
  

__________________________________________________________________________ 

 Pagina 1 din 18 Str. Școlii nr. 1, oraș Nehoiu, jud. Buzău, 125100 

  contact@liceul-nehoiu.ro, http://www.liceul-nehoiu.ro 
  tel/fax: +40 238 504825 

Validat în ședința CP din 17.11.2016  

Aprobat în ședința CA din 21.11.2016 

 

 

 

RAPORTUL GENERAL PRIVIND 

STAREA ȘI CALITATEA 

ÎNVĂȚĂMÂNTULUI  

ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

 

 

 
 

mailto:contact@liceul-nehoiu.ro
http://www.liceul-nehoiu.ro/


  

__________________________________________________________________________ 

 Pagina 2 din 18 Str. Școlii nr. 1, oraș Nehoiu, jud. Buzău, 125100 

  contact@liceul-nehoiu.ro, http://www.liceul-nehoiu.ro 
  tel/fax: +40 238 504825 

 

 

 

 

 

Structura documentului 

 

I. Contextul legislativ, politic instituțional, social-

economic și cultural cu conexiuni în domeniul 

educațional; 

II. Analiza SWOT – stabilirea relației dintre nevoile 

de educație existente și oferta concretă a școlii; 

III. Analiza situației la învățătură și disciplină din 
anul școlar  2015-2016; 

IV. Activitatea de perfecționare și formare continuă 

a personalului didactic; 

V. Calitatea managementului școlar; 

VI. Parteneriatul școală – comunitate. 
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I. Contextul legislativ 

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Nehoiu își desfășoară activitatea  potrivit 

următoarelor legi, regulamente și metodologii de bază: 

- Legea Educației Naționale nr. 1/2011 publicată în Monitorul Oficial nr.18/10.01.2011cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Programul Național de Guvernare 2012-2016, privind sistemul de educație; 
- Programul de dezvoltare strategică al M.E.N. pentru anii 2012-2015; 
- Ordin M.E.N. nr.51920/30.09.2015 privind organizarea activității în anul școlar 2014 – 

2015; 
- Ordin nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și 

funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar; 
- LEGEA nr.87/2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

75/12.07.2005 privind asigurarea calității educației; 
- OMEdCT nr. 5561/2011 – Metodologia privind generalizarea instrumentelor de 

asigurare a calității în educație și formare profesională la nivelul rețelei învățământului 
profesional și tehnic; 

- O.M.E.N. nr. 5115/15.12.2014 cu privire la Regulamentul de organizare și funcționare a 
unităților de învățământ preuniversitar  

- Ordin nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare 
anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar; 

- Ordin nr.3860/2011 privind criteriile și metodologia de evaluare a personalului 
contractual; 

- OMECTS nr. 43907/07.06.2012 privind înființarea Consiliului Național pentru prevenirea 
și combaterea violenței în mediul școlar; 

- ORDIN nr.5567/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
unităților care oferă activitate extrașcolară; 

- Ordinul nr. 5571/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
învățământului preuniversitar alternativ; 

- ORDIN nr.5573/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a 
învățământului special și special integrat; 

- ORDIN nr.5574 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind 
organizarea serviciilor de sprijin educațional pentru copiii, elevii și tinerii cu cerințe 
educaționale speciale integrați în învățământul de masă; 

- Ordin nr. 5248 din 31 august 2011 privind aplicarea Programului ”A doua șansă”; 
- Ordin nr.5561 din 7 octombrie 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea 

continuă a personalului din învățământul preuniversitar; 
- Ordin nr.5576 din 7 octombrie 2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare 

a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;  
- Alte metodologii și regulamente care vin în sprijinul Legii educației naționale nr. 

1/2011. 
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II. Analiza SWOT – stabilirea relației dintre nevoile de educație existente 

și oferta concretă a școlii 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii 
metodice, precum şi în baza datelor statistice furnizate de compartimentul secretariat. Activitatea 
s-a desfășurat în baza prevederilor Planului managerial precum şi a rapoartelor comisiilor 
metodice din unitățile de învățământ, pentru atingerea următoarelor obiective:  
 

1. CURRICULUM 
 

a. Asigurarea calității educației prin oferirea programelor de educație care să satisfacă 
așteptările beneficiarilor, precum și standardele de calitate; 

b. Cunoașterea și aplicarea documentelor de politică educațională și a finalităților pe nivele 
de școlarizare în cadrul tuturor unităților de învățământ, urmărind modificările legislative 
recente; 

c. Stabilirea ofertei curriculare în unitățile de învățământ în funcție de nevoile de dezvoltare 
personală ale elevilor și la cerințele părinților acestora, dar și în funcție de nevoile specifice 
comunității; 

d. Concordanța dintre programa școlară și programele de examene; 
e. Utilizarea de soft educațional adecvat curriculumului școlar; 
f. Respectarea legislației privind constituirea claselor de elevi; 
g. Cunoaşterea conţinuturilor planului de învăţământ, a programelor şcolare, a metodelor şi 

procedurilor de evaluare, precum si valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice 
de lucru (planificări, proiecte didactice, portofolii de evaluare etc.); 

h. Pregătirea suplimentară a elevilor. 

 
2. MANAGEMENT ŞCOLAR 

 
a. Asigurarea cadrului de desfăşurare a activităţii instructiv-educative (din punct de vedere 

organizatoric, funcţional şi legal); 
b. Elaborarea proiectului planului de școlarizare; 
c. Monitorizarea utilizării resurselor în vederea atingerii scopurilor educaţionale propuse;  
d. Evaluarea continuă a desfăşurării procesului didactic şi a activităţilor conexe; 
e. Promovarea imaginii şcolii. 

 
3. RESURSE UMANE 

 

a. Asigurarea condițiilor de transmitere a informațiilor privind actele normative legate de 
încadrarea, perfecționarea și evaluarea cadrelor didactice și personalului didactic auxiliar;  

b. Creșterea calității resurselor umane angajate în învățământul preuniversitar în vederea 
îndeplinirii scopurilor educaționale și asigurarea calității în învățământ; 

c. Definirea și promovarea unei politici de personal care să asigure creșterea calității și 
eficienței activității; 

d. Promovarea și încurajarea activităților în echipă; 
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e. Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă și introducerea 
adecvată a acestora în actul didactic; 

f. Perceperea și utilizarea elevilor ca parteneri în derularea actului educativ; 
g. Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să promoveze o 

cultură organizațională de tip rețea; 
h. Asigurarea cadrului legal de angajare a personalului (încheierea contractelor individuale de 

muncă şi întocmirea fişelor de post) şi de salarizare. 
 
 

4. RESURSE FINANCIARE ȘI MATERIALE 
 

a. Gestionarea eficientă a resurselor materiale; 
b. Identificarea domeniilor deficitare din punct de vedere al dotării și îmbunătățirea calității 

acestora; 
c. Realizarea unei analize pertinente a folosirii resurselor financiare. 

 

5. PARTENERIATE ŞI PROGRAME 
 

a. Coordonarea și organizarea proiectelor de parteneriat;  
b. Colaborarea cu instituții guvernamentale abilitate în derularea de proiecte și programe 

comune;  
c. Crearea condițiilor necesare încheierii de parteneriate între școală noastră și comunitatea 

locala, organizații non-guvernamentale, companii, etc.; 

 
 
Analiza SWOT: 
 

PUNCTE TARI: 
 

- Pentru fiecare nivel de școlarizare, școala dispune de întregul material curricular 
(planuri de învățământ și programe școlare, programe școlare alternative); 

- La nivelul fiecărei catedre există auxiliare curriculare – manuale, caiete de lucru, 
ghiduri de aplicare, culegeri de probleme, îndrumătoare etc; 

- Baza materială în cea mai mare parte foarte bună; 
- Material didactic în curs de înnoire și modernizare; 
- Cadre didactice titulare calificate, majoritatea cu gradul didactic I și II; 
- Perfecționarea majorității cadrelor didactice prin stagii de formare în management 

școlar, problematica reformei, specialitate; 
- Existența în școală a unor rețele de calculatoare, laborator multimedia; 
- Interesul cadrelor didactice pentru un învățământ modern; 
- Participarea elevilor și a cadrelor didactice la activități extracurriculare; 
- Interesul conducerii școlii pentru dezvoltarea bazei materiale. 
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 PUNCTE SLABE 
 

- Opțiunile elevilor pentru CDŞ se fac uneori și în funcție de abilitățile și competențele 
profesorilor și de nevoile de încadrare a resurselor umane; 

- Absolvenții de clasa a VIII-a care optează pentru alte licee; 
- Spațiul școlar în totalitate ocupat de săli de clasă; 
- Lipsa de interes din partea unor elevi și părinți pentru procesul instructiv-educativ; 
- Resurse financiare extrabugetare limitate; 
- Cadru restrâns de resurse pentru motivarea financiară a cadrelor didactice; 
- Formalism în activitatea de formare continuă la nivelul unor comisii/catedre 

metodice; 
- Spațiul insuficient pentru desfășurarea activităților cultural-educative și 

extrașcolare; 
 

 
OPORTUNITĂŢI 
 

- Posibilitatea de informare și comunicare rapidă cu IȘJ și MECS, prin portal și forum; 
- Creșterea sprijinului din partea Consiliului Local pentru susținerea actului 

educațional; 
- Sprijinirea elevilor provenind din medii sociale defavorizate prin programe 

guvernamentale; 
- Posibilitatea îmbunătățirii bazei materiale prin realizarea unor proiecte de 

finanțare; 
- Sprijin din partea Consiliului reprezentativ al părinților; 
- Dezvoltarea parteneriatelor educaționale încheiate până în prezent cu unități de 

învățământ; 
- Cadre didactice tinere cu spirit de inițiativă; 
- Asigurarea unor cursuri de perfecționare gratuite prin CCD. 

 
 
 

AMENINŢĂRI 
 

- Insuficienta diversificare și adecvare a CDŞ la cerințele și solicitările părinților și a 
elevilor poate scădea motivația acestora pentru învățare precum și interesul pentru 
această unitate de învățământ; 

- Situația socio-economică precară a familiilor din care provin elevii; 
- Insuficienta conștientizare a unor factori de decizie privind prioritățile și direcțiile de 

evoluție necesare în învățământ; 
- Insuficienta conștientizare a părinților elevilor privind rolul lor de principal partener 

educațional al școlii; 
- Populația școlară în scădere pentru următorii ani școlari, ca urmare a indicelui 

scăzut de natalitate; 
- Plecarea unui număr mare de familii ale elevilor în străinătate; 
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- Nesupravegherea elevilor în cazul familiilor dezmembrate sau ale celor plecate în 
străinătate; 

- Creșterea efectivului obligatoriu de elevi la clasă cu efecte și consecințe asupra 
calității educației; 

- Slaba motivație financiară a personalului și migrarea cadrelor didactice tinere spre 
alte domenii de activitate. 

 
 

 

III. Analiza situației la învățătură și disciplină din anul școlar  2015-2016; 
 

Liceul Teoretic „Nicolae Iorga” Nehoiu 

Activitatea didactică în cadrul Liceului Teoretic “Nicolae Iorga” Nehoiu s-a desfășurat pe 
următoarele niveluri, situația la învățătură și disciplină la sfârșitul anului școlar fiind următoarea: 

 
- la învățământul primar: 216 de elevi rămași , abandon 1, promovabilitate 99,54%; 
- la învățământul gimnazial: 174 elevi rămași, promovați 169, repetenți 20, promovabilitate 
97,13%; 
- la învățământul liceal: 458 elevi rămași, promovați 429, repetenți 29, exmatriculați 3,  
promovabilitate 93,67%; 
 

Școala Gimnazială “Alexandru Vlahuță” 

- la învățământul primar, regim simultan: 18 elevi rămași, procent de promovare 100%; 
- la învățământul gimnazial, regim simultan: 32 elevi rămași, promovați 31, repetent 1, procent 
de promovare 96,87%. 

 
 

IV. Activitatea de perfecționare și formare continuă a personalului 
didactic 
 

Formarea continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în urma 
autoevaluării obiective, dar şi subiective. Fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la 
nivelul standardelor, urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă cu 
aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate 
educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă. 
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Număr personal didactic calificat = 63 

Cu doctorat Cu gradul I Cu gradul II Cu definitivat Fără definitivat 

3 37 15 6 2 

2,98% 50% 23,53% 16,18% 10,29% 

 
 

 

ACTIVITĂȚILE COMISIILOR METODICE DIN ANUL ȘCOLAR 2015-2016 

 

 Comisia metodică a educatoarelor 

 activitatea demonstrativă „Carnavalul Toamnei” cu toți prescolarii de la toate grupele 

unității G.P.P. „Micul Prinț” Nehoiu. 

 serbările de Crăciun- toate grupele 

 referatul cu tema „Pedepse și recompense în educația preșcolară”- educ. Sibiescu Letiția 

 

 Comisia metodică a învățătorilor 

 Implementarea unor proiecte educative cum ar fi „Natura –prietena mea!” de la clasa a 

III-a B , „Olimpiadele Kaufland” şi  „5 minute de muzică clasică” la toate clasele ciclului 

primar cu activităţi derulate pe tot parcursul anului şcolar. 

 Participarea cu elevii la concursuri naţionale, regionale sau locale la care s-au obţinut 

rezultate deosebite şi premii.                                                              

-Comper – matematică, etapele I. a II-a, dar şi naţională cu premii I, II şi Menţiuni în toate clasele. 

-Comper – Limba română, etapele I. a II-a, dar şi naţională cu premii I, II şi Menţiuni în toate 

clasele. 

-Gazeta matematică junior – clasele a III-a, 10 premii I, 4 premii II, 5 Menţiuni şi 3 prmii de 

Excelenţă. 

-Concursul regional “Fii un pieton vigilent” unde s-au obţinut premii la toate secţiunile. 
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-Concursul regional de creaţie “Fantezie și culoare de Sfintele Paşti” – Premiul I -colaj , Cotici 

Maria clasa a III-a B, Premiul al II-lea-colaj Leonte Miriam, cls. a III-a B, Premiul al III-lea –colaj, 

Şovar Marco, cls. a III-a B. 

-Festivalul Interjudeţean “Graţie şi talent” Nehoiu 2016 – 3 premii I şi un premiu special . 

  Realizarea unor excursii şi tabere. 

  - clasele a III-a – Excursie la Centrul de informare turistică- Gura Teghii , la 

Hidrocentrala electrică  Nehoiaşu precum şi la Bucureşti ( Muzeul Antipa, Circul Globus, Grădina 

Zoologică Băneasa) 

  - clasele a II-a – Excursie la Bucureşti ( Parcul Herăstrău, Circul Globus şi Grădina Zoo 

Băneasa) 

  - clasa a IV-a step by step – Excursie la Bucureşti-Braşov 

  - clasele a III-a –Tabără tematică la Bran. 

 Organizarea unor activităţi dedicate “Zilei Internaţionale a Educaţiei”, “Zilei Naţionale 

a României”, Crăciunului, Zilelor de 1 şi 8 Martie, 1 Iunie precum şi sf. de an şcolar. 

 Lectie demonstrativa la clasa pregătitoare Step by Step a Liceului Teoretic “ Nicolae 

Iorga” Nehoiu, Prof. inv. Primar Teşcan Aurica, Gorgan Andreea- “Întâlnirea de 

dimineaţă” – “Tradiţii şi obiceiuri de iarnă” 

 Lectie demonstrativa la clasa a IV-a step by step a Liceului Teoretic “ Nicolae Iorga” 

Nehoiu in cadrul Comisiei metodice a   Învațătorilor susţinută de Manea Ecaterina şi 

Manea Mihai. 

 

 

 Comisia metodică „Limba și literatura română” 

 activități desfășurate în cadrul ,,Clubului de lectură”, coordonatori prof. Zazuleac Raluca, 

Băcescu Adina; 

 activități în cadrul ,,Cercului de scriere creativă”, coordonator prof. Zazuleac Raluca; 

 activități desfășurate în cadrul ,,Clubului de teatru”- Tragoidos, coordonatori, prof. Radu 

Luminița, Băcescu Adina; 

 Concursul de poezie ,,Planeta noastră e casa noastră”, coordonator prof. Zazuleac Raluca; 
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 activitatea ,,Pe aripile muzicii și ale dansului”, coordonatori prof. Radu Luminița, Băcescu 

Adina și Gîdiuță Mariana; 

 activitatea ,,Sunt mândru, că sunt român” coordonator, prof. Radu Luminița; 

 activități în cadrul proiectului “Dăruind vei dobândi”- „Școala o lume de poveste”, 

coordonatori prof. Radu Luminița, Băcescu Adina; 

 olimpiada ,,Lectura ca abilitate de viață”, unde eleva Duțu Alexandra din clasa a X-a A, 

coordonată de prof. Radu Luminița, a obținut Mențiune I; 

 proiectul ,,Tradițiile-rădăcinile neamului meu”, s-au desfășurat activitățile ,,Sărbătorile de 

iarnă-salbă de datini” și ,,Tradiții și port popular de pretutindeni”  iar doamna profesoară 

Gîdiuță Mariana a organizat activitatea Obiceiuri laico-religioase în sărbătorile de iarnă”; 

 activitatea  ,,Medalion Eminescu”; 

 Concursul Național Comper, organizatori prof. Stan Cătălina, Zazuleac Raluca și Radu 

Luminița. 

 Olimpiada de limbă și literatura română – faza locală și județeană, elevii au fost 

coordonați de doamnele profesoare Zazuleac Raluca, Băcescu Adina, Stan Cătălina, Radu 

Luminița. Eleva Duțu Alexandra a obținut Premiul al III-lea, iar eleva Labeș Ramona  a 

obținut Mențiune. 

 desfășurarea Festivalul de teatru Într-un act, la care elevii claselor a V-a B și a VIII-a A, 

coordonați de doamnele profesoare Radu Luminița și Băcescu Adina au obținut Premiul I și 

Premiul pentru cel mai bun spectacol. 

 La Etapa Națională Comper- Comunicare, s-au obținut următoarele rezultate: 

Elevele Radu Andra-Ioana și Urjan Ștefania, de la clasa a V-a B, coordonate de doamna 

profesoară Zazuleac Raluca au obținut Premiul al II-lea 

Elevul Murea  Mircea- Mihail, coordonat de doamna profesoară Stan Cătălina a obținut 

Premiul al II-lea, iar eleva Boteanu Ștefania a obținut Premiul al III-lea. 

Elevele Nartea Ana-Maria și Panaet Silvia, coordonate de doamna prof. Radu Luminița au 

obținut Premiul al III-lea. 
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 Comisia metodică „Limbi moderne” 

 ,,Ziua limbilor moderne ” - dezbatere ,,Mai bine engleza decat franceza” prof. Pana Maria 

 ,,The world in my words “, organizat la Liceul Teoretic  ,,Radu Vladescu”, Patarlagele; (prof. 

Pană Maria) 

            Premiul I     Staicu Razvan ( X A ) 

            Premiul II  Pelmus Flavia / Panait Cristina ( X A ) 

            Premiul III Toader Alexandru /Beteringhe Cristian ( X A ) 

 ,, A Thank You, Please   And   Forgive   Me  Day ”- ( prof . limba engleza) 

 ,,Joyeux Noël  -  Merry Christmas ” (toți membrii comisiei) 

 ,,Olimpiada  Liceelor  Teoretice” , organizată la Liceul Alexandru  Marghiloman, Buzau  (lb 

engleză  - prof.  Pana Maria) 

      Premiul I    Toader Ion    (IX B) 

                         Neagu Adelina (IX B) 

                        Tache Andreea ( IX B) 

                        Teodor  Alexandru  (X B) 

 ,,Viitorul depinde de noi” – proiect interjudețean de prezentări în limba engleză / teme de 

cultură și civilizație (prof.  Pană Maria) 

                Premiul I    Staicu Razvan 

                                   Ionel Alexandru 

                                   Beteringhe  Cristian 

               Premiul II   Teodor Alexandru 

                                   Barbu Vladuț 

     Premiul Special  Cîrstian Medeea 

                                   Radu Laurențiu 

  ,,Books in our lives” – concurs de prezentări de carte în limba engleză- (prof.  Pană Maria) 

               Premiul I  Pelmuș Flavia 

                                 Panait Cristina 

                

 Elevii au participat la olimpiadele de limba engleză, îndrumați de doamna profesor Cercel 

Luna, au obținut urmatoarele rezultate: 

  Premiul I    Manica Stefania V A 

                          Mănăilescu Cristian V A 

                          Remisovschi Irina V A 

                          Popescu Anna Daria V B 

 Premiul II     Urjan George V A 

                        Olteanu Andrei V A 

                        Posea Teodor V A 

                        Morarașu Radu V A 

                        Ene Andrei VI A 
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                        Perțea Karina VI B 

 Premiul III     Murea Mircea VI B 

  Mentiune     Băcanu Alexandru V A 

                         Ghețău Anca VIII A 

  Doamna  Dumitrache Mirela  a  obtinut premiul  I  la concursul organizat  de ARPF 

București alături de elevii Pelmuș Flavia, Staicu Răzvan, Barbu Vlăduț, Beteringhe Cristian,  

Teodor Alexandru,  Ionel Alexandru, Panait Cristina 

 

 

 

 Comisia metodică „Matematică” 

 
 domnul prof. Andrei Gabriel a susținut o lecție demonstrativă la clasa a IXa  „Aplicații 

ale inducției matematice” 

 doamna prof. Toader Aneta a susținut referatele „Evaluarea educațională și evaluarea 

performanțelor rezultatelor  școlare” și „Problematizarea-forme de învățare”. 

 domnul prof. Stoica Ionuț a susținut referatul „Matematica-axa didacticii moderne”. 

 Rezultate Comper- Matematică- Etapa Națională - coordonator prof. Stoica Ionuț: 

Premiul II Perțea Karina Elena cls. VI 

                    Ghinescu Mihail- Iulian cls. VII 

Premiul III Boteanu Ștefania- Bianca cls. VI 

                    Panait Antonia cls. VI 

                    Isbășoiu Romina- Florentina cls. VI 

                    Gradea David cls.VII 

Mențiune Ene Andrei cls. VI 

 

 

 Comisia metodică „Om și societate” 

 susţinerea referatului metodico – ştiinţific „Curriculum la decizia şcolii, o abordare 

interdisciplinară” , prof. Perţea Zamfiraş; 
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 dezbaterea „1 Decembrie – Ziua Naţională a României”, prof. Iuga Mirabela, prof. Furtună 

Mirela, prof. Oprea Ionel; 

 Concertul de colinde „Hristos se naşte, slăviţi-l!”, prof. Furtună Mirela; 

 Campania de informare din cadrul proiectului național „Patrula de reciclare”, prof. Stoica 

Mihaiela, prof. Pană Maria 

 Rezultate obținute la olimpiade și concursuri școlare: 

Olimpiada de religie – faza judeţeană 

Mănică Cristina, clasa a V-a – Premiul II 

Băcanu Andrei Alexandru, clasa a V - a – Premiul III 

Mazilu Daria, clasa a V – a – Menţiune 

Boteanu Ştefania, clasa a VI – a - Premiul II 

Onică Oana, clasa a VI – a – Menţiune 

Panait Antonia, clasa a VI – a – Menţiune 

 

Olimpiada de geografie – faza judeţeană 

Gheţău Anca Elena – clasa a VIII-a A – Premiul II; 

Nartea Anamaria - clasa a VIII-a A - Premiul II; 

Barbu Vlăduţ Adrian – clasa a X-a A - Premiul II; 

Teodor Alexandru Mihai – clasa a X-a A - Menţiune; 

 

Concursul Naţional de Geografie „Terra” – faza judeţeană 

Popescu Daria - clasa a V-a B – Premiul I; 

Posea Teodor – clasa a V-a A - Premiul I; 

Băcanu Alexandru - clasa a V-a A - Premiul II; 

Morăraşu Radu - clasa a V-a A - Menţine; 

Murea Mircea - clasa a VI-a B - Premiul I; 

Furtună Teodor Ioan - clasa a VII-a A - Premiul II; 

 

Concursul Naţional de Geografie „Terra” – faza naţională 

Popescu Daria - clasa a V-a B - Premiul II; 

Posea Teodor – clasa a V-a A - Premiul special; 

 

ISTORIE 

Participare la Concursul Naţional „Artfel de istorie”, clasa a VIII-a A ŞI clasa a VII-a A; 

Participare la Concursul judeţean „Cultul eroilor”, clasa a VII-a A. 
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 Comisia metodică „Științe” 

- Susținerea unei lecții demonstrative cu tema: “Plutirea corpurilor” la disciplina Fizica- profesorii 

Chiracescu Fabiola și Chiriacescu Bogdan. 

-  Prezentarea referatului cu tema: “Vitaminele în viața noastră” –profesor Cristina Anghel și 

profesor Maria Toader. 

 - Organizarea și desfășurarea “Olimpiadei de Biologie” faza pe școală, locală și județeană (clasa a 

VII-a)-profesor Cristina Anghel. 

- Organizarea și desfășurarea Concursului Național de Fizică PHI, profesorii Fabiola și Bogdan 

Chiriacescu 

- Olimpiada de Fizica. Pregatirea elevilor pentru performanta, profesorii: Fabiola și Bogdan 

Chiriacescu   

- Concurs de Biologie – G.E. Palade – etapa locala, cls. V, VI, prof. Cristina Anghel. S-au calificat 

pentru etapa județeană 2 elevi de clasa a V a: Ileana Andrei Sebastian, Mazilu Daria Mihaela. 

- Săptămâna științelor – activități instructiv-educative derulate în cadrul școlii de către elevii de 

gimnaziu și liceu sub îndrumarea profesorilor de fizică, chimie, biologie. 

- Concurs de Biologie –„G.E. Palade ”– etapa judeteana, au participat 2 elevi de  cls. a Va. Prof. 

Cristina Anghel. 

- Soft Bazar – Simpozion Național coordonat de prof. Fabiola și Bogdan Chiriacescu.  

 

CONCURSUL NAŢIONAL Φ 2016 
Rezultate  

Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga” Nehoiu 
 

Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Clasa  Profesor Punctaj  Premiu  

 
CALSA A 6-a (min. 155p) 

1 Cristinescu G Mihai Georgian 6B Fabiola Chiriacescu 250 III 

2 Murea C Mircea Mihai 6B Fabiola Chiriacescu 250 III 

3 Porceanu C Raul Ştefan 6A Fabiola Chiriacescu 250 III 

4 Kaizăr Alexandru 6B Fabiola Chiriacescu 245 III 

5 Prundea Daria Gabriela 6B Fabiola Chiriacescu 245 III 

6 State C Alexandra 6A Fabiola Chiriacescu 245 III 

7 Posea-Cîrstea M Alexandru 6B Fabiola Chiriacescu 235 III 

8 Preoteasa Alex Sebastian 6B Fabiola Chiriacescu 230 III 
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Nr. 
crt. 

Numele şi prenumele Clasa  Profesor Punctaj  Premiu  

9 Boteanu I Ştefania 6A Fabiola Chiriacescu 220 III 

10 Nehoianu G Sebastian Florian 6A Fabiola Chiriacescu 215 III 

11 Ene D Andrei 6A Fabiola Chiriacescu 200 M 

12 Susmă I Elena Crisina 6A Fabiola Chiriacescu 195 M 

13 Ştefu G Bogdan Andrei 6B Fabiola Chiriacescu 185 M 

14 Dinu A Teodora Elena 6A Fabiola Chiriacescu 170 M 

15 Panait S Antonia 6A Fabiola Chiriacescu 165 M 

16 Minoiu V Adrian Nicolae 6A Fabiola Chiriacescu 155 M 

CLASA A 7-a  (min. 85p) 

17 Ghinescu Mihail Iulian 7A Bogdan Chiriacescu 150 III 

CLASA A 8-a (min. 120p) 

18 David A. Mihnea Vlăduţ 8A Fabiola Chiriacescu 180 III 

19 Mihalache D.R. Victor 8A Fabiola Chiriacescu 150 M 

20 Gheţău A. Anca Elena 8A Fabiola Chiriacescu 135 M 

21 Porceanu I. Ioana Alina 8A Fabiola Chiriacescu 135 M 

CLASA A 9-a (min. 75p) 

22 Irimia Alexandra Georgiana 9A Bogdan Chiriacescu 85 M 

CLASA a 10-a  (min. 115p) 

23 Beteringhe Ştefan Cristian 10A Fabiola Chiriacescu 210 III 

24 Staicu Răzvan Valerian 10A Fabiola Chiriacescu 190 III 

25 Ionel Iliuţă Alexandru 10A Fabiola Chiriacescu 185 III 

26 Teodor Alexandru Mihai 10A Fabiola Chiriacescu 155 III 

 
     

 Comisia metodică „Tehnologii” 

dezbaterea temelor de proiecte pentru certificarea competențelor profesionale, nivelul 3. 

 

 Comisia metodică „Educație fizică și sport. Arte” 

 Competiții sportive: handbal, fotbal- ciclu gimnazial, liceal, prof. de ed. fizică și sport; 

 Expoziție desene „Culorile toamnei”, prof. Drăghiciu Dănuț; 

 Expoziție desene „Icoana din suflet de copil”, prof. Drăghiciu Dănuț; 
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 Concurs de șah, ciclul primar- prof. Bularcă Bogdan, prof. Negoiță Nicolae. 
 
 

 Comisia metodică „Consiliere și orientare” 
 

 Proiect Educațional European ,,Junior Achievement”-coordonatori prof. 
Chiriacescu Bogdan, prof. Chiriacescu Fabiola, prof. Stoica Ionuţ 

 Proiect Internaţional,, Global Teenager Project”- coordonatori prof. Chiriacescu 
Bogdan, prof. Chiriacescu Fabiola, prof. Zazuleac Oana Raluca, prof.Pană Maria, 
prof. Dumitrache Mirela 

 Proiect Internaţional ,,Eno România”-coordonator prof. Pană Maria 

 Simpozion Naţional ,,Soft Bazar”-coordonatori prof. Chiriacescu Bogdan, prof. 
Chiriacescu Fabiola 

 Concursul Naţional ,,Tinerii dezbat”-coordonatori prof.Chiriacescu Bogdan, prof. 
Chiriacescu Fabiola 

 Proiect Naţional,, Patrula de reciclare”- coordonatori prof. Pană Maria și prof. 
Stoica Mihaiela 

 Programul Naţional ,,Ascultă 5 minute de muzică clasică”-coordonator prof. Ion 
Mihai Adrian 

 Concurs Naţional ,,Olimpiadele Kaufland”- toate cadrele didactice 

 Concurs Naţional ,,Patrula de reciclare”- coordonator prof. Pană Maria 

 Proiect Naţional ,,Ba se poate!”-Asociaţia ,,Zburd”- coordonatori prof. Stan 
Catalina, consilier psiholog Bularcă Angela 

 Proiect Judeţean ,,Un viitor pentru fiecare”-coordonator consilier psiholog Bularcă 
Angela 

 Proiect Judeţean ,,Azi o sămânţă, mâine un pom”-coordonator prof. Pană Maria 

 Proiect judeţean ,,The world in my words”-coordonator prof. Pană Maria , Prof 
Urjan Cristina 

 Proiect judeţean ,,Young collectors, great collections”-coordonatori prof. Pană 
Maria, prof. Cercel Luna 

 Concursul Judeţean de teatru ,,Într-un act”-coordonatori prof. Radu Luminiţa, prof. 
Băcescu Adina 

 Proiect Judeţean ,,Apa-un strop de viaţă”-coordonatori prof. Perţea Petronela, 
prof. Perţea Zamfiraş 

 Concursul Naţional Comper- cls. I-VIII-învăţătorii şi profesorii de specialitate  de 
matematică şi limba română 

 Proiect Judeţean ,,Tradiţiile-rădăcinile neamului meu”-coordonatori catedra de 
limba şi literatura română, prof.Perţea Petronela, prof.Pană Maria, prof. Cercel 
Luna 

 Proiect educativ ,,Viaţa şi sănătatea ta sunt pe primul loc”-coordonator consilier 
psiholog Bularcă Angela 

 Proiect educativ ,,Prietenul din oglindă”-coordonator consilier psiholog Bularcă 
Angela 

 Proiect educativ ,,Natura, prietena mea”- coordonator înv. Cotici Cristina 
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 Activități ocazionate de ziua de 5 octombrie – Ziua Educației: „Educația – dreptul 
tuturor copiilor” (ciclul primar), „Dascălul – deschizător de drumuri” (ciclul 
gimnazial), „Educația te face mare!” (ciclul liceal);  

 Proiect educativ ,,Balul bobocilor”-coordonatori diriginţii claselor a IX-a şi a XII-a 

 Proiect educativ ,,Educaţia trebuie să fie reală!”-săptămâna Educaţiei Globale-toţi 
învăţătorii şi diriginţii 

 ședința cu părinții la nivelul școlii, în vederea constituirii Comitetului reprezentativ 
al părinților; 

 înscrierea și validarea candidaturii elevei Duțu Alexandra (XIA) pentru funcția de 
Președinte al Consiliului elevilor, pe site-ul Consiliului național al elevilor,  

 derularea activităţilor din cadrul Clubului de Debate, al Cercului de teatru și al 
Clubului de lectură; 

 serbarea dedicată Zilei de 1 Decembrie, în colaborare cu Catedrala „Sfântul 
Gheorghe” Nehoiu- coordonator prof. Furtună Mirela; 

 Proiectul „Dăruind vei dobândi” –coordonatori prof. Radu Luminița și Băcescu 
Adina  

 Proiectul ,,Crăciunul euharistic” – activitate în parteneriat cu  Catedrala ”Sfântul 
Gheorghe” Nehoiu coordonator prof. Furtună Mirela; 

 Proiect educativ ,,Magia Crăciunului”-serbări organizate de fiecare 
învăţător/diriginte 

 etapele locale ale olimpiadelor la diverse discipline;  

 activități închinate memoriei lui Mihai Eminescu; 

 excursie şcolară Nehoiu-Slănic-Prahova- ciclul primar 

 întocmirea programului săptămânii ”Școala altfel. Să știi mai multe, să fii mai bun”; 

 stabilirea activităților pentru Zilele Școlii- 2016 

 continuarea proiectelor internaţionale, naţionale, judeţene; 

 organizarea și susținerea testărilor pentru simularea națională a examenelor de 

Evaluare Națională și Bacalaureat; 

 întrunirea membrilor comisiei metodice în vederea stabilirii unor ședințe cu părinții 

elevilor claselor terminale, în scopul prezentării rezultatelor obținute de elevi la 

simulările examenelor naționale; 

 realizarea procedurii specifice, a instrumentelor și a criteriilor de evaluare pentru 

activitățile din săptămâna ” ”Școala altfel. Să știi mai multe, să fii mai bun”; 

 organizarea unor activități / serbări la nivelul claselor ocazionate de zilele de 1 și 8 

Martie- ciclul primar şi gimnazial; 

 susținerea activităților din programul ”Școala altfel. Să știi mai multe, să fii mai 

bun”; 

 organizarea Zilei Porților Deschise 2016; 

 întocmirea raportului final privind programul ”Școala altfel. Să știi mai multe, să fii 

mai bun”; 
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 proiectul ”Nestemate folclorice pe Valea Buzăului”, în parteneriat cu ansamblul 

folcloric ”Datini nehoiene”, Liceul ”Mircea Eliade” Întorsura Buzăului, Primăria 

Orașului Nehoiu; 

 participarea la concursuri și olimpiade școlare. 

 organizarea Serbării de sfârșit de an școlar; 

 

 

 

Director,                                                                                                                                  Director adjunct, 

 

Prof. dr. Claudiu Corcodel                                                                       Prof. Stoica Constanța- Mihaiela 
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