor economice, datorita faptului ca 

la aceste discipline nu se sustin examene 

nationale sau de admitere la facultate; 

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de 

societate, mass media etc; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere a 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;  

 Lipsa de interes a reprezentanţilor unor 

instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a 

unor relaţii de cooperare.  

 Pierderea încrederii, la nivelul întregii 

societăți, în școală ca instituție. 

 

 

            

CATEDRA CONTABILITATE 

Responsabil:  prof. Dorian Damian, grad didactic I, 

Membri:  

  prof. Ștefania Petrescu, grad didactic I, 

prof. Niculina Bocan Anghel, grad didactic I, 
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prof.Eugenia Stepan, gradul II, 

prof. Rodica Matei, grad didactic I, 

prof. Aurelia Damian, profesor asociat. 

prof. Damian Dorian Florin, grad didactic I: 

 Responsabil Catedra de Contabilitate-finante 

 Responsabil Comisia de elaborare a orarului scolii 

 Membru Consiliul de administrație 

 Membru comisia pentru Curriculum 

 Membru in Comisia dirigintilor. În calitate de diriginte, membru în următoarele comisii 

permanente/temporare: 

 Comisia pentru programe și proiecte educative; 

 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

 Comisia pentru elaborarea regulamentului de ordine interioară; 

 Comisia pentru „Școala altfel”.  

  Comisia pentru acordarea burselor si pentru acordarea ajutorului financiar „Bani de liceu” 

  Comisia pentru monitorizarea ritmicității notării şi de evaluare 

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare  

- Intocmirea orarului scolii 

- Selectia dosarelor pentru acordarea burselor si ajutorul financiar ,,Bani de liceu” 

- Responsabil financiar al proiectului Erasmus+ ”Dezvoltarea durabila prin formarea de resursa 

umana performanta in domeniul furnizarii de servicii comerciale”, pâna la data de 

05.10.2018 

- Realizarea testelor  iniţiale predictive pentru clasele din incadrare şi  efectuarea   interpretarea 

calitativă şi cantitativă  a acestora, valorificarea rezultatelor  şi stabilirea  măsurilor  de 

remediere a greşelilor acolo unde a fost cazul. 

- Participarea la activitatea Balul Bobocilor, nov., 2017 

- Intocmirea planificarilor calendaristice si proiectelor unitatii de invatare , conform incadrarii ; 

- Participarea la Cercul Pedagogic nr. 6, organizat la Colegiul Economic”Virgil Madgearu” 

Municipiul Ploiesti” ,  la data de 20.octombrie 2017 

- Profesor coordonator al practicii pedagogice pentru studentii de la U.P.G. 

- Profesor coordonator proiecte elevi pentru obtinerea certificatului de competente profesionale 

- Participare la Banchetul claselor a XII a  

- Participare la Simpozionul Internațional ,, Performanțe prin parteneriate”- CEVM 

Ploiești,19.04.2018, cu articolul ,, Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale 

prin incheierea de parteneriate între instituțiile de învățământ preuniversitar și entitățile 

economice din domeniul contabilității” 
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- Participare la dezbatarea științifică ,,Cercetarea științifică în contextul globalizării”, 

Universitatea Valahia din Târgoviște, 25.04.2018 

-  Participare la Conferința Internațională ,, Globalization, innovation and development, trends 

and prospects”, Universitatea Valahia Târgoviște, 16-17.05.2018, cu articolul ,, ,,Avantajele 

și dezavantajele utilizării metodei GP pentru calculația costurilor de producție din industria 

mobile” 

Olimpiade și concursuri 

 Pregătire elevi (Racovitianu Diana) pentru olimpiada Tehnologii, faza pe școală. 

 Organizare olimpiada Tehnologii, (realizare subiecte pentru proba practică ”Contabilitate” – etapa 

pe școală, 12 Februarie 2018, CEVM. 

 Membru in Comisia de elaborare a subiectelor pentru Olimpiada Interdisciplinara Tehnologii, 

 Membru in Comisia pentru Certificarea Competentelor profesionale, N4.  

 Profesor asistent la simularea examenului de bacalaureat 

 Profesor asistent la examenul de bacalaureat 

 

prof. Petrescu Ștefania, grad didactic I: 

-membru al Comisiei  CEAC; 

-Responsabil Comisia    pentru elaborarea PAS ; 

-membru în Comisia diriginților. În calitate de diriginte al clasei a X a  S2, membru al următoarelor 

comisii: 

 Comisia pentru Burse școlare, 

 Comisia pentru sustinerea examenelor de diferente 

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare 

Coordonator proiect Erasmus+ ”Dezvoltarea durabila prin formarea de resursa umana 

performanta in domeniul furnizarii de servicii comerciale”, in care s-au realizat: 

  procedura de selectie a elevilor, 

  o intalnire cu elevii selectati si parintii acestora, 

  in proportie de peste 70% pregatirea pedagogica, culturala si lingvistica 

 Activitati de vizibilitate a proiectului prin informari efectuate in cadrul Cercului Pedagogic Nr 

6, Servicii, Cercului Pedagogic de limba franceza, intalnire de diseminare/promovare ISJ 

Giurgiu, ISJ Prahova, in presa on-line, pe FB (crearea unui grup al proiectului), in Buletinul 

informativ al scolii. 

 Organizarea și participarea la Cercul Pedagogic nr. 6, organizat la Colegiul Economic”Virgil 

Madgearu” Municipiul Ploiesti” ,  la data de 20.octombrie 2017 

 Procedura privind validarea competentelor elevilor 
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  pregatirea pedagogica, culturala si lingvistica 

 Activitati de diseminare si promovare, cu ocazia Cercului Pedagogic Nr 6, Servicii,desfasurat 

la Liceul Tehnologic Energetic, Campina, in cadrul saptamanii de promovare a proiectelor 

europene (30 martie 2018), in cadrul unei intalniri cu elevi, profesori si presa, la CEVM – 

iunie 2018, in cadrul saptamanii VET (august 2018). 

 Elaborarea caietelor de practica pentru clasa a XI a, Tehnician in achizitii si contractari si 

clasa a X a, pregatirea de baza Comert (pentru care am obtinut si cod ISBN). 

 Insotirea elevilor in mobilitatile din Spania si Portugalia, 

 Depunerea aplicatiilor pentru proiecte extracurriculare CAEJ/CAERI pentru proiectele: 

”Impreuna pentru succes” si ”Festivalul de teatru Scena” 

 Depunerea unei noi aplicatii Erasmus +, KA1 VET. 

 Organizarea (in echipa) a Festivalului de Teatru Scena, 2018, pentru care s-au incheiat 

parteneriate cu Teatrul Toma Caragiu, Ploiesti si Primaria Ploiesti. 

 Coordonarea activitatii de promocare a festivalului, de catre elevii voluntari, la Ploiesti TV. 

 Coordonarea practicii pedagogice pentru studenti din anul III, de la UPG Ploiesti 

Formare și dezvoltare profesională 

Implicarea în organizare, participarea cu materiale privind modul de elaborare a CDL urilor, precum 

si coordonarea activitatilor cercului, in calitate de responsabil, atat in semestrul I cat si in semestrul II. 

Participarea la sesiuni de informare/cursuri  organizate de ANPCDEFP la Bucuresti si Tîrgoviste. 

Participarea la cursul de Formator, februarie, 2018. 

 

Olimpiade și concursuri 

Pregătirea elevilor de la clasa a XI a E1 pentru participarea la Olimpiada Interdisciplinara 

”Tehnologii”. 

Membru in Comisia de elaborare a subiectelor pentru Olimpiada Interdisciplinara Tehnologogii, 

Membru in Comisia pentru Certificarea Competentelor profesionale, N4.  

Presedinte pentru Comisia pentru Certificarea Competentelor profesionale, N5. 

Evaluator in Comisia pentru efectuarea inspectiilor la clasa si pentru corectarea lucrarilor in cadrul 

examenului de titularizare, Domeniul Economic-Administrativ-Posta. 

Efectuarea unor inspectii de specialitate, pentru colegii din judet inscrisi pentru obtinerea gredelor 

didactice 

 

 

prof. Stepan Eugenia , grad didactic II 
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-membru al Comisiei pentru  realizarea fişelor postului; comisia privind inventarierea patrimoniului; 

comisia pentru rezultatele scolare; comisia tehnica de prevenire si stingere a incendiilor; 

-membru al Comisiei pentru activitatea extracurriculară; 

-membru al Comisiei pentru asigurarea calitătii; 

-membru al Comisiei pentru promovarea imaginii scolii; 

-membru al Comisiei privind examenele de diferente; 

-membru în Comisia dirigintilor. În calitate de diriginte al clasei  a X - a S5, membru al următoarelor 

comisii: 

 Comisia pentru educaţie igienico-sanitară a elevilor şi comportament ecologic, 

 Comisia pentru activitatea extracurriculară, 

 Comisia pentru acordarea burselor, 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, 

 Comisia pentru monitorizarea ritmicitătii notării şi evaluare, 

 Comisia pentru evidenta şi distribuirea manualelor. 

 

Proiecte si experiente curriculare si extracurriculare 

 Realizarea testelor  iniţiale predictive pentru clasele a noua, şi a zecea şi  efectuarea   

interpretarea calitativă şi cantitativă  a acestora, valorificarea rezultatelor  şi stabilirea  măsurilor  de 

remediere a greşelilor acolo unde a fost cazul. 

 Intocmirea planificarilor calendaristice si proiectelor unitatii de invatare , conform incadrarii ; 

 Participarea la Cercul Pedagogic nr. 6, organizat la Colegiul Economic”Virgil Madgearu” 

Municipiul Ploiesti” ,  la data de 20.octombrie 2017. 

 Implicarea in  pregatirea dosarului de selectie din cadrul  Programului Erasmus+ KA102-

035883 cu titlul „Dezvoltarea durabila prin formarea de resursa umana performanta in domeniul 

furnizarii de servicii comerciale” 

         Participarea la inventarierea tuturor bunurilor aflate  in gestiunile Colegiului Economic” Virgil 

Madgearu” Municipiul Ploiesti, desfasurata in perioada 01 noiembrie- 15 noiembrie 2017, conform 

deciziei nr. 402/04.10.2017; 

          Implicarea in  activitatea de selectie si diseminare a Proiectului Erasmus + 2017- 1Ro01- KA 

102 - 035883  „ Dezvoltarea durabila prin formarea de resursa umana performanta in domeniul 

furnizarii de servicii comerciale”; 

           Participarea la  verificarea dosarelor pentru acordarea burselor si ajutorului financiar ”Bani de 

liceu” conform deciziei nr.387 din 18.09.2017; 

        Participarea la elaborarea subiectelor si evaluarea lucrarilor in cadrul Olimpiadei Tehnologii, 

Profil Servicii, etapa judeteana ; 
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        Participarea  in cadrul Comisiei privind examenele de diferente in vederea schimbarii profilului, 

pentru invatamant liceal; 

          Asistent la Centrul de examen nr. 1299, comisia 14 – Colegiul Economic” Virgil Madgearu” 

Municipiul Ploiesti; 

          Profesor coordonator si evaluator la examenul de certificare a calificarii absolventilor  

invatamantului liceal, filiera tehnologica, nivel 4, sesiunea mai-iunie 2018. 

    Profesor evaluator  in cadrul  examenului pentru situatii neincheiate; 

 Participarea la  verificarea dosarelor pentru acordarea burselor si ajutorului financiar”Bani de liceu” 

conform deciziei nr.387 din 18.09.2017; 

prof. Bocan Anghel Niculina , grad didactic I 

 

- membru in Comisia  de securitate si sanatate in munca si pentru situatii de urgenta,                                

- membru in Comisia de monitorizare a disciplinei; 

- membru  in Comisia pentru acordarea burselor  si Bani de liceu; 

- membru in Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si  

  discriminarii in mediul scolar  si promovarii intercurturalitatii, 

- membru în Comisia diriginților.  

      În calitate de diriginte al clasei a IX-a S1, am realizat urmatoarele: 

-  participare la Balul Bobocilor,  

-  organizare de  activitati extracurriculare, precum vizionare film la moll, teatru, parc, etc.          

-  realizare sedinte cu parintii, 

-  asigurarea  consilierii elevilor si parintilor. 

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare 

- Profesor coordonator al practicii pedagogice pentru studentii de la U.P.G. 

- Profesor coordonator proiecte elevi pentru obtinerea certificatului de competente profesionale;  

- Participarea la Cercul Pedagogic nr. 6, organizat la Colegiul Economic”Virgil Madgearu” 

Municipiul Ploiesti” ,  la data de 20.octombrie 2017. 

- Membru in comisia de inventariere a colegiului 

Formare și dezvoltare profesională 

Expert contabil  judiciar, membru C.E.C.C.A.R.  si  G.E.J. 

Olimpiade și concursuri 

-Mentiune la Olimpiada interdisciplinară faza judeteană 

Prof. Matei Rodica , gradul didactic I 

Proiecte si experiente curriculare si extracurriculare 
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 Realizarea testelor  iniţiale predictive pentru clasele a noua, şi a zecea şi  efectuarea   

interpretarea calitativă şi cantitativă  a acestora, valorificarea rezultatelor  şi stabilirea  măsurilor  de 

remediere a greşelilor acolo unde a fost cazul. 

 Intocmirea planificarilor calendaristice si proiectelor unitatii de invatare , conform incadrarii ; 

 Participarea la Cercul Pedagogic nr. 6, organizat la Colegiul Economic”Virgil Madgearu” 

Municipiul Ploiesti” ,  la data de 20.octombrie 2017. 

Prof. Damian Aurelia, profesor asociat 

Membru Comisia pentru acordarea burselor si pentru acordarea ajutorului financiar „Bani de liceu” 

Proiecte si experiente curriculare si extracurriculare 

 Realizarea testelor  iniţiale predictive pentru clasele a noua, şi a zecea şi  efectuarea   

interpretarea calitativă şi cantitativă  a acestora, valorificarea rezultatelor  şi stabilirea  măsurilor  de 

remediere a greşelilor acolo unde a fost cazul. 

 Intocmirea planificarilor calendaristice si proiectelor unitatii de invatare , conform incadrarii ; 

 Profesor coordonator proiecte elevi pentru obtinerea certificatului de competente profesionale 

 Participare la Simpozionul Internațional ,, Performanțe prin parteneriate”- CEVM 

Ploiești,19.04.2018, cu articolul ,, Dezvoltarea și consolidarea competențelor profesionale prin 

incheierea de parteneriate între instituțiile de învățământ preuniversitar și entitățile economice din 

domeniul contabilității” 

 Participare la dezbatarea științifică ,,Cercetarea științifică în contextul globalizării”, 

Universitatea Valahia din Târgoviște, 25.04.2018 

  Participare la Conferința Internațională ,, Globalization, innovation and development, trends 

and prospects”, Universitatea Valahia Târgoviște, 16-17.05.2018, cu articolul ,, ,,Avantajele și 

dezavantajele utilizării metodei GP pentru calculația costurilor de producție din industria mobile” 

Olimpiade și concursuri 

Membru in Comisia pentru Certificarea Competentelor profesionale, N5.  

 

CATEDRA COMERT 

 

 

              Responsabil catedra                 prof. Badea Florentina, grad didactic I  

                       Membrii:  .                prof. Mircea Vișan, grad didactic I, 

                                        prof. Simona Petrache grad didactic II, 

                                        prof.Ciutacu Lavinia grad didactic II, 

                                                               prof. Nicorescu Ana Maria, definitivat 

                                                               Prof. Radu Liviu-debutant                                    

 

1. Proiectarea activităţii 

 Membrii catedrei de comert au realizat planificările anuale şi semestriale , 

respectând termenele impuse şi respectând programa şcolară şi normele de 

elaborare a documentelor de proiectare. 
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 Am folosit calculatorul pentru realizarea planificărilor , proiectelor didactice şi a 

fişelor de lucru, testelor de evaluare. 
                       In luna octombrie,2017 –membrii catedrei Badea Florentina, Visan Mircea, Petrache 

Simona, Nicorescu Ana, Ciutacu Lavinia, Radu Liviu,  

                       Ionita Elena participat la organizarea cercului  pedagogic desfasurat de Colegiul 

Economic ,,Virgil Madgearu ’’Ploiesti la Centrul de Afaceri   
                       Multifuncțional “LUMINA VERDE” Ploiești 

                              In Cadrul Proiecului ProiectulErasmus+, KA102-035883 „Dezvoltare durabila 

prin formare de resursa umana performanta in domeniul  
                      furnizarii de servicii comerciale” in luna octombrie,2017- prof. Badea Florentina 

,Petrache Simona, Ciutacu Lavinia am facut parte din echipa de  

                      selectie a elevilor pentru proiect . 

 Prof Badea Florentina , Ciutacu Lavinia , Nicorescu Ana au organizat si desfasurat 
o excursie la Sibiu in luna Octombrie 2017 clasa a X-a S4 

 

 Prof Petrache Simona     a desfasurat o activitate la dirigentie impreuna cu 

consilierul scolii,Luiza Covaci pe tema ‚,Combaterea violentei in scoala’’; si a 

participat la Balul Bobocilor organizat de Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu 
’’Ploiesti octombrie,2017,  o excursie de o zi la Brasov cu elevii clasei a IX a S5 ;  

  In luna decembrie,2017 –membrii catedrei de comert au  participat la  activitati  

organizate de scoala cu ocazia ‘’Zilelor Colegiului ‘’; 

 Prof. Badea Florentina a sustinut in luna ianuarie 2018 inspectia fiala si lucrare 

metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I . 
      Prof. BadeaFlorentina, Visan Mircea, Petrache Simona, Ciutacu Lavinia au realizat 

teme pt  

                             Prof. Ciutacu Lavina am participat la seminarul international ”Performanta prin 
parteneriate”; 

       Realizarea incadrarilor pentru membrii catedrei  pentru anul scolar 2017-2018 

prof Badea Florentina-februarie,2018-am participat la asistenta bacalaureat limba 

engleza; 

Prof.Petrache Simona  

 -februarie,2018-a fost secretar la Competitia Business Plan; 

 -februarie,2018-evaluator la Olimpiada de tehnologii –proba scrisa si practica; 

 -martie,2018-a tinut o lectie deschisa la dirigentie pentru mamici cu ocazia zilei de 

8 martie; 

 martie,2018 Prof. Badea Florentina si Ciutacu Lavinia a indrumat pe elevul 

Alexandru P de la clasa a XI a A Concursul ’’Alege este dreptul tau ’’unde a 

obtinut Mentiune etapa judeteana. 

 mai,2018-Prof Ciutacu Lavinia a facut parte din echipa de organizare a Targului 

Firmelor de Exercitiu , Competitia Romanian Bussines Chalenge, Colegiul 

Economic Virgil Madgear Ploiesti  

 -mai,2018-Prof Petrache Simona a tinut doua  lectii vizita, una despre Educatie 

financiara la Anticaffe New Experience si una la S.C. LIDO GARBEA cu elevii 

clasei a IX a S5; 

 -mai,2018-a organizat o excursie de doua zile pe traseul Ploiesti-Rasnov-Cheile 

Gradistei-Moeciu de Jos; 

 -mai,2018-  Prof Badea Florentina , Prof. Visan Mircea, Petrache Simona am 

participat ca profesor evaluator la examenul de certificare a competentelor 

profesionale,nivel 4; 
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 -iunie,2018- Prof Badea Florentina, Ciutacu Lavinia au participat ca membru in 

Centrul de Examen de Bacalaureat .Prof Petrache Simona, Visan Mircea ca 

profesor asistent la examenul de bacalaureat; 

 -iunie,2018-Prof Petrache Simona, Badea Florentina am participat ca professor 

evaluatoir in cadru proiectului ,,Tinerete si sanatate’’; 

 -iulie,2018- Prof. Petrache Simona, Badea Florentina,Ciutacu Lavinia am 

coordonat practica elevilor de clasa a IX a si a X-a pe o perioada de trei saptamani 

Analiza SWOT 

Pucte tari 

 Excelenta pregătire a cadrelor didactice 

permite realizarea unui învăţământ de 

calitate; 

 Utilizarea unor strategii didactice moderne în 

activităţile de predare – învăţare – evaluare, 

de catre toate cadrele didactice; 

 Intocmirea si predarea la timp a planificarilor 

calendaristice de catre toti membrii catedrei; 

 Colaborarea buna a membrilor catedrei intre 

ei si cu partenerii de practica; 

 Implicarea cadrelor didactice in pregatirea 

suplimentara a elevilor pentru olimpiada pe 

discipline tehnologice; 

 Incheierea de parteneriate cu licee de profil; 

 Participarea tuturor membrilor catedrei la 

sedintele Consiliului Profesoral si la 

sedintele catedrei; 

 Respectarea programului de lucru 

 Îndeplinirea sarcinilor de serviciu pe școală 

Puncte slabe 

 Participarea redusa a unora din membrilor 

catedrei la activitati extrascolare; 

 Participarea redusa a majoritatii membrilor 

catedrei la cursuri de formare si perfectionare; 

 Neaplicarea cu consecventa a prevederilor  

ROI; 

 Notarea elevilor nu se face in unele cazuri in 

mod ritmic din cauze obiective, cum ar fi: 

numarul mic de ore fata de programa 

incarcata, numarul mare de elevi dintr-o clasa. 

 Participarea redusa a cadrelor didactice la 

simpozioane si conferinte 

 

Oportunitati 

 atragerea cat mai multor elevi pentru studiul 

aprofundat al disciplinelor economice in 

vederea obtinerii de performante; 

 realizarea de proiecte si parteneriate cu 

unitatile scolare de profil, din tara si din 

strainatate; 

 existența unor posibilități multiple de 

formare continuă a cadrelor didactice în 

cadrul unor programe organizate de C.C.D 

Prahova; 

 organizarea de activitati extrascolare in 

parteneriat cu diferite organizatii din 

comunitatea locala; 

Amenintari 

 Absenteismul cursanților de la clasele de 

postliceală; 

 Volumul mare de activităţi birocratice poate 

impiedica buna pregătire a lecţiilor; 

 Scaderea interesului elevilor pentru studiul  

disciplinelor economice, datorita faptului ca 

la aceste discipline nu se sustin examene 

nationale sau de admitere la facultate; 

 Inexistenţa unor repere morale solide în viaţa 

elevilor, deruta morală determinată de 

societate, mass media etc; 

 Criza de timp a părinţilor datorată situaţiei 

economice, conduce la o slabă supraveghere a 
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 Elaborarea de proiecte educative, 

coordonarea acestora 

 

 publicarea unor articole, lucrari, in reviste de 

specialitate; 

 participarea la simpozioane, conferinte la 

nivel judetean, regional, national sau 

international. 

 participarea cu rezultate foarte bune la 

olimpiade si concursuri scolare. 

copiilor şi la o redusă implicare în viaţa şcolii;  

 Lipsa de interes a reprezentanţilor unor 

instituţii locale duce la pierderea pe parcurs a 

unor relaţii de cooperare.  

 Pierderea încrederii, la nivelul întregii 

societăți, în școală ca instituție. 

 

 
 

 

 

 
 

CATEDRA TURISM SI ALIMENTATIE 

 

Responsabil: prof. Iuliana NICOLAE, grad didacticI, turism 

 Membru Comisia pentru Curriculum 

 Membru Comisia pentru programe și proiecte educative – (responsabilități: excursii) 

 Membru Comisia pentru acordarea burselor si pentru acordarea ajutorului financiar „Bani de liceu” 

 Membru Comisia pentru „Școala altfel” 

 Membru Comisia pentru promovarea imaginii școlii 

În calitate de diriginte, membru în următoarele comisii permanente/temporare: 

 Comisia pentru programe și proiecte educative; 

 Comisia de securitate și sănătate în muncă și pentru situații de urgență; 

 Comisia pentru elaborarea regulamentului de ordine interioară; 

 Comisia pentru ”Școala altfel”; 

 Comisia pentru acordarea burselor si pentru acordarea ajutorului financiar „Bani de liceu” 

 

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare 

- Parteneriat Colegiul Tehnologic de Industrie Alimentara Arad și Colegiul Economic Virgil 

Madgearu, Municipiul Ploiești 

- Parteneriat Colegiul Tehnic „Edmond Nicolaeu”, Focșani, Vrancea și Colegiul Economic Virgil 
Madgearu, Municipiul Ploiești 

- Organizarea ,,BURSEI DE VALORI  EDUCAȚIONALE”  07-10 mai 2018 

- Participare Cerc Pedagogic - Servicii Colegiul Economic  „Virgil Madgearu”, municipiul 
Ploiești, 20 octombrie 2017 (vizită Bergenbier) 

- Participare Cerc Pedagogic – Servicii- Grup Școlar Câmpina  și Bușteni,  27 aprilie 2018 

- Participare la Festivalul Naţional Școlar Inovafest 2018 „Creativitate şi inventică” - 

secțiunea„prezentare de produse multimedia”, mai - Focșani, Vrancea  
- Excursie de agrement Ploiești-Maramureș,  noiembrie2017 

- Excursie de agrement Ploiești-Buzău, mai 2018 

- Realizare Supliment descriptiv nivel N4 – Tehnician în turism 
- Participare și promovare Caravana Meseriilor - Învățământ  profesional și dual – Școala Generală 

„Ioan Grigorescu”, Ploiești  

- Practică pedagogică  studenți an III UPG facultatea ECTS 
- monitor calitate comisie Bacalaureat – competențe lingvistice și digitale – Colegiul Economic 

„Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești - februarie 2018 

https://www.facebook.com/pages/Colegiul-Tehnologic-de-Industrie-Alimentara/362188523853630?timeline_context_item_type=intro_card_work&timeline_context_item_source=100001644987472&fref=tag
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- Profesor evaluator – examen de certificare a calificării profesionale a absolvenților, nivel 4 și 5, 
Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, Municipiul Ploiești, mai-iunie 2018 

- Realizare ziarul școlii „Gazeta Tinerilor Economiști”, ziar lansat în cadrul Bursei de Valori 

Educaționale 

- Coautor „Un ploieștean prin excelență – Dumitru Munteanu Râmnic”, Editura Ceconi, 2018 
- elaborare subiecte diferență, examen diferențe - 5- 8 septembrie 2017 

- elaborare subiect, procedură școală postliceală, susținere examen și corectare 14 septembrie 2017  

- realizare, aplicare și interpretare teste inițiale  și teste pe parcurs 
- încheiere contract practică Hotel Central, agenția de turism Mika Travel & Tour 

- participare Concert Filarmonică 5 octombrie 2017 „Ziua Educației” 

- metodist din 7 octombrie 2017 
- curs de perfecționare „Management educațional performant” 25 noiembrie – 16 decembrie 2017  

- curs metodist 16 ore - 16 -17 noiembrie 2017 

- practică pedagogică studenți UPG Ploiești – 7 studenți 

 

Olimpiade și concursuri 

- pregătire concursuri  și olimpiade Năstase Corina 11T, Neagu Adelina 11T, Diaconu Mădălina 

11T, Oana Draganescu 12 T  decembrie 2017 - ianuarie 2018 
-Elaborarea subiectelor în cadrul Olimpiadei Tehnologii, etapa județeană Liceul Tehnologic 

Administrativ și de Servicii „Victor Slăvescu”, Ploiești, martie 2018 

- Profesor însoțitor Olimpiada Națională Tehnologii – Reșița, aprilie 2018 
- membru comisie Bacalaureat – Colegiul „Mihail Cantacuzino”, Sinaia, iulie 2018 

- Profesor evaluator  – examen titularizare Colegiul Național ,,Nichita Stănescu” Ploiești, iulie 2018 

- pregătirea lotului olimpic februarie-aprilie 2018: 

 - NĂSTASE CORINA, NEAGU ADELINA, DIACONU MĂDĂLINA - a XIa T- Olimpiada 
Județeană Tehnologii 

 - DRĂGĂNESCU OANA – a XII a T - Olimpiada Județeană Tehnologii 

- premii: 
- PREMIUL III – Etapa Națională a Olimpiadei Tehnologii - NĂSTASE CORINA 

- PREMIUL I–Etapa Județeană aOlimpiadei Tehnologii-NĂSTASE CORINA 

- PREMIUL III–Etapa Județeană aOlimpiadei Tehnologii-NEAGU ADELINA 

- premiul II -  Simpozionul Internațional „Turismul – conexiuni istorice, culturale și economice” 
Iași 28 – 29 octombrie 2017,  lucrare „Orientări de perspectivă în domeniul infrastructurii 

turistice”  

- participare Concursul Internațional „Tradiții și obiceiuri de iarnă pe ulița mea” 17-31 decembrie 
2017  

 Diaconu Mădălina 11T – premiul I „Obiceiuri și tradiții care nu trebuie ratate iarna 

aceasta” 

 Diaconu Radu 9S8 – premiul I „Iarna în diverse ipostaze” 

 Săvulescu Ioan Anton 9S8 – premiul II „Iarna pe uliță”  

 Istrate Vlad 11 E3 – premiul III „Peisaj de iarnă” 

 Mușat Ștefania 9S8 – premiul III „Iarna” 

 Neagu Adelina 11T – premiul III „Iarna ca-n povești” 

 Covrig Roberta 9S8 – mențiune „Iarna privită prin ochii unui copil” 

 

prof. dr.Camelia STOICA, grad didactic I, alimentație 

-responsabil al : 

- Comisiei de Sănătate și Securitate în Muncă-Membru al Consiliului de administrație 

-membru al Comisiei pentru activitate extracurriculară; 

 -membru al Comisiei pentru promovarea imaginii școlii; 

-membru al Comisiei diriginților- În calitate de diriginte al clasei a IX-a S7, membru 

alurmătoarelor comisii: 
 Comisia care coordonează activitatea internatului și a cantinei,  Comisia pentru activitatea 

extracurriculară, 
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 Comisia pentru acordarea burselor, 
 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, 

 Comisia pentru monitorizarea ritmicității notării şi evaluare,  Comisia pentru evidența şi 

distribuirea manualelor. 

 

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare 

A. Inițiere......( nume activitate/ proiect), denumire oficială parteneri, data, locul, 

-Proiectul ,, TINEREȚE ȘI SĂNĂTATE,,- I.S.J Prahova, - Proiectul ,, O RAZĂ DE 

SOARE PENTRU BUNIC!” 

-Parteneriat Educațional intre Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova și 

Colegiul Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești 
-Parteneriat Educațional între Teatrul ,, Toma Caragiu,, Ploiești și Colegiul 

Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești 

-Parteneriat Educațional între  Liceul ,, Mihai Eminescu,,-Republica Moldova și Colegiul 

Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești 
-Parteneriat Educațional între Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu,,- Breaza și Colegiul 

Economic Virgil Madgearu, Municipiul Ploiești 

 

B. Organizare/Coordonare nume activitate, proiect, denumire oficială parteneri, data, locul, 

-Organizarea festivalului de Teatru ,,SCENA,, iunie, 2018 

-Coordonarea și organizarea activităților în cadrul proiectului ,,ȘCOLI AMBASADOR 

ALEPARLAMENTULUI EUROPEAN,,aprilie- mai 2018 

-Organizarea ,,BURSEI DE VALORIEDUCAȚIONALE,, 07-10 mai , 2018 

-Organizarea activitatii de voluntariat in cadrul proiectului,, EAThink ,, 20.ian.2018 

-Organizarea activitatii de voluntariat in cadrul proiectului ,, O RAZĂ DE SOARE 

PENTRUBUNIC!” 30.martie.2018 

C.Participare nume activitate, coordonator/inițiator activitate/proiect, denumire oficială 

parteneri, data, locul: 
-Participarea la ,,Târgul Meșteșugurilor Tradiționale”13.oct.2017, clasa aIXa S7 

-Ziua Mondială a Alimentației 16.oct.2017- clasa aIXa S7 si ambasadorii junior ai 

ParlamentuluiEuropean 

-Balul bobocilor- nov. 2017 clasa a IXa S7 
-Participare Cerc Tehnologii ,, Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”,municipiul Ploiești-

.oct.2017 

-Primul Ajutor- Asociația de Sprijin și Binefacere România 27.nov.2017 ;clasa aXIa S7 
-,,In intampinarea Zilei Nationale a Românie” 23.nov.2017,prof.Alice ARGASEALA clasa a IXa 

S7- 

-,,Luceafarul poeziei românești,, 15.ian.2018, prof. Monica DINU clasa a IXa S7 

- Ziua Culturii Naționale-participarea la vernisajul expoziției etnografice ,,VALORI DE 

PATRIMONIU”-15.ian.2018, clasa aIXa S7 

-Excursie cu tematica, pe ruta „Ploiesti-Brașov-Sibiu-Alba Iulia” 2-3feb..2018 clasa a IXa S7 

-Simpozionul desfasurat cu ocazia zilei de Dragobete la Centrul Județean de Cultură Prahova 
,,DRAGOSTEA-OPINII,REFLECTII, IPOSTAZE,, clasa a IXa S7- 22.feb.2018 

- Excursie cu tematica ,,Istoriaprelucrării sării la Slănic” Ploiesti-Slanic 19 martie 2018 

-,, PRIMAVARA EUROPEANA”- activitate in cadrul proiectului TINERETE SI SANATATE, in 
parteneriat cu INSTITUTO PIERO SAFRA-ITALIA si COLEGIUL NATIONAL ,,NICHITA 

STANESCU”PLOIESTI-17 martie,2018 

-,,PRIMUL PAS CATRE MAREA UNIRE”- activitate in cadrul parteneriatuluieducaționalincheiat 
între Liceul ,, Mihai Eminescu,,-Republica Moldova și Colegiul Economic Virgil Madgearu, 

Municipiul Ploiești – 27 martie 2018 

--Planificarea ofertei educationale/ caravana meseriilor in cadrul proiectului ,, 

Identificareanecesarului resurselor umane calificate pentru economia judetului Prahova in 
perioada 2017-2030 – 23.04.2018 

- 9 MAI- ZIUA UNIUNII EUROPENE- activitatea ambasadorilor juniori la Casa de Targovet-

Ploiesti 
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-,, PREVENIREA CONSUMULUI DE SUBSTANTE PSIHOACTIVE”- activitate realizata 
incolaborare cu I.J.P Prahova- 22.mai2018 

-Excursie de agrement – clasa a IX S7a –Ploiești –Bucuresti 24.mai.2018 

-Concursul – SLOW FOOD,FRESH BEAUTYin cadrul proiectului TINERETE SISANATATE- 24 

mai, 2018 
-Excursie cu tematicaPLOIESTI-BÂRLAD-VASLUI-IASIclasa a IXa S7 6 iulie,2018 

-,,HAI SI TU ÎN DRUMETIE CU CERCETASII ROMANIEI SI DECATHLON PLOIESTI-

7.august, 2018 

 

Formare și dezvoltare profesională 

A.Denumire cursuri/ activitate de formare: 
-Membru in echipa de implementare a Proiectului ERASMUS+KA1VET 

-Curs aprofundat ,, Școli Ambasador ale Parlamentului European” martie, 2018  

-Participarea la Conferința Bookland Evolution 

-Participarea la Conferinta SuperTeach- Sibiu, 28 apr.2018 
-Participarea la Conferinta Internationala ,, Integrarea activitatilor STEM in procesul de predare-

invatare-evaluare, mai 2018 

-Participarea la Conferinta ,, Incluziunea financiara de la valori la fapte”  
-Curs CCD ,, ȘCOALA INCLUZIVĂ” 15 credite 

B.Titlul lucrării publicate, publicația, ISSN/ISBN, data; 

-,, Transdisciplinaritatea- Noua viziune asupra naturii si realitatii”- ISBN 978-973 -,,Viata in 
culori”- ISSN 2457-1911 

Olimpiade și concursuri 

A.Organizare olimpiade/concursuri – denumire, etapă, data și locul desfășurării 

- Concurs interdisciplinar ,, Împreună pentru succes,, CAEJ 64/ 2018 

B.Participare ca profesor evaluator/asistent olimpiade/concursuri/certificarea competentelor 

profesionale/ BAC – denumire, etapă, data și locul desfășurării 

-vicepreședinte comisie simulare BAC- CEVM Ploiesti 
-membru comisie BAC – competente lingvistice si digitale- CEVM Ploiesti- feb 2018 

-Evaluator –examen de certificare a calificarii profesionale a absolventilor ,nivel 5, februarie 2018- 

LT,,Sfantul Apostol Andrei” 

-Elaborarea subiectelor in cadrul Olimpiadei Tehnologii, etapa județeană 2018 LTAS Ploiesti 
-Membru al Comisiei Centrale pentru concursul la disciplinele tehnologice pentru invatamantul 

profesional domeniul Turism si Alimentatie, Etapa Nationala, Buzau 2-6 apr.2018 

-Evaluarea lucrarilor in cadrul Olimpiadei Tehnologii, etapa județeană 2018 LTAS Ploiesti 
- Evaluator –examen de certificare a calificarii profesionale a absolventilor ,nivel 4,mai-iunie 2018 

CEVM Ploiesti 

-Evaluator –examen de certificare a calificarii profesionale a absolventilor nivel 3,-iulie 2018 LT,, 
Sfantul Apostol Andrei 

-Membru comisie Centrul Zonal de Evaluare BAC-  LTAS Ploiesti 

-Corector – examen titularizare Colegiul National ,,Nichita Stănescu” Ploiesti, iulie 2018 

 

C.Coordonare elevi – olimpiade/concursuri – denumire, etapă, data și locul 

desfășurării/organizator, 

-GRILLO ALEXANDRA si PAVEL VALENTINA – aIXa S7- Concurs National ,, Știu si aplic”- 
etapa judeteana, aprilie 2018 

-NASTASE CORINA, NEAGU ADELINA GEORGIANA- a XIa T- Olimpiada Judeteana 

Tehnologii 
-DRĂGHICEANU IOANA – aIXa S7 Concurs Judetean ,, Viata in culori”, mai 2018 

D.Premii obținute olimpiade/concursuri – denumire, etapă, data și locul 

desfășurării/organizator, 

-PREMIUL III – Etapa Nationala a Olimpiadei Tehnologii- NASTASE CORINA--

PREMIUL I–Etapa Judeteana aOlimpiadei Tehnologii-NASTASE CORINA 

-PREMIUL III–Etapa Judeteana aOlimpiadei Tehnologii-NEAGU ADELINA 
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-PREMIUL II–Etapa Judeteana aConcursului National ,, Știu si aplic”- -GRILLOALEXANDRA si 

PAVEL VALENTINA 

-PREMIUL II- ConcursulJudetean ,, Viata in culori”-DRĂGHICEANU IOANA 

 

 

prof. MATEI GEORGETA CARMEN, grad didactic I, alimentație 

-responsabil al Comisiei pentru formare continuă și dezvoltare profesională; 

-membru în Comisia diriginților. În calitate de diriginte al clasei a XI-a B, membru al următoarelor 
comisii: 

 Comisia care coordonează activitatea internatului și a cantinei, 

 Comisia pentru educaţie igienico-sanitară a elevilor şi comportament ecologic, 

 Comisia pentru activitatea extracurriculară, 

 Comisia pentru acordarea burselor, 

 Comitetul de securitate şi sănătate în muncă, 

 Comisia pentru monitorizarea ritmicității notării şi evaluare, 

 Comisia pentru evidența şi distribuirea manualelor. 

 

Proiecte și experiențe curriculare și extracurriculare 

 Organizare proiect   Înscris în CAERI  poziția 1674„Tinerețe și sănătate”- ediția aIII-a, pentru 
anul școlar 2017- 2018, Parteneri: ISJ Prahova, s-au desfasurat activități  in ianuarie,  martie, mai,  

iar concursul regional- 11  iunie 2018 

 Participare „Bursa de valori educaționale – mai  2018” 

 Participare  cu 7 elevi voluntariat In cadrul Proiectului Erasmus CN Nichita Stanescu si un partener 

–liceu profil  din Italia 

 Realizare pliant parteneriat Concordia –aprilie 2018 

 Realizare pliant promovare scoala postliceala Turism/ Agent vamal – iulie 2018 

 Indrumare  10 proiecte clasa a XIIa G- 7 au fost evaluate si au obtinut calificativ foarte bine si 
excelent 

 Realizare  Supliment descriptiv nivel N3- brutar, patiser, preparator produse făinoase 

 Realizare (in colaborare) test aptitudini și psihologic pentru departajare elevi clasa a IXa scoala 

profesională- sesiunea iunie-iulie 2018  

 Ora dirigentie cu doamna psiholog scolar Covaci Luiza – martie 2018 

 Ora transcurriculară cls XI2 si XI B  „Pentru tineri”- Parintele Vasile Gavrilă 20 aprilie 2018 

 Voluntariat in curtea scolii-plantatia mea de capsuni- in cadrul proiectului Tinerete si sanatate 

 excursie Busteni  Centru de vizitare Parc Natural Bucegi –Cascada Urlătoare,  XI B- 24 mai 2018 

 excursie de studiu- ROVIT- Valea Călugăreascăși Muzeul Crama 1777- 26 iunie 2018 

 

 Formare și dezvoltare profesională 

 Formare SUPERTEACH-  Inst Arbinger- Mentalitate deschisă in educație Bucuresti , 9- 11 
martie  2018  

 Martie -Aprilie- 2018- Calitate Managementul Inspecţiei Scolare- 13 CPT , 52 ore  CCD 

Prahova   

 Aprilie, mai+ Formare mentori-  School consulting  

 Iunie- iulie 2018+-Dezvoltarea personală  si evaluarea copiilor şi elevilorelevilor - 22CPT+- 

Go ahead Romania 

 Propunător curs de educație pentru sănătate în cadrul CCD Prahova 

 Participare Cerc pedagogic- servicii-  Grup Școlar Câmpina  și Bușteni- 27 aprilie 2018 

 Participare si promovare Caravana Meseriilor- Invatamant  profesional și dual – Scoala George 
Cosbuc Ploiesti  

 Consiliere pedagogică colegi debutanti pentru examen DEF 

 Practică pedagogică  4 studenți an III UPG facultatea ECTS: Gerosanu Denisa, Stoica Laura- 

grupa 50108, Giuroiu Razvan- 50109, Penescu Alexandru- 50107 
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Olimpiade și concursuri 

 Pregătirea elevilor claselor a XIa  profesională- Brutar in colaborare cu prof Stoica Camelia si prof. 
Stanciu Ioana- faza locală a Concurs pe meserii- premiere in cadrul scolii, realizata cu ajutorul 

acelorasi profesori, pentru stimularea lor, cu acordul direcțiunii școlii 

 Pregatirea elevilor Mihordea Strefan, Stroescu Mihaela, Florea Flavius- 10 S7- Concurs National 

Stiinta si tehnologii martie - aprilie 2018- premiul III.  

 Am participat ca propunator de subiecte şi membru evaluator la Olimpioada Tehnologii Județeană- 

Profil Servicii , martie 2018 
 

 

prof. instruire practică AdrianaMATEI, definitiv, Turism 
Am respectat PROIECTAREA ACTIVITĂŢII Didactice,cu respectarea programei 

şcolare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la 

particularităţile grupei/clasei, întocmirea planurilor unităţilor de învăţare conform legislaţiei în 
vigoare până la termenul stabilit ,folosirea TIC în activitatea de proiectare,realizarea proiectării 

activităţii în format electronic ,proiectarea activităţilor, atât a celor de la clasă, cât şi a celor de 

parteneriat:-am continuat activitatea practică în urma încheierii parteneriatelor de practică cu 

Agenția de turism,Mika Travel ,Hotelul Central Ploiești,Concordia, Restaurant JINX,Terasa Rosie, 
transmise șefei de catedră și responsabilei de comisie.  

1. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE 

o Utilizarea unor strategii didactice care asigură caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 
competenţelor specifice 

o Întocmirea unei liste bibliografice cu lucrări de pedagogie şi metodica predării disciplinei  

o Prognozele didactice şi schiţele de lecţie sunt în concordanţă cu documentele care 
concretizează conţinuturile procesului de învăţământ  

o Există concordanţă între competenţele specifice-obiectivele operaţionale-conţinuturi-activităţi 

de învăţare-metode didactice –mijloace didactice 

o În proiectarea didactică am căutat să existe o deplină concordanţă între competenţele specifice 
ce trebuiau formate-obiectivele operaţionale- conţinuturi-activităţi de învăţare-metode 

didactice-mijloace didactice.     

o Prognozele didactice şi schiţele de lecţie ţin cont de instruirea diferenţiată/centrată pe elevi cu 
C.E.S./particularităţile de vârstă ale elevilor  

 

       3.Diseminarea, evaluarea şi valorizarea activităţilor realizate 

o Prezentarea rezultatelor în cadrul unor întâlniri cu părinţii/la nivelul comisiei metodice  
o Feed-back-ul primit de la elevi şi părinţi prin aplicarea unor fişe/chestionare  

     Periodic, mai ales la şedinţele cu părinţii, le-am aplicat acestora scurte chestionare pentru a-mi da 

seama dacă părinţii şi copii lor sunt mulţumiţi de munca noastră, de rezultatele obţinute şi pentru a-mi 
face o părere despre ceea ce am putea face în plus pentru ca aceştia să fie pe deplin mulţumiţi.  

o Valorizarea activităţilor prin realizarea unor portofolii/expoziţii/exemple de bună practică  

4.Organizarea unor activităţi extracurriculare la nivelul şcolii : 
 Am fost implicată în activităţi extracurriculare la nivelul unităţii şcolare şi am consemnat 

activităţile extraşcolare în diverse documente; proiect, condică, am stimulat elevii participanţi prin 

acordarea de diplome, premii, recompense morale. 

     Proiectarea activităţilor extracurriculare  am făcut-o pe baza consultării elevilor, a familiilor lor şi 
stabilirea de obiective educaţionale  a fost concepută în concordanţă cu reglementările în vigoare.  

      Toate activităţile şi acţiunile realizate sunt cuprinse în raportul activităţilor extraşcolare.  

           
5.Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei 

de “a învăţa să înveţi” 
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 Promovarea studiului individual în rezolvarea unor sarcini de lucru în cadrul ciclului de 
doctorat mi-am înnoit cunoştintele despre managementul serviciilor turistice,management 

strategic,lideriat,,turism rural,durabil, materialele de studiu regăsindu-se în referatele pe 

care le-am susţinut în cadrul unor activități.Am participat la  Simpozionul International 

"Performante prin parteneriate", organizat de Colegiul Economic "Virgil Madgearu", 
municipiul Ploiesti,cu lucrarea Promovarea educației prin parteneriate cu agentii 

economici. 

 
 Am participat la Conferința Turcia cu lucrarea CREATIVITY IN EDUCATIONAL 

ENVIRONMENT, concluzionând cu publicarea ei în articol internațional. 

 Am publicat doua articole în cadrul conferinței internaționale PIGE  2018,SEA 15 - 
Ovidius University, Constanta: 

I. THE QUALITY OF TOURISM  PRODUCTS AND SERVICES  IN THE ACCOMMODATION 

UNITS OF PRAHOVA COUNTY 

II.The "customer orientation" principle is a prerequisite for increased efficiency in tourism 
          

7.MANAGEMANTUL CLASEI 

Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor 
în conformitate cu particularităţile clasei de elevi 

 Prezentarea normelor care trebuie respectate în timpul orelor de curs   

     Regulile stabilite împreună cu elevii, a fi respectate în clasă, au fost discutate cu aceştia de la 
începutul anului şcolar, dar şi amintite de-a lungul anului şcolar, fiind vizualizate prin imaginile şi 

textele postate pe peretele clasei. Astfel, am promovat în special la clasă egalitatea de şanse.  

 Întocmirea documentelor care justifică prezentarea normelor  

     Regulamentul şcolii şi al clasei a fost prezentat şi prelucrat şi părinţilor, în prima şedinţă cu 
părinţii, aceştia semnând procesul verbal de luare la cunoştinţă a celor prezentate.   

         

 Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiei conflictuale 
 Completarea unor fişe de observaţie a comportamentului elevilor  

      Fiecare elev din clasă are o fişă personală de observaţie a comportamentului şcolar (la clasă, în 

curte, în timpul activităţilor extraşcolare), pe care am completat-o pe parcursul semestrului I,şcolar. 

          
 Intervenţia pentru ameliorarea unor situaţii conflictuale  

            Ameliorarea/stoparea situaţiilor conflictiuale a fost posibilă şi datorită activităţilor 

săptămânale de consiliere a părinţilor, prin care aceştia au fost informaţi sistematic de 
comportamentul copiilor,  contribuind eficența.       

 Cunoaşterea, consilierea şi tratarea diferenţiată a elevilor 

 Completarea unor fişe de observaţie a elevilor 
     În dosarul de Management al clasei, fiecare elev are o fişă de observare a comportamentului.  

 Consilierea permanentă a elevilor  

     Elevii au fost consiliaţi pe tot parcursul semestrului şcolar, atât în grup, cât şi individual, atât cei cu 

probleme diverse, cât şi ceilalţi. De asemenea am desfăşurat diverse activităţi şi jocuri în care am 
discutat permanent despre comportamentul bun/rău pe care-l pot avea în contact cu colegii, părinţii, 

vecinii, ceilalţi profesori etc.  

Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică 
 Implicarea elevilor în activităţi de bună practică  pe care le-am propus şi la care am participat, 

atât în cadrul parteneriatelor, cât şi în cadrul activităţilor de la clasă, am implicat elevii în 

realizarea unor activităti de bună practică ,am realizat festivitatea de încheiere a ciclului 
școlar la clasa a XII T,am participat la festivitatea de premiere și banchetul de absolvire clasa 

a XII,în calitate de diriginte,am încheiat mediile și situațiile școlare conform încadrarii anuale.  

 Promovarea ofertei educaţionale și imaginii șscolii la nivelul judeţean la Scoala 

gimnazială,Lipănești,Zamfira,Măgurele. 
Menționez că am finalizat în mod corect toate operațiunile de realizare și încheiere a catalogului 

pentru semestru I și II,drept urmare l-am predat în termen la secretariatul școlii. 
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prof. Ioana Loredana STANCIU , grad definitiv, industrie alimentară 

 

1. Proiectarea activității  

 Am urmarit pe parcursul anului scolar respectarea programei şcolare, a normelor de 

elaborare a documentelor de proiectare, precum şi adaptarea acesteia la particularităţile 

grupei/clasei vizand in principal urmatoarele aspecte specifice acestui criteriu de performanta: 
 

 -Studierea si cunoaşterea documentelor specifice proiectării, 

 -Realizarea şi avizarea la termen a documentelor specifice proiectării precum: planificarea 
anuală/semestrială şi proiectarea unităţilor de învăţare/lecţiilor; 

 -Conceperea unor strategii optime pentru parcurgerea eficientă şi integrală a materiei 

prevăzută de programa şcolară; 

 -Elaborarea de materiale didactice (fise de lucru, prezentări PPT,suport de curs, filme 

educationale, etc.)  

 -Selectarea si alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului liceului si 
colectivelor de elevi, bibliografie afisata spre consultarea elevilor; 

 -Stabilirea achizitiilor anterioare si a performantelor elevilor prin teste si testele initiale, 

precum si conceperea unor strategii adecvate, în concordanţă cu nivelul achiziţiilor anterioare 

şi cu performanţele acestora; 

 

 Am urmarit în activitatea de proiectare folosirea  la maxim a facilitatilor oferite      de 

TIC : 

Am  realizat  proiectarea  unor  activităţi  extracurriculare  corelate  cu  obiectivele 

curriculare, nevoile şi interesele educabililor, conform cu planul managerial al unităţii,   

urmarind   indicatorii   de   performanta   specifici   acestiu   criteriu   de performanta: 

 -elaborarea planificărilor calendaristice si a proiectelor didactice 

  -încheierea unor parteneriate cu instituţiile pentru desfăşurarea activităţilor extra- 

curriculare,alte unitati scolare  etc.  

2. Realizareaactivităţilordidactice 

 Am  utilizat  strategii  care  asigură  caracterul  aplicativ  al  învăţării  şi  formarea 

competenţelor specifice prin: 

 adaptarea strategiei didactice la particularităţile claselor de elevi şi la motivaţia fiecărui elev 

vizibila in materialele didactice propuse, in activitatile derulate la clasa; 

 corelarea strategiei didactice cu obiectivele şi conţinuturile activităţilor de învăţare; 

 corelarea cunoştinţelor teoretice cu domeniul de aplicabilitate practică a cunoştinţelor; 

 reflectarea transdiciplinarităţii în proiectarea didactică a cadrului didactic; 

 capacitatea de a selecta şi folosi documentele curriculare în funcţie de necesităţi; 

 cunoaşterea şi aplicarea documentelor reglementative utilizate în proiectarea didactică. 
 

Am urmarit utilizarea eficientă a resurselor materiale din unitatea de învăţământ în 

vederea optimizării activităţilor didactice -inclusiv resurse TIC 

 utilizarea sistemului integrat PREZI pentru realizarea activităţilor didactice 

 selecţia şi valorificarea manualelor / auxiliarelor curriculare în concordanţă cu nivelul de 
pregătire al elevilor şi cerinţele programei; 

 utilizarea soft-urilor educaţionale, a mijloacelor audio-vizuale moderne; 

 confecţionarea materialului didactic: fişe, prezentări power point, etc. 

 

Am  urmarit  in  permanenta  diseminarea,  evaluarea  şi  valorizarea  activităţilor 
realizate astfel: 

 Am fost preocupata de cunoaşterea elevilor şi de depistarea/ cunoaşterea cazurilor care 

necesită abordări speciale, atat la clasa unde sunt diriginte cat si la clasele unde predau 

pastrand un contact permanent cu profesorii diriginti sau parinti; 
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 Am realizat si urmărit traseul educaţional al educabililor si a progreselor realizate, 

 Am colaborat permanent cu consilierul educativ din unitatea de învăţământ si cu dirigintele 

clasei si consilierul,educatorul organizatiei Concordia 

 am avut intalniri cu parintii in cadru organizat adica sedintele cu parintii si discutii 
individuale personale si telefonice 

 

Am organizat şi desfăşurat activităţi extracurriculare dupa cum urmeaza: 

 -am organizat activitati extrascolare si lectii vizita precum: 
Vizita la Muzeul de Stiinte ale Naturii , sectia laboratorul de Microbiologie 

Vizita la Auchan, preparate de panificatie, prezentare, ambalare 

Vizita la Carrefour Ploiesti, preparate de panificatie, prezentare, ambalare 

Vizita la Cora Ploiesti, preparate de panificatie, prezentare, ambalare 
Vizita Sala Sporturilor 

 

Am   completat  ca  element   central   al   evaluării   rezultatelor   învăţării,   portofoliul 

educaţional. 

 Acesta contine totalitatea diplomelor, a certificatelor sau a altor înscrisuri obţinute în  urma 

evaluării competenţelor dobândite sau a participării la activităţi de învăţare, în diferite 

contexte, precum şi produse sau rezultate ale acestor activităţi, în contexte de învăţare 

formale, nonformale şi informale. 

 Am oferit asistenţă şi consiliere elevilor pentru întocmirea portofoliului educaţional personal, 
dar am si urmarit derularea de activitati in urma carora acestia obtin diplome, certificate 

recunoscute la nivel national si international. 

 
 

 

3. Managementulclaseide elevi  
 Amurmaritstabilireaunuicadruadecvat(regulideconduită,atitudini,ambient)pen

tru desfăşurareaactivităţilorînconformitatecuparticularităţileclaseideeleviprin: 
o cunoaşterea şiaplicarearegulamentuluiinternalşcoliişiaprocedurilorexistentelanivelde 

şcoală; 
o adaptarealimbajuluiînfuncţiedeparticularităţiledevârstăşiindividualealeelevilor; 
o elaborareadenormeşidocumentespecificeclaseilacarepredausausuntdiriginte; 

o comunicarea  profesor  –  elev,  urmărindu-se  realizarea  feed-backului  

bidirecţional  încomunicare; 

o -am pavoazat clasa impreuna cu elevii. 

 

Ammonitorizatpermanentcomportamentulelevilorşigestionareasituaţiilorconflict

ualeprin: 
o - întocmirea  graficului  semestrial  al  activităţilor  extracurriculare  pentru  

prevenirea  şi    combatereasituaţiilorconflictuale; 
o întocmireadocumentelorproiectivespecificefiecăreiactivităţipropuse; 
o -monitorizareaelevilorproblemă; 

 
Am consiliatşitratatdiferenţiat elevii,infunctiedetemperament/problematica/situatie,etc. 

respectandregulamentulscolar,precumsicadrullegalcorespunzatorsituatiei/problemei. 

 

Amincercatsamotivezelevii: 
 

 prinvalorizareaexemplelordebunăpractică, 

 prinstimulareaelevilorparticipanţicuacordareadediplome,premii, 

 prin stimulareacu„punctepremiu”celorfărăabsenţe 
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4. Managementulcariereişial dezvoltăriipersonale 

 Valorificareacompetenţelorştiinţifice,didacticeşimetodicedobânditeprinparticip

area laprogramele deformarecontinuă/perfecţionar 

Implicareaînorganizareaactivităţilormetodicelanivelulcomisiei/catedrei/responsabil. 

o -am  participat  la  toate  cercurile  pedagogice  de  specialitate. 
o -am participat la toate consiliile profesorale  

o -membru in comisii conform fisei postului. 

 Am actualizat portofoliului profesional, portofoliul electronic personal şi 

dosarulpersonal. 

 Dezvoltareacapacităţiidecomunicareşirelaţionareîninteriorul 

şiînafaraunităţii(cu elevii,personalulşcolii,echipamanagerialăşi cubeneficiariidincadrul 

comunităţii-familiile elevilor). 
o In calitateameadecadru didactic,am urmaritsirealizat: 

o corelareadintreproiectareaactivităţiloreducative,extraşcolareşiextracurricularecuactiv

ităţi deconsultareaelevilor,apărinţilor,aautorităţilorlocale; 
o asistenţaşiconsiliereaoferităfamiliilorpentrucorijareadeficienţelorelevilor,precumacel

or   cunumarmaredeabsente; 

o comunicareaşirelaţionareaeficientăcuelevii,personalulşcolii,echipamanagerialăşicu 
beneficiariidincadrulcomunităţii–familie, elevi, alteorganizaţiiexterne. 

 

Manifestarea atitudinii morale si civice 
o amurmaritde-

alungulcariereididactice,darsipeintregparcursulacestuianscolaradoptarea: 

o uneiatitudiniimorale(limbaj,ţinută,respect,comportament)carerespectaşipromoveaza 

deontologiaprofesionala; 
o unei atitudini civice corecta, echidistanta, in conformitate cu cadrul legal specific 

situatiilorintalnite. 

o amurmaritsa realizezcatmaieficientatributiileprevazuteinfisapostului. 
 

 

5. Contribuţiala dezvoltareainstituţionalăşila promovareaimaginiiunităţii şcolare 

Dezvoltareade parteneriateşiproiecteeducaţionaleînvedereadezvoltăriiinstituţionale. 
o Am realizat proiectarea activităţilor extracurriculare pe baza consultării elevilor, a 

familiilorlorşistabilireadeobiectiveeducaţionale; 

o Amurmaritrealizareaactivităţilorextracurriculareşirespectareagraficuluideactivităţial clasei; 
o Am implicat elevii in proiecte si parteneriate prin activitati de coordonare a acestora si in 

realizarea unor materiale obtinand rezultate foarte bune. 

 

Promovareaoferteieducaţionale prin: 

o implicarea/implementarea   a   cel   puţin   unui   proiect   educaţional   promovat   în 

comunitate; 

o participarea la actiunea „Ziua portilor deschise”, „Promovarea la nivelul scolilor 
gimnaziale a ofertei edcationale”.  

o colaborareapermanentăcucomunitatealocală,cupărinţii,cu presa,cufactoriide cultură, 

 

Promovareaimaginiişcoliiîncomunitateprinparticipareaşirezultateleelevilorla 

activităţiextracuriculareşiextraşcolare 

o am participat  in calitate de profesor coordonator la concursul „Am dreptul meu” , 
premiul :  Mentiune, obtinut de eleva Mihai Mihaela, clasa XIP, 

Realizarea/participarealaprograme/activităţideprevenireşicombatereaviolenţe

işicomportamentelornesănătoaseînmediulşcolar,familieşisocietate. 
o implicareaşiactivizareaelevilorşicolegilorînacţiunidecombatereaviolenţei; 
o amorganizat cuclasaaXIP incadrul spatiului Brutaria Concordia, 

exemplificari asupra combaterii violentei.  

Respectareanormelor,procedurilordesănătateşisecuritateamunciişidePSIşiISU 
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pentrutoate 

tipuriledeactivităţidesfăşurateîncadrulunităţiideînvăţământprecumşia 

sarcinilorsuplimentare. 

 întocmirea/semnarea/promovarea documentelor privind PSI şi protecţia muncii in unitatea de 

practica, 

 efectuarea eficientă a serviciului pe şcoală conform graficului pe scoala. 

 

              Implicareaactivăîncreareauneiculturiacalităţiilanivelulorganizaţiei. 

 Cunosc si aplic R.O.I impreuna cu procedurile stabilite la nivel de unitate. 

 membru in comisiile unitatii (conform fisei postului), 

 am fost profesor asistent la examenul de bacalaureat 

 

prof. Daniel GHIȚĂ, grad didactic II, turism 
 

- Am realizat concordanta dintre programă-planificare calendaristică- planificare pe unități de 

învățare și particularitățile clasei 
- Am intocmit documentele de planificare corespunzatoare din punct de vedere calitativ 

- Am coordonat realizarea proiectelor de certificare profesionala pentru elevi in vederea obtinerii 

certificatului de calificare nivel IV Tehnician in turism. 

- In data de 6 septembrie am participat la examenele de diferente 
- In data de 24 februarie am participat ca membru in comisia de organizare/elaborare 

subiecte/evaluare din cadrul olimpiadei de Tehnologii 

- In data de  17 Martie am participat ca membru in comisia de organizare/elaborare 
subiecte/evaluare in cadrul Concursului National pe teme de protectia consumatorului “Alege este 

dreptul tau”. 

- In data de 25 mai am participat in echipa de evaluare aPPT-urilor participante la simpozion “ 
Sport, turism si educatie” cu tema “Educatia durabila da valoare tinerei generatii” 

- In zilele de 25, 27, 28 iunie am participat ca profesor asistent la probele scrise ale examenului de 

bacalaureat. 

- Progresul scolar al elevilor pregatiti de mine a fost unul continuu iar promovabilitatea a fost 
maxima. 

- In luna decembrie 2017 am participat la inspectia scolara Rodis care a avut loc in liceul nostru. 

- In ziua de  19 martie am participat ca profesor asistent la examenul de bacalaureat – competente 
digitale. 

- In aprilie 2018 am participat ca profesor asistent la simularea examenului  de bacalaureat. 

- In data de 30 mai am participat ca prosesor evaluator la examenul de competente tinut la L.T. “ 
Tase Dumitrescu“ Mizil 

- In data de 15 iunie am fost membru in comisia de admitere la scoala profesionala calificarile 

ospatar si cofetar-patiser 

- In data de 11 Iulie am evaluat lucrarile scrise la scoala postliceala specializarea “Agent de turism- 
ghid”. 

- Am elaborat utilizand TIC planificările calendaristice si pe unități de învățare, testele de evaluare 

și de progres dar si proiectele  didactice 
- In data de 17 noiembrie, cu ocazia targului de turism am coordonat excursia la Bucuresti unde am 

vizitat mai multe obiective din care Targul National de Turism din cadrul pavilionului Romexpo 

- Cu ocazia zilei de 8 martie am participat la organizarea activitatii “Martisoare dulci” tinuta la baza 

de practica 
- In data de de 25 mai am organizat excursia tematica pe traseul Ploiesti - Bucov- Ploiesti in care am 

vizitat obiectivele turistice si am desfasurat activitati in aer liber 

- In saptamana “ Scoala altfel: Sa stii mai multe sa fii mai bun!”( 21-25 mai)  impreuna cu elevii 
claselor am avut urmatoare activitati:  

-“ Un stil de viata sanatos” 

- vizionare film – cinema Ploiesti Shopping City 
-“ Donez sange, donez viata”  activitate tinuta la Centrul de transfuzii Ploiesti 
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- In data de 12 februarie am realizat lectii vizita la S.C. Premier Restaurants Romania SRL. si la 
S.C Regina Noptii All Park SRL. Alaturi de elevii clasei 9 S8 

- in data de 27 septembrie cu ocazia Zilei mondiale a turismului am participat la organizarea 

activitatii “ Turismul de la origini...” 

- In data de 15 mai am organizat activitatea de voluntariat tinuta la Fundatia Concordia – Casa 
Austria. 

- Am absolvit “Cursul vocational in domeniul protectiei consumatorilor” initiat de Asociatia 

InfoCons in cadrul parteneriatului strategic incheiat cu Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice. 
- In acest an scolar, fiind  inscris in vederea obtinerii gradului didactic I, sesiunea 2019, am sustinut 

inspectia conform programarii in data de 19 aprilie obtinand nota maxima. 

- Am participat la activitatile metodice desfasurate la nivel de comisie si de arie curriculara. 
- In data de 20 octombrie am organizat activitatile cercului pedagogic nr 6 – “SERVICII” tinut la 

Colegiul Ec “Virgil Madgearu” Pl. 

- Am încheiat contracte  de pregătire practică cu  agentii economici: Sc Mika Travel SRL,  SC. 

Feper SA, Sc Akua Garden SRL si SC Regina Noptii SRL, cofetaria SC Prodcom Mixt. SRL, 
 cofetaria SC. Andrei SRL. 

- In datele de 4, 7, 9 mai am promovat oferta educationala a liceului in cadrul sedintelor cu parintii 

la scolile “ Gheorghe Moisil”, “ Sfantul Vasile” dar si “ H.M. Berthelot” 

 

 

 
COMISII PE PROBLEME 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU PROGRAME ȘI PROIECTE 

EDUCATIVE 

An școlar 2017-2018 
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Nr. 

Crt

. 

Data Denumirea activității Profesor 

coordonator. 

Participanți 

Clasa Loc desfășurare 

activitate 

SEMESTRUL I 

1 18 

septembrie 

2017 

Prezentare programul FLEX 

USA 

Prof. Iulia Suditu 

Prof. Corina 

Cristescu 

Prof. Ștefania 
Giersch 

A IX-a I, a X-a 

S6 

Amfiteatrul CEVM 

2 26 

septembrie 
2017 

Ziua Europeană a  Limbilor 

 English – The Lingua 

Franca of the World 

 Videoclip – Why I 
Love Languages, 

introdus in Calendarul 

European al EDL 

(European Day of 
Languages) 2017 

Prof. Iulia Suditu A IX-a I, a XI-

a T, a XI-a B, 
a XII-a T 

Sălile de curs ale 

claselor menționate, 
CEVM 

3 27 

septembrie 
2017 

Panou dedicat EDL – etaj 1, in 

fața Laboratorului Multimedia, 
ca parte a proiectului Școală 

Ambasador al Parlamentului 

European 

Prof. Iulia Suditu A IX-a I, a XI-

a T 

 

4 5 
octombrie 

2017 

Ziua Educației  

 Performanță prin 
parteneriate – 

activitate cu invitați 

din Italia și Grecia, în 

parteneriat alături de 
Camera de Comerț și 

Industrie Prahova 

 Spectacol Pe aripi de 

vioară, în parteneriat 
cu Filarmonica Paul 

Constantinescu, 

Ploiești 

 Team Building, în 
parteneriat cu Mika 

Travel 

Director, prof. 
econ. Simona 

Lupu 

Director adj., 

prof. Monica 
Palade 

Prof. Alina 

Moise 
Prof. Iulia Suditu 

Profesorii 

diriginți 

A IX-a I, a X-a 
S1, a X-a S6, a 

X-a S7, a X-a 

S1, a XI-a T, a 

XII-a T 

Amfiteatrul CEVM 
 

 

 

 
 

Filarmonica Paul 

Constantinescu, 
Ploiești 

Pensiunea Sf. 

Nicolae, Aluniș, 
Prahova 

5 10 

octombrie 
2017 

Alegeri pentru Consiliul 

Școlar al Elevilor CEVM 

Prof. Alina 

Moise 
Prof. Iulia Suditu 

Toate clasele 

Elevi ai clasei 
a XII-a T 

CEVM 

6 15 

octombrie 

2017 

Prezentare ofertă albume foto 

pentru absolvenți 

Kardynal, Academy of Arts 

Prof. Alina 

Moise 

Prof. Iulia suditu 

Sala de sport 

Agenția de 

turism 

CEVM 

7 16 

octombrie 

2017 

Ziua Mondială a alimentației 

 Alimentație sănătoasă 

 Panou expozițional – 

o nutriție pentru 

echilibru și sănătate 

 

Prof. dr. Camelia 

Stoica 
 

Prof. Carmen 

Matei 

 

A IX-a S7 

 
A XI-a B 

Tehnica servirii – 

Baza de practică a 

CEVM 
Sala 6, CEVM 

8 20-31 
octombrie 

2017 

Repetiții pentru Flash Mob, 
proiectul Suntem tânăra 

generație, toamna 2017 

Prof. Alina 
Moise 

Prof. Iulia Suditu 

Elevi ai 
claselor a IX-a 

I, a X-a S1, a 

X-a S3, a X-a 
S6, a XI-a E2, 

a XI-a A2 

Sala de sport, CEVM 
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9 23 
octombrie 

2017 

Ziua Armatei române Prof. Aurelia 
Banu 

A IX-a P 
(profesională) 

Cercul Militar Ploiești 

9 8 

octombrie 
2017- 31 

ianuarie 

2018 

Module curs Prim ajutor – 

ASG Romania 

Prof. Alina 

Moise 
Prof. dr. Camelia 

Stoica 

Prof. Iulia Suditu 

A X-a I, a IX-a 

S7, a X-a S1 

Amfiteatru CEVM 

Sala 17 CEVM 

10 2 
noiembrie 

2017 

Filmare videoclip Suntem 
tânăra generatie – ediția de 

toamnă, 2017 

Prof. Alina 
Moise 

Prof. Iulia Suditu 

Președintele CȘE 
CEVM Laurențiu 

Ciorăneanu 

Elevi ai 
claselor a IX-a 

I, a X-a S1, a 

X-a S3, a X-a 
S6, a XI-a E2, 

a XI-a A2 

Curtea școlii CEVM 
Elevi ai claselor a IX-

a I, a X-a S1, a X-a 

S3, a X-a S6, a XI-a 
E2, a XI-a A2 

11 8 

noiembrie 
2017 

Modul curs Prim ajutor – ASG 

Romania 

Prof. Alina 

Moise 
Prof. dr. Camelia 

Stoica 

Prof. Iulia Suditu 

A X-a I, a IX-a 

S7, a X-a S1 

Amfiteatrul CEVM 

Sala 17 CEVM 

12 9 

noiembrie 

2017 

Ședință cu Ambasadorii 

Juniori- Proiectul Școală 

Ambasador a Parlamentului 

European 

Prof. insp. 

Vasilica Comișel 

Dir. Adj., prof. 

Monica Palade 
Prof. dr. Camelia 

Stoica 

Prof. Aurelia 
Banu 

Prof. Mihaela 

Mic 

Prof. Iulia Suditu 

Elevii 

Ambasadori 

Juniori 

Amfiteatrul CEVM 

13 10 

noiembrie 

2017 

Participare Cerc activități 

educative 

Prof. Iulia Suditu  Liceul tehnic C. 

Cantacuzino, Băicoi 

14 15 
octombrie 

-21 

noiembrie 
2017 

Repetiții pentru Balul 
Bobocilor CEVM (lunea, 

marțea, joia, orele 18,00 – 

20,00)  

Prof. Alina 
Moise 

Prof. Iulia Suditu 

Elevii din echipa 
de organizare 

Elevi ai 
claselor a IX-a 

și elevii din 

staff 

Sala 10, CEVM 

15 22 

noiembrie 

2017 

Cerc limba franceză Prof. Manuela 

Olteanu 

Prof. Irina Cazan 
Prof. Maria Radu 

Prof. Mihail 

Karaghiaur 

Elevi ai 

CEVM 

Sala 7 CEVM 

16 23 

noiembrie 

2017 

Balul Bobocilor CEVM Prof. Alina 

Moise 

Prof. Iulia Suditu 

Elevii din echipa 
de organizare 

Elevi ai 

claselor a IX-a 

și elevii din 

staff 
Profesorii 

diriginți ai 

laselor a IX-a, 
profesorii 

școlii 

Restaurant Cristal, 

Cartier Albert, 

Ploiești 

17 24 Săptămâna Globală a Prof. Alina Elevii claselor Sala 18 
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noiembrie 
2017 

Educației (18-26 noiembrie 
2017) – activitatea Educație 

pentru diversitate  

Moise 
Prof. Iulia Suditu 

Prof. Mihaela 

Mic 

a IX-a I, a X-a 
X1, a XII-a 

Panouri – holuri 
CEVM 

18 7-11 
decembrie 

2017 

Inspecții  la orele de dirigenție, 
în cadrul ISGEI, de către insp. 

ISJ Cristina Petre, alături de 

metodiști (Prof. Mădălina 

Tuinete) 

Prof. dirig. 
Mihail 

Karaghiaur 

Prof.dirig. 

Camelia Stoica 
Prof. dirig. 

Ștefania Petrescu 

Prof. dirig. Irina 
Cazan 

Prof. dirig. 

Lavinia Ciutacu 

A IX-a S2 
 

A IX-a S7 

 

A X-a S2 
 

A XII-a C 

 
A XI-a A1 

Sala 7 
 

Sala 17 

 

Sala 10 
 

Sala 8 

 
Sala 15 

19 10 
decembrie 

2017 

Ziua internațională a 
drepturilor omului 

Prof. Brândușa 
Vasile 

Prof. Aurelia 

Banu 

A IX-a S4, a 
IX-a S5, a IX-a 

S6, 

Ambasadori 
juniori  

Amfiteatrul CEVM 

20 15 

decembrie 

2017 

Tradiții și obiceiuri românești 

cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă 

Prof. dirig. 

Corina Filcea 

Consilier 
Mihaela Ioniță 

A XII-a A1 Casa de târgoveț 

21 18/20 

decembrie 
2017 

Târg caritabil de prăjituri 

O bucurie de Crăciun 
De Crăciun fii și tu un Moș 

bun! 

 

Prof. Alina 
Moise 

Prof. Iulia Suditu 

 

a X-a S1 
a IX-a I 

 

Sala 18 
Hol parter CEVM 

22 20 

decembrie 
2017 

Ziua școlii 

Atelier de scriere creativă 
 

Workshop de educație 

nonformală – Doza de 
nonformal 

 

Atelierele de creație 

Prof. Monica 

Dinu 
Prof. Iulia 

Dragomir 

Prof. Corina 
Popescu 

Prof. Mihail 

Karaghiaur 

  

23 1-22 
decembrie 

2017 

Shoe Box – acțiune caritabilă Prof. Mihail 
Karaghiaur 

A IX-a S2 
Elevii CEVM 

Sala 7 

24 15 

ianuarie 
2018 

Tradiții etnografice românești Prof. Camelia 

Stoica 

a IX-a S7 Palatul Culturii, 

Ploiești 

25 15 

ianuarie 
2018 

Eminescu – Poetul-emblemă 

al literaturii române 

Catedra de limba 

română 

 CEVM 

26 22 

ianuarie 

2018 

România – 11 ani de la 

aderarea la Uniunea 

Europeană – parte a 
proiectului Școală-Ambasador 

al Parlamentului European 

Prof. Aurelia 

Banu 

Prof. Camelia 
Stoica 

Prof. insp. 

Vasilica Comișel 
Dir. Adj. Prof. 

Monica Palade 

Prof. Mihaela 

Ambasadorii-

juniori 

Amfiteatrul CEVM 
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Mic 
Prof. Iulia Suditu 

 

SE

ME

ST

RU

L 

AL 

II-

LE

A 
 

25 

ianuarie 

2018 

Unirea Principatelor Române Prof. Aurelia 

Banu 

Clasele a XI-a Sala 10 

27 

28 14 

februarie – 
20 aprilie 

2018  

Parcurgerea modulelor 

cursului de prim-ajutor, de 
către elevii claselor a IX-a I, a 

IX-a S7 și a X-a S1 

Prof. Alina 

Moise, Prof. 
Camelia Stoica, 

prof. Iulia Suditu 

Elevii claselor 

a IX-a I, a IX-a 
S7 și a X-a S1 

Amfiteatru, sala 17 

29 5 martie 

2018 

Activitate privind 

infracționalitatea juvenilă 
(tipuri de infracțiuni), 

prezentată de un reprezentant 

al tribunalului Prahova 

Prof. Loredana 

Voicu 

 Amfiteatru 

30 6 martie 
2018 

9 martie 

2018 

Activitate leccție-vizită la 
tribunalul Prahova 

Prof. Mariana 
Șologon, 

Prof. Loredana 

Voicu 

Clasa a X-a S7 Tribunal 

31 6 martie 

2018 

Activitatea ”De ziua mamei” Prof. Simona 

Petrache 

Părinții 

elevilor clasei 

a IX-a S5 

Amfiteatrul CEVM 

32 6 martie 
2018 

Teatru – ”Incursiuni literare” 
(”Ultima noapte...” și ”Moara 

cu noroc”) 

Prof. Manuela 
Olteanu, prof. 

Carmen Matei, 

prof. Iulia Suditu 

Elevii claselor 
a IX-a I, a IX-a 

S4, a XI-a B 

Casa Sindicatelor 

33 8 martie 
2018 

Activitate ”8 Martie” Prof. Petrica 
Dragomir 

Elevii clasei a 
XI-a E2 

Sala 4 

34 8 martie 

2018 

Team Building  Doamnele 

profesoare ale 
CEVM 

Restaurant 

Regina Nopții, 
cartier Albert 

Salon Elegance 

35 9 martie 

2018 

Sedința Consiliului Școlar al 

Elevilor CEVM 

Dir. Simona 

Lupu 

Prof. Iulia Suditu 

CȘE CEVM Agenția de turism 

CEVM 

36 10 martie 

2018 

Participarea Ambasadorilor-

Juniori CEVM la activitatea 

”Bucurie in mișcare” 

Ambasadorii-

Seniori ai CEVM 

Ambasadorii-

Juniori, elevi 

ai CEVM 

Sala Sporturilor 

37 13 martie 
2018 

Ședința Comitetului de părinți 
CEVM 

Dir. Simona 
Lupu 

Comitetul de 
părinți 

Amfiteatrul CEVM 

38 13 martie 

2018 

Activitate de prezentare a 

ofertelor de angajare in SIE 

Prof. Alina 

Moise 

Elevi ai 

claselor a XII-
a 

Amfiteatrul CEVM 

39 17 martie 

2018 

Activitate caritabilă – Masa 

săracilor la Biserica 

Bunavestire Ploiești 

Prof. Irina Cazan Elevi ai clasei 

a IX-a I 

Biserica Bunavestire 

Ploiești 

40 17 martie Activitatea ”Primăvara Prof. Camelia Insp. Cristina Baza de practică a 
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2018 europeană” – schimb de 
experiență între elevii CEVM, 

CNNS si elevi ai Instituto 

Pierro Straffa, Crema, Italia 

Stoica 
Prof. Carmen 

Matei 

Prof. Andreia 

Sersea, CNNS 
Prof. Carmen 

Bogaciu 

Prof. Iulia Suditu 

Petre, ISJ PH 
 

Elevi ai 

claselor a IX-a 

S7, a XI-a B 

CEVM 

41 18 aprilie 
2018 

Cerc limba engleză Prof. Corina 
Popescu 

Prof. Corina 

Cristescu 
Prof. Otilia 

Gîtlan 

Prof. Iulia Suditu 

  

42 19 aprilie 
2018 

Romanian Business Challenge Dir. Simona 
Lupu 

Prof. Corina 

Lazăr41 
Prof. Lavinia 

Ciutacu 

Prof. Adriana 
Matei 

Prof. Daniel 

Drăgan 

Elevi ai 
CEVM, elevi 

ai instituțiilor 

școlare cu 
profil 

tehnologic din 

țară, studenți ai 
UPG Ploiești 

Camera de Comerț și 
Industrie Prahova 

43 19 aprilie 
2018 

Simpozion internațional 
”Performance Through 

Partnerships” 

Dir. Simona 
Lupu 

Prof. Cristina 

Sîrbu 
Prof. Mihail 

Karaghiaur 

Prof. Iulia Suditu 

Speakeri 
internaționali 

și români, 

antreprenori, 
profesori, 

reprezentanți 

ai unor 

instituții de 
profil 

Camera de Comerț și 
Industrie Prahova 

44 20 aprilie 

2018 

Târgul Național al Firmelor de 

Exercițiu 

Dir. Simona 

Lupu 
Prof. Corina 

Lazăr 

Prof. Lavinia 

Ciutacu 
Prof. Adriana 

Matei 

Profesorii 
CEVM 

coordonatori ai 

Firmelor de 
exercițiu, 

profesori ai 

CEVM. 

Elevii 

participanți la 
firmele de 

exercițiu ale 

CEVM și 

instituțiilor 
școlare cu 

profil 

tehnologic din  
țară, elevii 

clasei a X-a S1 

(staff) 

Palatul Culturii, 

Ploiești 

45 7-10 mai 
2018 

Bursa de Valori Educaționale 
– stand CEVM 

Dir. Simona 
Lupu 

Dir. Adj. Monica 

Palade 

Prof. Alina 

Elevi ai 
CEVM 

reprezentanți 

ai proiectelor 

în derulare 

Palatul Culturii, 
Ploiești 
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Moise 
Prof. Iulia Suditu 

Prof. Iuliana 

Nicolae 

Prof. Corina 
Cristescu 

Prof. Carmen 

Matei 
Prof. Mariana 

Șologon 

Prof. Carmen 

Bogaciu 
Prof. Aurelia 

Banu 

Prof. Bucur 
Rodica 

Prof. Nicolae 

Cornelia 
Prof. Mihail 

Karaghiaur 

Prof. Sabina 

Badea 
Prof. Otilia 

Gâtlan 

Prof. Lavinia 
Ciutacu 

46 9 mai 

2018 

Diseminare proiect Școală-

Ambasador a Parlamentului 

European 

Prof. Camelia 

Stoica 

Prof. Aurelia 
Banu 

Echipa de proiect 

Ambasadorii-

Juniori ai 

CEVM 

Casa de Târgoveți 

Palatul Culturii, 

Ploiești 

 47 9 mai 
2018 

Participare activitate de 
diseminare a ofertei UPG 

Ploiești 

Echipa de proiect 
”Școală-

Ambasador a 

Parlamentului 

European” 

Ambasadorii-
Juniori, elevi 

ai CEVM 

Palatul Culturii, 
Ploiești 

48 12 mai 

2018 

Festivalul ”Povestea Eroilor 

Neamului Românesc” 

Dir. Simona 

Lupu 

Prof. Nicolae 
Lupu 

Prof. Petrica 

Dragomir 

Prof. Adriana 
Matei 

Prof. Iulia Suditu 

Elevi ai 

CEVM, 

Ansamblul 
”Mugurelul” al 

CEVM, elevi 

ai școlilor și 

colegiilor din 
județul 

Prahova 

Esplanada Palatului 

Culturii, Ploiești 

49 14 mai 
2018 

Prezentarea ofertei 
educaționale a Facultății de 

Antreprenoriat, Ingineria şi 

Managementul Afacerilor, 

Universitatea Politehnica din 
Bucureşti 

Prof. Iulia Suditu Elevi ai 
claselor a XII-

a 

Amfiteatrul CEVM 

50 20 mai 

2018 

Flash Mob UPG Ploiești Prof. Iulia Suditu Ambasadorii-

Juniori ai 

CEVM, elevi 

Bulevardul 

Castanilor, Esplanada 

Palatului Culturii, 
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reprezentanți 
ai CEVM 

Ploiești 

51 21-25 mai 

2018 

Săptămâna ”Școala Altfel” Profesorii 

CEVM 

Elevii CEVM Varii locații din județ 

și din țară 

52 23 mai 
2018 

Festivitatea de premiere a 
absolvenților claselor a XII-a 

Dir. Simona 
Lupu 

Dir. Adj. Monica 

Palade 

Prof. Alina 
Moise 

Prof. Iulia Suditu 

Profesorii 
diriginți ai 

claselor a XII-a 

Elevii și 
părinții 

elevilor 

claselor a XII-

a 

Sala Europa 

53 24 mai 

2018 

Banchetul absolvenților 

CEVM 

Prof. Alina 

Moise 
Prof. Iulia Suditu 

Profesorii 

CEVM 

Elevii claselor 

a XII-a 

Restaurant Crystal, 

Ploiești 

54 25 mai 

2018 

Activitate de diseminare a 

pericolelor privind traficul de 

persoane 

Dir. Simona 

Lupu 

Prof. Carmen 

Matei 
Prof. Iulia Suditu 

Elevi 

reprezentanți 

ai CEVM 

(Larisa 
Căzănișteanu, 

Laurențiu 

Ciorăneanu, 
Adelina 

Neagu) 

Aula UPG 

55 30 mai 

2018 

Participarea la evenimentul 

”Promovarea educației 
interculturale și combaterea 

stereotipurilor împotriva 

rromilor” 

Prof. Mihail 

Karaghiaur 
Prof. Iulia Suditu 

Elevii clasei a 

IX-a S2 

Sala Europa 

56 5/9 iunie 
2018 

Activitatea ”Unirea Basarabiei 
-100 de ani” 

Prof. Aurelia 
Banu 

Prof. Alice 

Argăseală 

Elevi ai 
claselor a IX-a 

si a XI-a 

Amfiteatrul CEVM, 
Sala 9 

57 8 iunie 

2018 

Festivalul de teatru ”Scena” Prof. Ștefania 

Petrescu 

Prof. Camelia 

Stoica 
Prof. Florentina 

Badea 

Echipe de 

teatru din țară, 

elevi ai școlilor 

și liceelor din 
județul 

Prahova, elevi 

ai CEVM 

Teatrul Imaginario, 

Ploiești 

58 8-11 iunie 

2018 

Mobilitate –exchange cu elevi 

din Polonia 

Prof. Negrea 

Viorica 

Prof. Dinu 

Monica 
Prof. Alina 

Moise 

Prof. Iulia 
Dragomir 

Elevi CEVM 

din cadrul 

proiectului 

Sibiu, București, 

Ploiești 

59 12 iunie 

2018 

Oră deschisă, lecție de limba 

engleză alături de elevi 

Prof. Alina 

Moise 

Elevi polonezi, 

elevi ai 

Sala 18, CEVM 
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ANALIZA SWOT 

Activităţile  educative/extraşcolare  s-au  desfăşurat,  în mare  parte, conform    programului     

stabilit   în   planul    managerial    al   consilierului    educativ    şi   planul    comisiei diriginţilor.  

PUNCTE TARI 

- modalităţi   alternative   de  educaţie  reflectate  într-o  paletă  largă de  activităţi  

extracurriculare    la nivelul şcolii  şi la nivelul  claselor  de elevi: 

polonezi și români Prof. Monica 
Dinu 

Prof. Iulia 

Dragomir 

Prof. Iulia Suditu 

claselor a IX-a 
I și a X-a S1 

60 12 iunie 

2018 

Concursul ”Slow Food, Fresh 

Beauty” din cadrul 

proiesctului regional ”Tinerețe 

și sănătate” 

Dir. Adj. Monica 

Palade 

Prof. Camelia 

Stoica 
Prof. Carmen 

Bogaciu 

Prof. Carmen 
Matei 

Prof. Simona 

Petrache 
Prof. Daniel 

Ghiță 

Echipe de elevi 

ai CEVM, 

participare 

indirectă – 
echipe din țară 

Sala 18 CEVM 

61 10-13 iulie 

2018 

Înscrieri clasa a IX-a Prof. Sabina 

Badea 
Prof. Carmen 

Bogaciu 

Prof. Iuliana 
Nicolae 

Prof. Corina 

Filcea 

Prof. Alice 
Argăseală 

Prof. Corina 

Cristescu 
Prof. Matei 

Adriana 

Prof. Țaga 
Loredana 

Dir. Adj. Monica 

Palade 

Prof. Mihaela 
Mic 

Prof. Negrea 

Viorica 
Prof. Alina 

Moise 

Prof. Iulia Suditu 

Elevele Moise 

Claudia, 
Mălina 

Dumitru (clasa 

a X-a S1), 
Perțea Ionela 

(clasa a IX-a I) 

Amfiteatrul CEVM 
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- profesorii   diriginţi   inspectaţi în cadrul ISGEI, precum  şi  cei  care  au  susţinut   activităţi   

la  comisia   de  specialitate,   au  folosit mijloace   şi metode   moderne,  centrate   pe  elev;  iar  

aceșia  au  fost  interesaţi   de  temă, pregătindu-se    în funcţie   de  bibliografie. 

- un spectru larg de activități curriculare și extracurriculare, care stimulează interesul și 

creativitatea elevilor școlii. 

- parteneriate active între școli, reflectate și în media, ce îmbunătățesc imaginea școlii. 

- implicarea creativă a elevilor, susținuți prin intermediul Consiliului Școlar al Elevilor 

CEVM, prin colaborarea activă cu președintele CȘE, elevul Laurențiu Ciorăneanu. 

PUNCTE SLABE 

o implicarea unui număr relativ redus de cadre didactice, în susținerea actiităților 

extracurriculare, deseori aceiași profesori susținând activități multiple 

o neimplicarea părinților în derularea activităților extracurriculare sau în sprijinirea 

activităților propuse de profesorii-diriginți 

o mijloace financiare reduse, deseori fondurile proprii ale profesorillor inițiatori de activități, 

pentru organizarea și derularea acestora. 

OPORTUNITĂȚI 

o colaborarea   cu : 

a) psihologul   şcolar: 

o analiza  mediului  educaţional; 

o consilierea  în vederea  carierei- cls. a XII-a; 

o consilierea  elevilor şi părinţilor  pentru  prevenirea  abandonului   şcolar şi a 

violenţei  în rândul  copiilor; 

o b) familiile   elevilor: 

o şedinţe (Comitetul de părinți al CEVM, ședințe în 27 septembrie 2017, 24 noiembrie 

2017, 20 februarie 2017, 13 martie 2018, 

o lectorate 

o c)  Politia   de  Proximitate    în  înlăturarea    cauzelor   absenteismului/   abandonului    

şcolar/  delincventei juvenile; 

 

AMENINȚĂRI 

- oferta  negativă  a străzii  reflectata  în:  

o acte  de indisciplină; 

o lipsa de interes  a elevilor faţă de învăţătură  şi activităţile  educative . 

o tendinţă  de abandon  şcolar; 

o absenteism. 

- dezinteresul familiei pentru progresul școlar al anumitor elevi. 
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Comisia  pentru prevenirea și eliminarea  violenței, discriminării în mediul școlar și 

promovarea  interculturalității 

 

La Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, municipiul Ploiești, Comisia  pentru prevenirea și 
eliminarea  violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea  

interculturalității funcționează conform PLANULUI OPERAȚIONAL PRIVIND REDUCEREA 

FENOMENULUIÎN MEDIUL ȘCOLAR  - STRATEGIA EDUCAȚIONALĂ -2017/2018, având ca 
argument faptulcătemaprivindeliminareaviolenței, a faptelor de corupție , 

discriminăriișipromovareainterculturalitățiiconstituie o prioritate. Toateactivitățiledesfășurate  

peparcursulanuluișcolar 2017-2018 au 

vizatelaborareauneistrategiispecificepentruprevenireafenomenului: 

 Întărirea relației școală-familie și  creșterea gradului de implicare  a cadrelor didactice și a 

părinților în activitatea  școlară a elevilor. 

 Studierea rapotului dintre lipsa de motivație a învățării, abandonul școlar și agresivitate. 

 Motivarea elevului în actul didactic. 

 Evaluarea stării de disciplină  a unitații școlare și raportarea la I.Șc. Jud.Prahova a cazurilor 

de indisciplină în vederea monitorizarii acestora de CJRAE/CJAP/Poliția locală. 

 Influențanegativă a mass-mediei (INTERNET, TV, REV. 

etc.)înformareacaracteruluișipersonalițiielevului. 

 Consiliereapsihologică a elevilorproblemă , a elevilor care prezintăforme accentuate de 

manifestareviolentă , agresivitateînrelațiile cu colegiiși cu cadreledidactice. 

 Consiliereapedagogică a cadrelordidactice  

peproblematicapreveniriișicombateriiviolențeiînmediulșcolar . 

 Participareacadrelordidactice la cursuriprivindrezolvareaconflictelor 

/ManagementulconflictelorșiManagementulclasei de elevi, organizate de CCD sau 

CJRAE/CJAP.  

 Colaborarepentrudocumente, schimb de informațiișimodalități concrete  de 

depistareșiinformare a cauzelor de agresivitate , violență din preajmași din incintașcolii cu 

CJRAE; CJAP;  Cabinetul de ConsiliereȘcolară,  PolitiașiJandarmeriaLocală. 

 Asigurareaeficientă a pazeișisecuritățiiunitătiișcolare. 

Pe parcursulanuluișcolar 2017-2018, la ColegiulEconomic  ,,Virgil Madgearu”, 

municipiulPloiești, s-au desfășuraturmătoareleactivități: 

 Informarea tuturor cadrelor didactice cu privire la principiilegenerale ale OMECT nr. 

1409/29.06.2007cu privire la prevenirea si reducerea fenomenului de violență în mediul 

școlar. 

 Întocmirea planului de măsuri privind asigurarea securității persoanei și siguranței 

desfășurării cursurilor pentru anul școlar  2017/2018 . 

 Completarea Regulamentului de Ordine Interioara  cu măsurireferitoare la prevenirea și 

combaterea violenței la nivelul Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu” și reglementarea 

strictă a accesului în unitatea de învățământ pentru a fi limitată intrarea în contact a elevilor 

cu persoane care nu au legatură cu școala . 

 Realizarea fișei psihopedagogice pentru  fiecare elev. 

 Introducerea la orele de dirigenție a unor teme privind prevenirea agresiunilor fizice și 

prevenirea manifestării violenței în școală. 

 Octombrie – activități în cadrul orelor de dirigenție cu toțieleviiînvedereacunoasterii R.O.I și   

a StatutuluiElevului, aprobat prin ordinul nr. 4.472 din 10 august 2016,document 

cereglementeazădrepturileşiobligaţiileelevilorînmatriculaţiîninstituţiile de învăţământ de 

stat șicunoaștereanormelor legislative 

http://edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-%C5%9Fi-cercet%C4%83rii-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-nr-474210082016-pentru-aprobarea
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privindsecuritateașisiguranțaelevilorînșcoalășiînîmprejurimileacesteia– 

toțiprofesoriididriginți. 

 Noiembrie 2017- Întâlnire cu reprezentanți ai polițieișijandarmeriei locale – 

informareșidezbatere pe temaprevențieifenomenuluiviolențeiînrândultinerilor – 

activitatedesfășurată cu eleviiclaselor XS2, IXS6, XS3 cu participareacadrelordidactice: 

profesor Dragomir Petrica, profesor Constantinescu Nicoleta, profesorBogaciu Carmen. 

 Organizarea de lectorate cu părințiielevilorColegiului Economic ,,Virgil Madgearu”  

învedereainformăriiacestora cu privire la R.O.I. completat cu 

măsurileprivindsecuritateașisiguranțaelevilor.;  Colaborareșcoală – familie – 

toțiprofesoriidirigințișiConsilierulEducativ. 

 Colaborare permanent pentrudocumente, schimb de informațiișimodalități concrete  de 

depistareșiinformare a cauzelor de agresivitate , violență din preajmași din incintașcolii cu 

CJRAE; CJAP;  Cabinetul de ConsiliereȘcolară – toțiprofesoriidiriginți. 

 18 – 30 ianuarie 2018 s-a desfășuratConcursul de postere,, Săexmatriculămviolența!’’, 

încheiat cu premierea elevilor paticipanți , concurs dedicat zilei  de 30 ianuarie,  ziua NON- 

VIOLENȚEI. Organizatori: prof. Covaci Luiza, prof. Tănase  Mihaela, prof. Constantinescu 

Nicoleta. 

 Ianuarie -februarie 2018 – organizare ședințe cu părinții având ca scop prelucrarea 

modificărilor ROFUIP , STATUTUL ELEVULUI, LEGEA EDUCAȚIEI 

NAȚIONALENR.1/2011. 

 ianuarie 2018 – lecțiedeschisă la dirigenție  cutema: ,,Adolescență fără violență!”, 

desfășurată cu eleviiclasei a XII-a C, prof diriginteCazan Irina. 

 Martie 2018 - Ședință educativ-preventivă – în colaborare cu reprezentanți ai Grupării de 

Jandarmi  “MateiBasarab” Ploiești. Au participateleviiclaselor: XII A; XII i ; XII E2; XII E3. 

 Aprilie 2018 – Activitate cu specific preventiv în randul elevilor Colegiului Economic 

“Virgil Madgearu” (clasele IX-XII )-colaborare cu CJARE PH.   Au fostprezentatemateriale 

video, șilegislațiaînvigoareprivindcombatereadiscriminării în rândul  tinerilor. 

 Mai 2018 – “Prietenii elevului!”- influențepozitiveși negative – activitate care a avut ca 

scopoptimizarearelațiilordintreelevi; dintreelevișipărințișiîndrumareaacestorapentru la 

participarea la activitățiextrașcolare care săconducă la 

îmbunătățireasituațieișcolareșisăîmpiediceabsenteismulșiviolența. 

 Activitățile s-au desfășuratîncolaborare cu profesoriidiriginți, Cabinetul de ConsiliereȘcolară 

precum și a ConduceriiColegiului. 
 

Responsabil comisie   , profesor Constantinescu Nicoleta  

 

Raportul - interculturalitate- an școlar 2017-2018 

Pe parcursul anului școlar 2017-2018 s-a continuat colaborarea între Colegiul 

Economic,,Virgil Madgearu și liceele Anadoln Sisesi din Sinop Turcia, care a fost inițiata in 2013 de 
d-l profesor Mihail Karaghiaur(autofinantare), cu mobilități an de an în Turcia si ale elevilor turci în 

România, și parteneriatul cu Gimnaziul 121 din Varșovia, Polonia, initiat în 2015 de către echipa de 

profesori: Dragomir Petrica, Iulia Dragomir, Monica Lucia-Dinu, Alina Moise și Viorica 

Negrea.(autofinantare), cu mobilități anuale, de asemenea. 
În perioada 5-11 februarie 2018, echipa de profesori si elevi de la Colegiul Economic, s-a 

deplasat in Varșovia, desfășurând activități de limba engleză, matematica, sport, la Gimnaziul nr. 121, 

vizitând și orașele Torun și Golub Dobrjin, iar în luna aprilie 2018, echipa din Polonia a participat la 
activitățile susținute în cadrul Colegiului Economic,,Virgil Madgearu (activități hand made-implicare 

d-na prof Iulia Suditu, prezentarea orașului coordonată de d-na Iulia Dragomir, (vizită la muzeul 

Ceasului), promovarea țării- București Sibiu, Sighișoara, Brașov- coordonatori: Alina Moise, Monica 
Dinu, Viorica Negrea, Iulia Dragomir) 
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S-a continuat parteneriatul cu Organizația Umanitară Concordia la solicitarea Ambasadei 
Austriei. 

Colegiul Economic,, Virgil Madgearu a fost gazda Simpozionului internațional din 21 

decembrie 2017- ,,Performanța prin parteneriate’’, prin parteneriatul cu Camera de Comerț și 

Industrie Prahova și profesori sau angajați la Instituții economice din Spania. 
Din septembrie 2018 s-a derulat proiectul  Erasmus+  KA102 – 035883 cu titlul 

,,Dezvoltare durabilă prin formare de resursă umană performantă în domeniul furnizării de servicii 

comerciale’’, având drept finanțator UNIUNEA EUROPEANĂ prin ANPCDEFP – România 
(Agenția Nationala pentru Proiecte Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale), și a 

cărui echipă este alcătuită din:  

1. Prof. Ștefania Petrescu - responsabil de proiect,  
2. Prof. Camelia Getuța Stoica. - responsabil privind formarea,  

3.Ec. Alexandrescu Dorina – responsabil financiar  

4.Prof.Simona Lupu – responsabil cu evaluarea și monitorizarea,  

5.Prof Corina Roxana Lazăr-responsabil cu selecția și pregătirea ,  
Proiectul are ca obiective: 1.Formarea de competenţe profesionale tehnice generale, specifice 

domeniului comerţului, pentru un număr de 30 elevi, prin activităţi profesionale si stagii de pregătire 

practica,  
2.Dobândirea, de catre cei 30 de participanti, de abilităţi cheie transferabile şi deprinderi practice 

cerute de activităţile comerciale, în vederea angajării,  

3.Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a unei limbi străine,  
4.Dezvoltarea a cel putin 2 parteneriate durabile între instituţia de învăţământ şi unităţi comerciale din 

altă ţară,  

Mobilitățile se desfășoară astfel: 

Clasa a X a, Domeniul Comert – 18 elevi + 2 profesori,  6-26.05.2017,  (Portugalia, Barcelos)  
Clasa a XI a, Domeniul Comert, Tehnician în achiziții si contractări - 12 elevi+ 1 profesor, 11-

31.03.2017, (Spania, Granada) 

Partenerii sunt din: Portugalia: Coutada doce/Minipreço Minipreço,  Distribuitor International Food 
Supermarketul e O Requente , Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, organizație 

intermediară și din Spania: Supermarketul Autoservicio Matilde, Granada, MEP Europrojects 

Granada SL, organizatie intermediară.Bugetul alocat este: 75.468 ,00 euro . 

S-a realizat selectia elevilor, s-a început pregatirea (lingvistică, pedagogică și culturala), s-a 
promovat proiectul pe site-ul școlii, în presa online, la cercurile pedagogice de specialitate și de 

franceza. 

S-au făcut demersuri de asemenea, pentru realizarea unui nou proiect KA 1,Ka 2,K3-sport,cu 
titlul ,,Mare nostum / Similarities through our differences in a changing school, in a changing world ’’ 

de către d-na prof  Iulia Dragomir care a comunicat prin emailuri cu d-na profesoară de literatură și 

istorie Marianna Terzaki din Grecia, Heraklion Creta, urmând ca proiectul să fie depus în semestrul al 
2-lea al anului școlar 2017-2018.S-au realizat și în semestrul al 2-lea toate activitățile propuse în 

cadrul proiectului. 

D-na profesoară Brândușa Vasile a participat la cursul online North-South Centre of the 

Council of Europe, course Global Education-The Intercultural Dimension, în perioada 6 noiembrie-3 
decembrie 2017 

 În august 2018 s-au realizat excursii de promovare a orașului, județului, țării cu două doamne 

profesoare care nu au putut participa în luna aprilie, la întâlnirea cu cu echipa din 
Polonia.Coordonatoarele activităților au fost Alina Moise, Monica Dinu, Viorica Negrea. 

 

Responsabil Programe și Proiecte europene:  
prof. Iulia Dragomir 

 

 

 

 

 

ss 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU 

SĂNĂTĂTE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ 

ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

    Comisia pentru asigurarea Securității și Sănătății în Muncă ,din cadrul unității de invățământ Colegiul 

Economic “Virgil Madgearu” , Municipiul Ploiești este compusă din : 
                –Președinte- director adj. prof. Monica PALADE 

                –Responsabil S.S.M,  prof. dr. Camelia STOICA 

                - Responsabil P.S.I,    prof.Lavinia CIUTACU 

                    Prof.  Loredana ȚAGA- coordonator cadre didactice; 

                    Prof. Nicolae POTINTEU- responsabil competiții școlare în sala și pe terenul de sport; 

                    prof. Daniel DRĂGAN 

                    prof. Mircea MARINESCU 

                    prof. Georgiana ANDREESCU 

                    prof. Niculina BOCAN ANGHEL 

                    Prof. Daniel GHIȚĂ 

                    Laborant CALCAN Vasilica  –coordonator personal auxiliar și nedidactic; 

                    Tehnician MATEI Angela -coordonator personal atelier școală; 

                    Administrator BORDAN Aurelia - responsabil compartiment  activități administrative; 
Membrii comisiei  au luat măsurile de siguranță în școală dupa cum urmează :  

1. Au fost verificate cablurile electrice ,panourile electrice  fiind securizate și încuiate, din punct de 

vedere al securității . 
2. Cabinetele tehnologice ,dispun de mobilier adecvat care nu pune în pericol viața elevului 

,materialele didactice ,expozoarele sunt bine fixate în perete și verificate periodic de către 

administrator și personalul de serviciu ,iar eventualele nereguli sunt consemnate în caietul de 

procese verbale de către profesorul de serviciu ,urmând a fi rezolvate de urgență . 
3. Instalațiile de apă și canalizare corespund normelor sanitare,școala având Autorizație  Sanitară de 

Funcționare  

4. Complexul de instruire practică, dipune  de Autorizație Sanitară de Funcționare, utilajele sunt 
prevăzute cu dispozitive de protecție și împământare, iar instrucțiunile proprii S.S.M pentru 

fiecare utilaj in parte . 

       se găsesc afișate la loc vizibil. 

5.  Maiștrii   instructori, au efectuat instruirea din punct de vedere al securității și sănătătii în 
muncă,tuturor elevilor, periodic.  

6. .Toate canalizările sunt prevăzute cu capace din fontă. 

7. Căminul școlar de fete  are structura pe doua etaje, în sălile de lectură  prizele  sunt inscripționate, la 
baie instalațiile funcționează corespunzător, sunt afișate inscripții de semnalizare pentru evacuare în 

caz de incendiu . 

8. Din punct de vedere al securității elevilor, școala a  colaborat permanent cu Secția de poliție cât și cu 
patrulele de jandarmi, care au asigurat ordinea publică în zonă . 

9. Unitatea noastră dispune de sistem de supraveghere cu camere video  . 

10. Sala de sport –spalierele sunt bine fixate și ancorate în perete, profesorii de sport au asigurat 

instruirea corespunzatoare a elevilor pentru folosirea tuturor materialelor sportive în sala de sport, 
precum și desfășurarea orelor de sport pe teren.  

11. Școala  dispune de spălătorie proprie  pentru curățarea lenjeriei, a fețelor de masă . Sunt afișate la 

loc vizibil instrucțiuni proprii pentru masinile de spălat și călcat . 
12. . Masinile și utilajele din atelierul de tâmplărie  au dispozitive de protecție iar instrucțiunile sunt 

afișate la loc vizibil 

13. Tot personalul școlii- didactic, didactic auxiliar, nedidactic a fost consultat de medic de medicina 
muncii, în urma consultului fiind eliberate fișele de aptitudini și avizele psihologice. 

 I. Scurtă prezentare descriptivă a activităţii 

În cursul anului școlar 2017 -2018, comitetul SU din cadrul Colegiului Economic “Virgil 

Madgearu” Ploieștisi-a desfășurat activitatea conform graficului întocmit si a urmărit atingerea 

obiectivelor propuse.  
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Apărarea împotriva incendiilor constituie o preocupare permanentă a unităţii noastre. 

A existat o strânsă colaborare întrecadrele didactice, managerul unității si comitetul 

SU.Diriginţii, profesorii de instruire practica au prelucrat laorele de dirigenţie, orele de instruire 

practică diversele tematici cu privire la apărarea împotriva incendiilor, cutremurelor si a altor situații 

de urgenta. 

II. Lista activităţilor desfășurateîn anul școlar 2017 – 2018. 

- Întocmirea planului de activitate. 

-Stabilirea sarcinilormembrilorcomisiei. Verificarea mijloacelor de stingere a incendiilor din dotarea 

scolii.Asigurarea bunei funcţionări a instalaţiilor sanitare, iluminat, încălzire. 

Prezentareade materiale informative referitoare la anumite situațiide urgenta. 

Analizarea şi înlăturarea operativă a deficienţelor care s-au manifestat în domeniul apărării  

împotriva incendiilor; Analizarea concluziilor rezultate din activitatea de instruire şi pregătire a 

personalului;Asigurarea dotării, calitatea şi funcţionarea mijloacelor tehnice de apărare împotriva 

incendiilor. 

Planul de pregătire a personalului pentru situațiile de urgenta: 

In lunile septembrie si martiecu ocazia ședinței Comisiei SU au fost instruite cadrele didactice si 

personalul TESA încadrate la Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploiești in domeniul prevenirii si 

apărării la calamități, dezastre S-a prelucrat legislațiaprivind apărareaîmpotriva incendiilor 307 / 2006, 

OMAI nr 163 / 2007 si OMAI nr 712 / 2005. S-a făcut instruirea atât a elevilor cat si a personalului 

didactic, didactic auxiliar si nedidactic privind norme de SSM si SU, completându-se fisele 

individuale.S-a evaluat activitatea desfășurata prin sugestii, propuneri, întrebări. 

Cadrul didactic responsabil cu normele privind apărarea civila a participat la Ședința Comitetului 

pentru situațiile de urgenta a județului Prahova. In urma instrucțiunilor si recomandărilor primite, s-au 

reactualizat Celula pentru situațiile de urgenta, echipa de intervenție si echipa de prevenire, Planul de 

intervenție in cazul producerii unei situații specific riscului la cutremur, Planul de pregătire in 

domeniul situațiilor de urgenta, Planul de evacuare. A fost finalizat și avizat Planul de intervenție în 

caz de incendiu. 

In data de 25.09. 2017, respectiv18.06.2018 cu ocazia efectuăriiexercițiului de alarmare si 

evacuare in cazul producerii unei situații specific riscului la cutremur s-au urmărit planul de apărare in 

cazul producerii situațiilor de urgenta si planul de evacuare. Personalul scolii a fost instruit in 

cancelarie privind masurile ce trebuie întreprinse la nivelul claselor de elevi, iar elevii au fost instruiți 

folosind sistemul de difuzoare audio al scolii. Rezultatele înregistrate in timpul exercițiului au fost 

favorabile. 

In data de 17.10.2017 s-a desfășuratexercițiul de alarmare si evacuare la situații de genul cutremur 

in cadrul Internatului Colegiul Economic “Virgil Madgearu” Ploiești. Au fost instruițiangajații si 

elevii cazați cu privire la procedura ce trebuie urmata in cazul producerii situațiilor de urgenta. 

Rezultatul exercițiului a fost evaluat favorabil. 
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III. Analiza SWOT aactivităţii comisiei de securitate 

Puncte tari: 

- organizarea activităţii de prevenire şi stingerea incendiilor; 

- informarea angajaţilor cu privire laprevederile legislative SU; 

- informarea elevilor cu privirela prevederile legislative SU; 

- completarea de către profesorii responsabilia carnetelor SU; 

-asigurarea condiţiilor necesare desfăşurării activităţii didactice în condiţii normale; 

-desfăşurarea de activităţi de prevenţie SU; 

Puncte slabe: 

- dotarea minimala cu sisteme de detecție, alarmare si stingere a incendiilor; 

- echipamente de lucru specifice fiecărui loc de munca. 

Oportunităţi: 

- creşterea gradului de implicare acadrelor didactice şi a elevilor înactivităţi 

extraşcolare; 

- stabilirea de relaţii de cooperare între Colegiul Economic “Virgil Madgearu” şi autorităţile 

publice: Comitetul pentru situații de urgenta Prahova, PrimăriaPloiești. 

Ameninţări: 

- intensificarea fumatului în afara şcolii; 

-nerespectarea regulilor de prevenire sistingere a incendiilor poate ducela provocarea unor  

incendii cu urmări grave. 

 

 
               Intocmit responsabil S.S.M  

Prof.dr. Camelia STOICA 

Raport de activitate Comisia PAS 

Raport de activitate Comisia PAS 

Presedinte: director Lupu Simona 

Responsabil: Petrescu Stefania 
Membri: Moise Alina, Nicolae Iuliana, Bucur Rodica, Negrea Viorica, Voicu Loredana, 

Constantinescu Nicoleta, Dinu Monica, Palade Monica 

In anul scolar 2017-2018 Comisia pentru elaborarea Planului de Actiune a Scolii a elaborat 

acest document, plecand de la PAS-ul pus la dispozitie de d-na director Lupu Simona  si ghidul 
elaborat de ISJ Prahova si furnizat de doamna profesoara Negrea Viorica.  

Sarcinile au fost urmatoarele, conform discutiilor avute intr-o sedinta anterioara cu membrii comisiei.: 

- Prof. Viorica Negrea capitolul 1,   

- Prof. Loredana Voicu subcapitolele  2.1-2.3, 

- Prof.Monica Dinu si Alina Moise subcapitolul 2.4  

- Prof. Iuliana Nicolae - analiza PEST si SWOT,  

- Prof. Rodica Bucur - planul operational,  

- Prof. Nicoleta Constantinescu – obiective,  misiune si strategi. 

Termenul de realizare a documentului a fost  8 octombrie si toti membri si-au respectata sarcinile. 

Documentul final a fost verificat de director, incarcat pe platforma ipt.epractica.ro si listat. De 
mentionat ca documentul a fost verificat cu ocazia Inspectie Scolare Generale desfasurate in scoala la 

inceputul lunii decembrie 2018. 
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In data de 9 iulie 2018, conform mesajului primit de la secretriatul scolii, am trimis echipei 
mesajul privind revizuirea documentului, dar nu am primit raspuns, colegii fiind in concediu. 

In 30.08.2018 am retrimis mesajul pentru reviziurea PAS. 

Intocmit, 

Prof Petrescu Stefania 
 

 

 
 

 

RAPORT PRIVIND RITMICITATEA NOTĂRII ELEVILOR 

AN ŞCOLAR 2017 – 2018 

SEMESTRUL AL II-LEA 

 

La sfârșitul lunii iulie, din anul școlar 2017 – 2018, comisia pentru monitorizarea 

ritmicităţii  notarăii şi  de evaluare, de la Colegiul Economic „Virgil Madgearu”, s-a întrunit 

pentru a discuta și realiza raportul privind înregistrarea ritmicității notării elevilor din școală.  

Verificarea ritmicității notări s-a făcut în perioada 9 februarie-22iunie. 
Prin această verificare s-au urmărit: 

 Monitorizarea notării ritmice a elevilor din clasele IX, X, XI , XII  şi  posliceală în lunile 

februarie, martie, aprilie, mai, iunie din anul școlar 2017 - 2018; 
 Comisia pentru monitorizarea ritmicităţii notării şi de evaluare a reţinut faptul că la 

disciplinele cu două sau mai multe ore săptămânal, notarea ritmică impune existența a cel 

puțin a unei note la fiecare 5 săptămâni. Cel puțin o notă se acordă prin evaluare orală. La 

disciplinele cu 1 oră săptamânal, notarea ritmică impune existența cel puțin a unei note până 
la jumatatea semestrului, o notă prin evaluarea orală și o notă prin evaluarea unei probe scrise.  

 Verificarea sistematică a corectitudinii cu care se completează cataloagele de către cadrele 

didactice; 
 

În urma analizei cataloagelor școlare s-au constatat următoarele: 

 

 la majoritatea disciplinelor de învățământ notarea elevilor s-a realizat ritmic, ceea ce înseamnă 
că evaluarea rezultatelor școlare, o componentă importantă a procesului de învățământ, este 

efectuată conform programei școlare; 

 numărul de note la fiecare disciplină de învățământ este corelat cu numărul de ore alocat 
conform planul de învățământ; 

 notele erau corect completate în cataloagele şcolare. Profesorii au folosit numai cerneala 

albastră sau pix cu pastă albastră. Nu existau ştersături sau corecturi. Deasemenea, s-au 
remediat greşelile găsite prin ştampilarea şi semnarea acestora. 

În urma verificării ritmicității notării elevilor, s-au evidențiat și unele aspecte 

negative, cum ar fi: 

 lipsa unei notări ritmice întâlnită la un număr restrâns de discipline de învățământ, ceea ce 
implică existența unor deficiențe în procesul de evaluare a cunoștințelor elevilor; 

 în școală există un număr de aproximativ 71 de elevi care au înregistrat un număr mare de 

absențe prin neprezentare la cursurile școlare, și prin urmare, până la data efectuării verificării 
nu aveau nici o notă la disciplinele de învățământ incluse în planul cadru; 

 

ANALIZA SWOT 

 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

Cunoașterea de către marea majoritate a cadrele 
didactice din școală a capitolului ”Evaluare” 

cuprins în R.O.F.U.I.P. 

Existența unui număr redus de cadre didactice 

care nu realizează notarea ritmică a elevilor 

Majoritatea cadrelor didactice din școală Rezultate slabe la învățătură la acele discipline 
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realizează notarea ritmică a elevilor. unde evaluarea nu se realizează constant.  

Notele acordate sunt comunicate atât elevilor cât 
și părinților acestora (notele sunt înregistrate 

corect în cataloage și în carnetele elevilor). 

 

AMENINŢĂRI OPORTUNITĂŢI 

Nerealizarea unei notări ritmice la unele 
discipline de învățământ poate fi cauza scăderii 

interesului elevilor pentru disciplina respectivă. 

Obținerea unor rezultate bune la majoritatea 

disciplinele de învățământ, evidențiate printr-un 

număr mic de elevi care înregistrează rezultate 
slabe la învățătură. 

Obținerea unor rezultate slabe la învățătură 

pentru elevii la care evaluarea nu se realizeaza în 

mod continuu. 

Antrenarea elevilor în diferite concursuri școlare, 
olimpiade sau activităţi extraşcolare. 

Lipsa unei participării active a elevilor în  
timpul orelor de curs. 

Efectuarea de pregătiri suplimentare în vederea 

diminuării decalajului existent între elevii. 

Introducerea la orele de dirigenție a temelor 

legate de „arta de a învăța”. 
Acordarea unei atenții deosebite tematicilor 

referitoare la „gestionarea corectă a timpului 

acordat învățării și a timpului liber”, mai ales 
pentru elevii de la ciclul gimnazial. 

 

                                                 

Responsabil , 
                                                    Prof. Tinca Mariana 

CONCLUZII 

În anul școlar 2017-2018 activitatea educativ-instructivă și cea metodică desfășurate 

la nivelul Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu” Municipiul Ploiesti au avut ca principale 

coordonate respectarea standardelor de calitate, valorizarea resursei umane și crearea unui 

climat favorabil derulării procesului educațional în condiții optime. 

 Putem aprecia că proiectele derulate de instituție sunt în creștere din punct de vedere 

calitativ față de  anii precedenți, se bazează pe parteneriate cu entități din și în beneficial 

comunității locale.  

Colegiul are o structură optimă, prin oferta sa educațională și prin finalitățile sale 

răspunde cerințelor comunității locale și vine în întâmpinarea intereselor și opțiunilor elevilor 

și părinților, aducându-și o contribuție meritorie la formarea pentru viață a tinerilor, are un 

loc demn între liceele  prahovene și o identitate bine conturată la nivel național: Școală 

Europeană, Scoală Ambasador al Parlamentului European (2017) și Școală Antreprenorială 

(2018). 

         De aceea, considerăm că i se poate încredința un număr mai mare de elevi, la nivel 

liceal, spre formare, astfel fiind valorificate superior capacitățile de care dispune colectivul 

didactic. 

   Prestigiul colegiului a crescut de la un an la altul datorită activităţii desfăşurate de 

cadrele didactice, conducere și de întregul personal. Rezultatele bune și foarte bune ale 

elevilor noștri la concursuri, olimpiade, examenele naționale, activitățile extracurriculare, 

sunt rezultatul muncii, pasiunii, conlucrării dintre elevi, profesori, conducere și părinți. 

   În final, ne exprimăm convingerea că îmbunătăţirea şi perfecţionarea activităţii la 

toate nivelele, prin intensificarea actului managerial şi folosirea cu pricepere a resurselor 
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materiale şi umane, va menține colegiul nostru ca o unitate de prestigiu la nivel municipal, 

judeţean și național. 

 

DIRECTOR, 

PROF. LUPU SIMONA 

 

DIRECTOR, 

PROF. LUPU SIMONA 

 

 

 
ANEXA 1  

Centralizator rezultate olimpiade și concursuri (județene si naționale) 

An școlar 2017 - 2018 
 

 

Nr. 

Crt

.  

Nume si 

prenume elev 

Disciplina Denumire concurs Etapa Premiul Profesor 

coordonator 

1. Ciauș Catalin FIZICA Concursul Serban Titeica Judeteana 
 

Premiul II Stroie Mioara 

2. Gâscă Diana FIZICA Concursul Serban Titeica Judeteana 

 

Mentiune Stroie Mioara 

3. Mosulet 

Alexandru 

GEOGRAFIE CONCURSUL 

NATIONAL DE 

COMUNICARI 
STIINTIFICE ALE 

ELEVILOR DIN 

CLASELE LICEALE 

Judeteana Premiul I Mic Mihaela 

4. Hachi Antonio GEOGRAFIE CONCURSUL 

NATIONAL DE 

COMUNICARI 
STIINTIFICE ALE 

ELEVILOR DIN 

CLASELE LICEALE 

Judeteana Premiul I Mic Mihaela 

5. Butac Miruna GEOGRAFIE CONCURSUL ,, 

MANIFEST PENTRU 

PAMANT’’ 

Judeteana Premiul III Mic Mihaela 

6. Stoica Alexandra GEOGRAFIE CONCURSUL  

,, PREZENTI IN 

COMUNITATE SI IN 
EUROPA!’’ 

Regionala Premiul I Mic Mihaela 

7. Manolache 

Alexandra (clasa 
a IX-a I) 

Limba și 

literatura română 

Olimpiada-Lectura ca 

abillitate de viață 

județeană Mențiune Loredana Voicu 

8.  Popa Andrei Limba engleză Festivalul județean Județeană Mențiune Iulia Suditu 
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 Shakespeare 

9. Perțea Ionela Limba engleză Festivalul județean 

Shakespeare 

 

Județeană Mențiune Iulia Suditu 

10. Mihordea Ștefan 

XS7 

Chimie Concurs „Stiință și 

tehnologii” 

Național Premiul II Matei Carmen  

 

Palade Monica 
Cristina 

11 Stroescu Mihaela  

XS7 

Chimie Concurs „Stiință și 

tehnologii” 

Național Premiul II Matei Carmen  

 
Palade Monica 

Cristina 

12 Florea Flavius 

XS7 

Chimie Concurs „Stiință și 

tehnologii” 

Național Premiul II Matei Carmen  

 

Palade Monica 

Cristina 

13 Frăncu  

Mădălin 

Gabriel 

Informatică Concursul  

Alexandru Tudor-Miu  

 

Județeană Premiul I Nicolae Cornelia 

14 Bucur 

Alexandru 

Florin 

Informatică Concursul  

Alexandru Tudor-Miu  

 

Județeană Premiul II Nicolae Cornelia 

15 Duțu  

Ana  

Maria 

Informatică Concursul  

Alexandru Tudor-Miu  

 

Județeană Premiul III Nicolae Cornelia 

16 Frăncu  

Mădălin 

Gabriel 

Informatică Concursul 

”InfoContest”   

Județeană Premiul I Nicolae Cornelia 

17 Ionescu 

Georgiana 

Maria 

 

Informatică Concursul 

”InfoContest”   

Județeană Premiul II Nicolae Cornelia 

18 Rădulescu 

Andreea  

Informatică Concursul 

”InfoContest”   

Județeană Premiul III Nicolae Cornelia 

19 Frâncu  
Mădălin Gabriel 

- clasa XI I 

Biologie, chimie, 
fizică, geografie 

Olimpiada județeană 
interdisciplinară ,,Științele 

Pământului 

județeană mențiune Stavri Simona 
Palade Monica 

Cristina 

Constantinescu 

Nicoleta 
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Bogaciu Carmen 

20 Costea Bogdan; 

 

Drăgulin  
Andrei-  

clasa X I 

chimie Simpozion Național 

,,Ștefan Ilie” 

națională Premiul II Palade Monica 

Cristina 

21. Alexandru 
Florentin- IX S1 

chimie Concurs Chimie ,,Petru 
Poni” 

județeană Premiul II Palade Monica 
Cristina 

22. Enache Gabriel- 

clasa IX S1 

chimie Concurs Chimie ,,Petru 

Poni” 

județeană Premiul I Palade Monica 

Cristina 

23. Mazîlu Teodora- 

clasa IX S1 

chimie Concurs Chimie ,,Petru 

Poni” 

județeană Premiul III Palade Monica 

Cristina 

24. Pârvulescu 

Mălina- clasa 

XS1 

chimie Concurs Chimie ,,Petru 

Poni” 

județeană Premiul I Palade Monica 

Cristina 

25 Enache Gabriel- 

clasa IX S1 

chimie Concurs Chimie ,,Petru 

Poni” 

națională Premiul I Palade Monica 

Cristina 

26. Alexandru 
Florentin- IX S1 

chimie Concurs Chimie ,,Petru 
Poni” 

națională Premiul III Palade Monica 
Cristina 

 

27. Moraru  

Gabriela 

Cosmina;  

 
Stoica Alexandra 

Georgiana 

 

Limba engleza, 

limba  

romana 

 

”Ziua etno- punte şi 

legământ între naţiile unei 

ţări" 

 

 

nationala 

 

 

Premiul I 

 

 

Corina Cristescu 

28 Bujor Francesca 
Narcisa Mihaela; 

 

Matei Denisa  
Andreea 

 
Limba engleza, 

limba romana 

 
”Ziua etno- punte şi 

legământ între naţiile unei 

ţări" 

 
 

nationala 

 
 

 

Premiul  II 

 
 

Corina Cristescu 

29. Andreea  

Elena Utea;  
 

Sebastian Andrei 

Alexe 

Limba engleza Today a project, 

tomorrow the future 

 

regionala 

 

Premiul lI 

Corina Cristescu; 

 
Iuliana Nicolae 

30. Sorin Mihai  

Tănase;  

 
Gabriel Iulian  

Gavrilă 

Limba engleza Today a project, 

tomorrow the future 

 

regionala 

 

Premiul III 

Corina Cristescu;  

 

Nicoleta 
Constantinescu 

31 Stoica  
Miruna  

Limba engleza English for You  
judeteana 

 
Premiul II  

 
Corina Cristescu 
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Cristina Ana  

32.   Vasile  

Radu Andrei 

Limba engleza English for You judeteana Premiul III  Corina Cristescu 

33.  Sorin Mihai 

Tănase;  

 

Gabriel Iulian 
Gavrilă 

 

 

Limba engleza 

 

Today a project, 

tomorrow the future 

 

regionala Premiul 

special 

pentru 

vorbire 
fluenta in 

limba 

engleza 
 

 

 

Corina Cristescu 

34 Dragu  

Radu  
Mihai 

Limba engleza English for You judeteana Mentiune Corina Cristescu 

35 Gavrila  

Iulian  
Gabriel 

Limba engleza English for You judeteana Mentiune Corina Cristescu 

36 Pătrâncă Vlad Limba engleza English for You judeteana Mentiune Corina Cristescu 

37 Măldărășanu 

Darius 

Manolache 
Alexandra 

Popescu Carol 

Stan Maria 
Magdalena 

 

Proiecte 

extracurriculare 

Flashmob - Suntem tânăra 

generație 

Regională Premiul II Iulia Suditu 

Alina Moise 

38 Alexandru 
Florentin 9S1 

TIC Olimpiada  judeteana mentiune Cristina Sirbu 

39 FE LA CONAC 

SRL 

Firme de 

exercitiu 

Targul firmelor de 

exercitiu 

Regionala Premiul I 

pentru 
mascota 

Premiul III 

pentru 
stand 

Premiul II 

pentru 

vanzator 
Premiul I 

cea mai 

buna 
afacere 

Premiu 

special 
pentru cea 

mai variata 

oferta 

Dragomir Petrica 



 107 

40 
 

 

 

 
 

 

41 

FE DULCE-
AMARUI SRL 

 

 

 
 

FE DULCE-

AMARUI SRL 

Firme de 
exercitiu  

 

 

 
 

 

Firme de 
exercitiu 

Targul firmelor de 
exercitiu 

 

 

 
 

 

Targul firmelor de 
exercitiu 

Regionala 
 

 

 

 
 

 

Regionala 

Premiul I 
pentru spot 

publicitar 

Premiul II 

pentru 
catalog 

Premiul III 

pentru cea 
mai buna 

afacere 

Mentiune 
pentru 

mascota 

Premiul 

special 
pentru 

tinuta 

Petrescu Stefania 
 

 

 

 
 

Petrescu Stefania 

42 FE “LA 
CONAC”.SRL 

 

Cls. a XIa E 

Firme de 
exercitiu 

 

Targul firmelor de 
exercitiu 

National Premiul I 
Cea mai 

buna 

afacere”; 
Premiul I 

pentru”Mas

cota”; 
Premiul II 

pentru sect. 

“Vanzator”; 

Premiul III 
pentru 

STAND; 

Premiul 
Special 

pentru”Cea 

mai variata 
oferta 

participare”

. 

Dragomir Petrica 
 

 

 
Dragomir Petrica 

43 F.E.Brankov 

Kram 

Firme de 

exercitiu 

Cls. a XII a E 1 

 

Targul Firmelor de 

exercitiu 

National Pemiul II 

pentru spot 

Premiul II 

pentru 
pag.WEB. 

 

Dragomir Petrica 

 

 

44 F.E.Brankov 
Kram 

 

F.E. “La Conac” 

S.R.L 
FE. “Eveniente 

de neuitat” SRL 

Firme de 
exercitiu 

Cls. a XII a E 1, 

a XII a T,a XI a 

E2 
 

Competitia JA”Business 
Plan CHALLENGE 

Programele  
International

e 

Junior 

Achievemen
t Romania 

Certificat 
de 

participare 

Dragomir Petrica 

44 DINU MARIA  Religie Credinta si literatura Regionala Premiul II - Dobre Nicoleta 
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IX S4 exprimate prin pictura creatie 

45 CONSTANTI-

NESCU 

CRISTINA 
IX S4 

Religie Credinta si literatura 

exprimate prin pictura 

Regionala Premiul III 

- pictura 

Dobre Nicoleta 

46.  ECHIM-

VERNESCU 
INGRID - cls IX 

S 6 

ENGLEZA CONCURS ”ENGLISH 

FOR YOU”(E4U) 

Judeteana Premiul I Popescu Corina 

47.  CHIRVASA 
IULIA - cls IX S 

6 

ENGLEZA CONCURS “ENGLISH 
FOR YOU” (E4U) 

Judeteana Mentiune Popescu Corina 

48. Enache Gabriel 

9S1 

FIZICĂ Concursul ,,Șerban 

Țițeica” 

Județeană  Premiul I. Constantinescu 

Nicoleta  

49. Dan Valentin 
9S2 

FIZICĂ Concursul ,,Șerban 
Țițeica” 

Județeană  Premiul II. Constantinescu 
Nicoleta  

50. Alexandru 

Florentin 9S1 

FIZICĂ Concursul ,,Șerban 

Țițeica” 

Județeană  Premiul III. Constantinescu 

Nicoleta  

51. Popa Cătălina  9 

S2 

FIZICĂ Concursul ,,Șerban 

Țițeica” 

Județeană  Mențiune  Constantinescu 

Nicoleta  

52. Nae Andreea  

9 S2 

FIZICĂ Concursul ,,Șerban 

Țițeica” 

Județeană  Mențiune  Constantinescu 

Nicoleta  

53. Dan Valentin 
9S2 

FIZICĂ Concursul ,,Șerban 
Țițeica” 

Regională Premiul I.  Constantinescu 
Nicoleta  

54. Popa Cătălina  9 

S2 

FIZICĂ Concursul ,,Șerban 

Țițeica” 

Regională Premiul I. Constantinescu 

Nicoleta  

55. Tănase Sorin 

Mihai  10-I 

FIZICĂ Concursul ,,Științe și 

Tehnologii “ 

Națională Mențiune  Constantinescu 

Nicoleta  

56. Gavrilă Iulian 10 

I 

FIZICĂ Concursul ,,Științe și 

Tehnologii “ 

Națională Mențiune  Constantinescu 

Nicoleta  

57.  Cioraneanu 
Laurențiu 11 A2 

Frăncu Mădălin 

11 I 
Rădulescu 

Andreea 11 I 

Vizirenu Bogdan 

9S4 

ROBOȚI  Concursul ,,Științe și 
Tehnologii “ 

Națională Premiul 
special 

pentru 

echipă 

Constantinescu 
Nicoleta  

Graur Aurel  

58. Vizireanu 

Bogdan  9 S4 

Afișe publicitare  Concursul Județean  

E- SCIENCE  

interjudețean

ă 

Mențiune  Graur Aurel  

59. Ivan Marina româna Concursul Național de Național Premiul I Stefan Mădălina 
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Madalina 11E3 Proză Scută-I.L.Caragiale Paula 

60. Moise Claudia  Biologie  Olimpiada Județeană  județeană Mențiune  Giersch Ștefania  

61. Iorga Iulian 11E3 Româna Concursul National de 
Proza Scurta-I. L. 

Caragiale 

National Premiul III Stefan Madalina 
Paula 

62. David Alina 
11E3 

Româna Concursul Interjudețean 
de recitări ,,Sub aripa lui 

Nichita ‘’ 

Interjudețean mentiune Stefan Madalina 
Paula 

 
 

64. 

Rotunjeanu 
Maria 

Româna Concursul interjudetean 
de recitari ,,Sub aripa lui 

Nichita’’ 

Interjudețean Mentiune  
 

Stefan Madalina 

Paula 
 

 

 

 

 65. Tache Erica Geografie,Ali

mentatie 

Efectele globalizarii asupra 

alimentatiei si starii de 

sanatate a populatiei 

NATIONAL I Bogaciu 

Carmen,Matei 

Carmen 

 66. Petre Andreea Geografie,Ali

mentatie 

Efectele globalizarii asupra 

alimentatiei si starii de 
sanatate a populatiei 

NATIONAL I Bogaciu 

Carmen,Matei 
Carmen 

67 . Lambrea Delia Geografie,Ali
mentatie 

Efectele globalizarii asupra 
alimentatiei si starii de 

sanatate a populatiei 

NATIONAL I Bogaciu 
Carmen,Matei 

Carmen 

 68. Wilk Madalina Geografie,Ali
mentatie 

Efectele globalizarii asupra 
alimentatiei si starii de 

sanatate a populatiei 

NATIONAL I Bogaciu 
Carmen,Matei 

Carmen 

 69. Oprea Todora Geografie,Ali

mentatie 

Efectele globalizarii asupra 

alimentatiei si starii de 

sanatate a populatiei 

NATIONAL I Bogaciu 

Carmen,Matei 

Carmen 
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 70 Dumitru Denisa Geografie,Ali
mentatie 

Efectele globalizarii asupra 
alimentatiei si starii de 

sanatate a populatiei 

NATIONAL I Bogaciu 
Carmen,Matei 

Carmen 

71  Serban Eduard Geografie,Ali

mentatie 

Efectele globalizarii asupra 

alimentatiei si starii de 

sanatate a populatiei 

NATIONAL I Bogaciu 

Carmen,Matei 

Carmen 

 72 Alexe Sebastian Geografie,Ali

mentatie 

Efectele globalizarii asupra 

alimentatiei si starii de 

sanatate a populatiei 

NATIONAL I Bogaciu 

Carmen,Matei 

Carmen 

 73 Manea Bianca Geografie,Ali

mentatie 

Efectele globalizarii asupra 

alimentatiei si starii de 
sanatate a populatiei 

NATIONAL I Bogaciu 

Carmen,Matei 
Carmen 

 74 Alexandru 
Marina 

Geografie,Ali
mentatie 

Efectele globalizarii asupra 
alimentatiei si starii de 

sanatate a populatiei 

NATIONAL I Bogaciu 
Carmen,Matei 

Carmen 

 75 Istrate Denisa Geografie,Ali

mentatie 

Efectele globalizarii asupra 

alimentatiei si starii de 
sanatate a populatiei 

NATIONAL I Bogaciu 

Carmen,Matei 
Carmen 

 76 Francu Madalin Geografie 
,Chimie 

,Fizica 

,Biologie 

Olimpiada interdisciplinara 
,,Stiintele Pamantului `` 

JUDETEAN Mentiune Bogaciu Carmen 
,Palade Monica, 

Constantinescu 

Nicoleta,  
Giresch Stefania 

 77 Paun Antonia Geografie Sesiunea de referate si 

comunicari stiintifice pentru 
elevi 

JUDETEAN II Bogaciu Carmen 
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 78 Stanciu Bianca 
Elena 

Geografie Sesiunea de referate si 
comunicari stiintifice pentru 

elevi 

JUDETEAN Mentiune Bogaciu Carmen 

79 Dan Valentin MATEMATI

CA 

Concursul ”Elie Radu”  Județean Premiul II Negrea Viorica 

80. Constantin 

Iuliana 

MATEMATI

CA 

Concursul ”Elie Radu” Județean Mențiune Negrea Viorica 

81.  Dan Valentin MATEMATI

CA 

Concursul de matematică 

aplicată ” Adolf Haimovici”  

Județeană Premiul III Negrea Viorica 

82 Enache Gabriel 

9 S1 

Matematica Concursul de matematică 

aplicată ” Adolf Haimovici”  

judeteana Premiul I Ionita Beatrice 

83 Alexandru 
Florentin 

Matematica Concursul de matematică 
aplicată ” Adolf Haimovici”  

judeteana Premiul II Ionita Beatrice 

84 Brasoveanu 
Denisa  

12 E1 

Matematica Concursul de matematică 
aplicată ” Adolf Haimovici”  

judeteana Premiul II Ionita Beatrice 
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85 Enache Gabriel Matematica Concursul de matematică 
aplicată ” Adolf Haimovici”  

nationala Mentiune Ionita Beatrice 
 

86 Moise Claudia Biologie Olimpiadă Judeţeană Menţiune Stavri Simona 

87 FE Academy of 

Arts SRL 

Firme de 

exercitiu 

Concurs National Nationala Premiul I 

Catalog 

 

Lazar Corina 

Lupu Simona 

88 FE Bio Life 

Technology 
SRL 

Firme de 

exercitiu 

Concurs National Nationala Premiul I 

Targ 
 

Lupu Simona 

Lazar Corina 

89 FE Bio Life 

Technology 
SRL 

Sandu Andreea 

Preda Bianca 
Mihai 

Alexandra 

Nita Medeea 

Ion Gabriela 

Business Plan Concurs Regional Regionala Premiul I  

 

Lupu Simona 

 

90 FE Bio Life 

Technology 
SRL 

Sandu Andreea 

Preda Bianca 
Mihai 

Alexandra 

Nita Medeea 

Ion Gabriela 

Business Plan Concurs Judetean Judeteana Premiul I  

 

Lupu Simona 
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91 FE Bio Life 
Technology 

SRL 

Sandu Andreea 
Mihai 

Alexandra 

Business Plan Concurs National Nationala Premiul III  
 

Lupu Simona 
 

92 FE Next Travel 

SRL 

Firme de 

exercitiu 

Concurs National Nationala Premiul III 

Targ 

 

Lupu Simona 

Lazar Corina 

93 FE Phantasy 

Events SRL 

Firme de 

exercitiu 

Concurs National Nationala Premiul I 

Vanzator 

Mentiune 
Catalog 

 

Lazar Corina 

Lupu Simona 

94 Nastase Corina Tehnologii Olimpiada Judeteana Premiul I Lupu Simona 

Bucur Rodica 
Nicolae Iuliana 

Stoica Camelia 

Lazar Corina 

 

95 Neagu Adelina 

Georgiana 

Tehnologii Olimpiada Judeteana Premiul I Lupu Simona 

Bucur Rodica 
Nicolae Iuliana 

Stoica Camelia 

Lazar Corina 
 

96 Nastase Corina Tehnologii Olimpiada Nationala Premiul III Lupu Simona 
Bucur Rodica 

Nicolae Iuliana 

Stoica Camelia 

Lazar Corina 
 

97 Nastase Corina Romanian 
Business 

Challenge 

Concurs Nationala Mentiune Lazar Corina 
Lupu Simona 
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98 Diaconu 
Gabriela 

Romanian 
Business 

Challenge 

Concurs Nationala Premiul I Lupu Simona 
Lazar Corina 

99 Sandu Andreea Romanian 

Business 

Challenge 

Concurs Nationala Premiul II Lupu Simona 

Lazar Corina 

100  

 

 

Nita Medeea Romanian 

Business 

Challenge 

Concurs Nationala Mentiune Lazar Corina 

Lupu Simona 

101  Băicoianu 

Maria X S7 

Limba și 

literatura 

română 

Concurs de creație literară 

“Oameni cari au fost - Nicolae 

Iorga” 

Județean Mențiune 

 

prof. Mariana 

Șologon 

102 Burlacu Rareș Istorie Concurs “Istorie și societate în 

dimensiune virtuală” 

Județean Mențiune Prof. Banu 

Aurelia 

103 Savu Maria 

Diana 11 E4 

Matematica Concursul de matematică 

aplicată ” Adolf Haimovici”  

judeteana Premiul II Moise Alina 

 
 

104 Moisei Crina 12 
T 

Matematica Concursul de matematică 
aplicată ” Adolf Haimovici”  

judeteana Mentiune Moise Alina 
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105 Moisei Crina 12 
T 

Matematica Concursul ”Elie Radu” Județean Premiul III Moise Alina 

106 Radu Florin 

Andrei 11 A1 

Matematica Concursul de matematică 

aplicată ” Adolf Haimovici”  

judeteana Mentiune Moise Alina 

 

 

 


	Rezultatele examenului
	de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului postliceal, filiera tehnologică, nivel 5
	Asistent de gestiune
	Agent de turism - ghid
	Tehnician în activităţi de secretariat
	-membru în Comisia pentru evidenţa şi distribuirea manualelor;
	-membru în Comisia paritară
	-30-31 octombrie 2017
	Organizareade activități la clase, prilejuite de celebrarea Halloween, prineseuri, scenarii, nuvele, prezentărivideo.
	-17 noiembrie 2017
	Organizarea la clase a activitățiiprilejuite de Ziuarecunoștinței/Thanksgiving, prinpostereșirețetetradiționaleamericaneșinativ-americane.
	-22 noiembrie 2017
	SEMESTRUL II
	 Concursul Național  ,, Științe și Tehnologii” , ediția a VIII- a, înscris în CAEN/ aprobat MEN/ nr. 24983/22.01.2018, poziţia 126/  desfășurat în 29 martie 2018.
	 Concursul interjudețean  ,, E- SCIENCE”
	 Olimpiada județeană de biologie

	La Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu”, municipiul Ploiești, Comisia  pentru prevenirea și eliminarea  violenței, a faptelor de corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea  interculturalității funcționează conform PLANULUI OPERAȚIONAL PR...
	 Întărirea relației școală-familie și  creșterea gradului de implicare  a cadrelor didactice și a părinților în activitatea  școlară a elevilor.
	 Studierea rapotului dintre lipsa de motivație a învățării, abandonul școlar și agresivitate.
	 Motivarea elevului în actul didactic.
	 Evaluarea stării de disciplină  a unitații școlare și raportarea la I.Șc. Jud.Prahova a cazurilor de indisciplină în vederea monitorizarii acestora de CJRAE/CJAP/Poliția locală.
	 Influențanegativă a mass-mediei (INTERNET, TV, REV. etc.)înformareacaracteruluișipersonalițiielevului.
	 Consiliereapsihologică a elevilorproblemă , a elevilor care prezintăforme accentuate de manifestareviolentă , agresivitateînrelațiile cu colegiiși cu cadreledidactice.
	 Consiliereapedagogică a cadrelordidactice  peproblematicapreveniriișicombateriiviolențeiînmediulșcolar .
	 Participareacadrelordidactice la cursuriprivindrezolvareaconflictelor /ManagementulconflictelorșiManagementulclasei de elevi, organizate de CCD sau CJRAE/CJAP.
	Pe parcursulanuluișcolar 2017-2018, la ColegiulEconomic  ,,Virgil Madgearu”, municipiulPloiești, s-au desfășuraturmătoareleactivități:
	 Informarea tuturor cadrelor didactice cu privire la principiilegenerale ale OMECT nr. 1409/29.06.2007cu privire la prevenirea si reducerea fenomenului de violență în mediul școlar.
	 Completarea Regulamentului de Ordine Interioara  cu măsurireferitoare la prevenirea și combaterea violenței la nivelul Colegiului Economic ,,Virgil Madgearu” și reglementarea strictă a accesului în unitatea de învățământ pentru a fi limitată intrare...
	 Realizarea fișei psihopedagogice pentru  fiecare elev.
	 Introducerea la orele de dirigenție a unor teme privind prevenirea agresiunilor fizice și prevenirea manifestării violenței în școală.
	 Octombrie – activități în cadrul orelor de dirigenție cu toțieleviiînvedereacunoasterii R.O.I și   a StatutuluiElevului, aprobat prin ordinul nr. 4.472 din 10 august 2016,document cereglementeazădrepturileşiobligaţiileelevilorînmatriculaţiîninstituţ...
	 Noiembrie 2017- Întâlnire cu reprezentanți ai polițieișijandarmeriei locale – informareșidezbatere pe temaprevențieifenomenuluiviolențeiînrândultinerilor – activitatedesfășurată cu eleviiclaselor XS2, IXS6, XS3 cu participareacadrelordidactice: prof...
	 Organizarea de lectorate cu părințiielevilorColegiului Economic ,,Virgil Madgearu”  învedereainformăriiacestora cu privire la R.O.I. completat cu măsurileprivindsecuritateașisiguranțaelevilor.;  Colaborareșcoală – familie – toțiprofesoriidirigințiși...
	 Colaborare permanent pentrudocumente, schimb de informațiișimodalități concrete  de depistareșiinformare a cauzelor de agresivitate , violență din preajmași din incintașcolii cu CJRAE; CJAP;  Cabinetul de ConsiliereȘcolară – toțiprofesoriidiriginți.
	 18 – 30 ianuarie 2018 s-a desfășuratConcursul de postere,, Săexmatriculămviolența!’’, încheiat cu premierea elevilor paticipanți , concurs dedicat zilei  de 30 ianuarie,  ziua NON- VIOLENȚEI. Organizatori: prof. Covaci Luiza, prof. Tănase  Mihaela, ...
	 Ianuarie -februarie 2018 – organizare ședințe cu părinții având ca scop prelucrarea modificărilor ROFUIP , STATUTUL ELEVULUI, LEGEA EDUCAȚIEI NAȚIONALENR.1/2011.
	 ianuarie 2018 – lecțiedeschisă la dirigenție  cutema: ,,Adolescență fără violență!”, desfășurată cu eleviiclasei a XII-a C, prof diriginteCazan Irina.

