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Analiza activității desfășurate în Colegiul Național ,,Gh.M.Murgoci” 

An școlar 2009-2010 

 

 Activitatea desfășurată în anul școlar 2009-2010 s-a înscris pe linia realizării finalităților învățământului 

preuniversitar, finalități ce  propun formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să 

contribuie la articularea propriilor trasee de dezvoltare intelectuală și profesională și integrarea activă în viața 

socială. 

 Pentru a răspunde exigențelor acestui nivel de învățământ și specificului de vârstă al elevilor, liceul trebuie să 

conducă la: 

� formarea capacității de a reflecta asupra lumii, de a formula și de a rezolva probleme pe baza relaționării 

cunoștințelor din diferite domenii; 

� valorizarea propriilor experiențe în scopul unei orientări profesionale optime pentru piața muncii și pentru 

învățământul superior; 

� dezvoltarea capacității de integrare activă în grupuri socio-culturale deferite: familie, mediu profesional, 

prieteni, etc. 

� dezvoltarea competențelor funcționale esențiale pentru reușita socială: comunicarea, gândirea critică, luarea 

deciziilor, prelucrarea și utilizarea contextuală a unor informații complexe; 

� formarea autonomiei morale. 

În contextul asumării acestor finalități, s-a impus necesitatea unui nou mod de abordare a curriculum-ului, 

pornind de la elementele specifice politicii curriculare și terminând cu cele legate de implementare și evaluare. 
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În proiectarea curriculară, la nivelul Colegiului s-a avut în vedere: 

 

� proiectarea acordată procesului de învățăre și intereselor elevului, în condițiile în care liceul nu face parte din 

învățământul obligatoriu: (din anul școlar 2003 – 2004 este obligatoriu ciclul inferior al liceului); 

� centrarea demersurilor didactice pe formare și dezvoltarea competențelor funcționale de bază, necesare pentru 

continuarea studiilor sau pentru încadrarea pe piața muncii; 

� conceperea liceului ca furnizor de servicii educaționale, în cadrul căruia elevul să fie permanent și direct 

implicat în construirea propriului traseu de învățare; 

� creșterea responsabilității  liceului față de beneficiarii educației, față de societatea civilă și diversificarea 

implicării acestuia în viața comunității locale; 

� trecerea de la cultură generală universală la cultură funcțională și adaptată finalităților fiecărei specializări. 

În cele ce urmează, vom analiza modul în care s-a reușit realizarea acestor finalități, resursele de care dispune 

Colegiul nostru în acest sens. 

Analiza va fi structurată astfel:  

1. Prezentarea resurselor umane; 

2. Eficiența activității didactice 

3. Rezultatele obținute de elevii noștri la Examenele Naționale, Olimpiade, Concursuri. 

4. Activitatea cabinetului medical și a cabinetului stomatologic. 

5. Analiza activității serviciului CONTABILITATE, BIBLIOTECA, CABINET CONSILIERE. 
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1. Prezentarea resurselor umane 
1. Prezentarea resurselor umane: informatii privind efectivele de elevi la începutul anului școlar 2009-2010 

 

Distribuția  efectivelor  de  elevi,  din anul școlar 2009-2010, în  funcție  de  filieră, profil / domeniu, specializare / calificare  

profesională: 

 

Nivel de 

învățământ 
 

Număr de 

clase/ 

grupe 

Număr 

de elevi 

/ copii / 

Forma 

de învățământ 

Limba de 

predare 

Secundar 

inferior 

(Gimnaziu) 

clasa a –V-a 1 29 ZI ROMANA 
clasa a –VI-a 1 30 ZI ROMANA 
clasa a –VII-a 1 31 ZI ROMANA 
clasa a –VIII-a 1 31 ZI ROMANA 

Total 4 121   

Liceal,  

(ciclul inferior) 

clasa a –IX-a 6 171 ZI ROMANA 
clasa a –X-a 6 168 ZI ROMANA 

Total 12 339   

Liceal 

(ciclul superior) 

clasa a –XI-a 6 176 ZI ROMANA 
clasa a –XII-a 6 162 ZI ROMANA 

Total 12 338   

TOTAL GENERAL:  798   
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PERSONAL DIDACTIC 

 

Personal didactic angajat: 

 

Total Liceal+ gimnazial 

- cadre didactice  titulare 46 46 

- cadre didactice suplinitoare cu norma de 

bază în Colegiul Național ,,Gh.M.Murgoci,, 
5 5 

- cadre didactice suplinitoare cu norma de 

bază în altă unitate de învățământ 
2 

2 

 

- cadre didactice  titulare detașate în Colegiul 

Național ,,Gh.M.Murgoci,, 
2 2 

 

Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

Număr personal didactic calificat: Număr personal didactic 

necalificat 
Cu doctorat Cu Gradul I Cu  Gradul  II Cu   definitivat Fără  definitivat 

3 35 12 6 2 - 

 

 

PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR 

− Total personal didactic auxiliar: 10 din  care  calificat  pentru  postul ocupat 10 

− Gradul de acoperire a posturilor existente   cu personal didactic auxiliar,   conform normativelor în vigoare: 100 %. 
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 PERSONALUL NEDIDACTIC (ADMINISTRATIV) 

− Total  personal  nedidactic  angajat :15  din  care  calificat  pentru  postul ocupat 15 

− Gradul  de  acoperire  a  posturilor  existente cu  personal  nedidactic conform  normativelor în vigoare: 100 % 

SITUAȚIA  ȘCOLARĂ LA  SFÂRȘITUL  ANULUI ȘCOLAR 2009-2010 

NR. 

CRT 
CLASA 

 

DIRIGINTE 
ÎNSCRIȘI PROMOVABILITATE 

TOTAL 

ABSENȚE 
MOTIV. NEMOTIV. 

1.  V Oprescu Dana 29 100% 318 318 - 

2.  VI Kițu Daniel 31 100% 464 254 210 

3.  VII Crăciun Mariana 30 100% 586 435 151 

4.  VIII Mortu M./Chioreanu 31 100% 1447 1109 338 

   121 100% 2815 2116 699 

5.  IX A Boicescu Nazeli 29 100% 947 632 315 

6.  IX B Becheanu Nicoleta 30 100% 889 790 99 

7.  IX C Dumitriu Elena 26 100% 338 225 113 

8.  IX D Marin Laurențiu 29 100% 1001 671 330 

9.  IX E Marțian Mariana 30 100% 772 591 181 

10.  IX F Frătescu Eugenia 27 100% 592 551 41 

   171 100% 4539 3460 1079 

11.  X A Ciolacu Corina 26 100% 1129 793 336 

12.  X B Vlad Mădălina 29 100% 1205 1042 163 

13.  X C Pricop Constantin 26 100% 785 715 70 
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14.  X D Iosif Mimi 32 100% 1268 822 446 

15.  X E Drăghici Daniela 29 100% 1289 870 419 

16.  X F Lefter Mihai 27 100% 1433 1045 388 

   169 100% 7109 5287 1822 

17.  XI A Stanciu Gherghina 28 100% 1315 812 503 

18.  XI B Cimpoae Florentin 29 100% 1611 1174 437 

19.  XI C Covaci Daniela 30 100% 1130 749 381 

20.  XI D Gheorghiu Manuela 27 100% 1284 925 359 

21.  XI E Popovici Diana 31 100 % 881 648 233 

22. XI F Bălan Gabriela 33 100% 1211 786 425 

   178 100% 7432 5094 2338 

23. XII A Negulescu Dan 26 100% 2029 2011 18 

24. XII B Popescu Felicia 27 100% 2188 2089 99 

25. XII C Ivașcu Nicolae 27 100% 927 628 299 

26. XII D Alexe Gheorghe 22 100% 1332 1044 288 

27. XII E Pascu Gabriel 28 100% 1289 962 327 

28. XII F Lica Emilia Elena 31 100% 1422 1079 343 

   161  9187 7813 1374 

 IX-XII  679 100% 28267 11654 6613 

   800 100% 31082 23770 7312 
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2. Eficiența activității didactice 

Eficiența activității didactice s-a putut constata din modul în care s-au întocmit documentele de planificare, în 

care s-au realizat obiectivele propuse în cadrul orelor de clasă, precum și din rezultatele obținute de elevii noștri în 

cadrul concursurilor școlare,a examenului de bacalaureat,  a examenelor de admitere la facultate și din situația 

școlară consemnată la încheierea cursurilor. 

 Asistențele efectuate de către inspectorii școlari, de directori și de responsabilii comisiilor metodice au 

evidențiat faptul că în anul școlar trecut procesul de învățământ s-a desfășurat în scopul realizării finalităților 

învățământului liceal. 

 S-a urmărit în întreaga activitate la clasă formarea de cunoștințe și deprinderi dobândite prin învățare, care 

permit identificarea și rezolvarea în contexte diverse a unor probleme caracteristice unui anumit domeniu. 

 Asistențele efectuate au vizat aspecte ca: 

♦ pregătirea științifică și metodică a cadrelor didactice; 

♦ organizarea activității de predare-învățare în care rolul principal îl deține elevul ca beneficiar al actului de 

cunoaștere și formare; 

♦ cunoașterea nivelului de pregătire a colectivului de elevi; 

♦ verificarea modului în care este parcursă materia; 

♦ studiul documentelor cadrului didactic; 

♦ folosirea în activitatea la clasă a mijloacelor de învățământ ( manuale, culegeri, fișe de lucru, soft educațional,  

etc.) 
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Asistențele efectuate au dus la concluzia  că majoritatea cadrelor didactice își organizează bine activitatea, 

conduc cu măiestrie pedagogică procesul de predare-învățare, ridicâdu-se la standardele reformei învățământului, 

drept  urmare, toate cadrele didactice ale colegiului au obținut calificativul  “foarte bine”. 

Asistențele efectuate mai ales la clase terminale, mai precis clasele a XII-a s-au dovedit benefice pentru 

procesul de învățământ având în primul rând un rol reglator și de cunoaștere a resurselor umane, vizând progresele 

pe care elevii le-au realizat la sfârșitul orei sau după un număr de ore asistate la obiectele ce reprezintă și probă de 

examen, cum ar fi: limba română, limbi moderne,  matematică, fizică, chimie, biologie, informatică, geografie. 

De asemenea, au fost vizați profesorii tineri și foarte tineri în ale profesiei, urmărindu-se pe lângă componenta 

cognitivă și competențele create elevilor și componenta atitudinală. 

Deși s-a constatat că profesorii au urmărit un demers clar, coerent în cadrul orelor, folosind cu precădere 

metode activ-participative care au antrenat tot colectivul de elevi, din păcate nu toți elevii au răspuns cerințelor 

profesorilor dovedind o pregătire superficială, nu întotdeauna sancționată de profesor prin notarea la sfârșitul orei. 
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6. Rezultatele obținute de elevii noștri la Examenele Naționale, Olimpiade, Concursuri. 

� Evaluare națională clasa a VIII-a - mai 2010 

 

� MATEMATICA 

Clasa Nr.elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Procent 
promovabilitate 

VIII 31 31 0 1 2 1 4 13 10 100% 
 

 

 

� LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Clasa Nr.elevi 
înscriși 

Nr. elevi 
prezenți 

4-4.99 5-5.99 6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 Procent 
promovabilitate 

VIII 31 31 0 0 0 0 2 19 10 100% 
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� Admiterea în clasa a IX a 

 

Clasa a VIII a, promoția 2010 a Colegiului Național ,,Gh.M.Murgoci” au obținut următoarele medii de 

admitere în liceu: 

 

Total înscriși Medii cuprinse între 7 - 799 Medii cuprinse între 8 - 899 Medii cuprinse între 9- 10 

31 - 5 26 

 

 Medii de admitere clasa a IX-a-2009 
matematică-informatică,bilingv eng. 9.91- 9.60    
matematică- informatică:                   9.90- 9.31 
științele- naturii:                                 9.90- 9.13                     
filologie:                                             9.80- 8.90                      
științe- sociale:                                   9.79 – 9.15 

Medii de admitere clasa a IX-a-2008 
matematică-informatică,bilingv eng. 9.93- 9.40    
matematică- informatică:                   9.93- 9.22 
științele- naturii:                                 9.58- 9.02                     
filologie:                                             9.82- 8.41                      
științe- sociale:                                    9.81- 9.12                         

Medii de admitere clasa a IX-a-2010 
matematică-informatică,bilingv eng. 9.95- 9.48    
matematică- informatică:                   9.86- 9.24 
științele- naturii:                                 9.80 - 9.11                     
filologie:                                             9.86 - 8.60                      
științe- sociale:                                   9.81 – 9.03 
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2008 - Poziția 45 în primele 50 de specializări din tară la profil real, specializarea: matematică- informatică,bilingv 

lb.engleză 

2009 - Poziția 12 în primele 50 de specializări din tară la profil real, specializarea: matematică- informatică,bilingv 

lb.engleză 

2010 - Poziția 39 în primele 50 de specializări din tară la profil real, specializarea: matematică- informatică,bilingv 

lb.engleză 

� Bacalaureat sesiunea iunie- iulie 2008 

Total înscriși 
Medii cuprinse între 

7 - 799 

Medii cuprinse între 

8 - 899 

Medii cuprinse între 9 - 

999 

166 3 42 121 

Promovabilitate: 100% 

� Bacalaureat sesiunea iunie- iulie 2009 

Total înscriși 
Medii cuprinse între 7 - 

799 

Medii cuprinse între 8 - 

899 

Medii cuprinse între 

9 - 999 
Medii de 10 

191 - 43 ( 22.51 %) 147 (76.96 %) 1 (0.52 %) 

Promovabilitate: 100% 
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Bacalaureat sesiunea iunie- iulie 2010 

Total înscriși Elevi respinși 

Medii 

cuprinse între 

6 - 699 

Medii 

cuprinse între 

7 - 799 

Medii 

cuprinse între 

8 - 899 

Medii 

cuprinse 

între 9 - 999 

Medii de 

10 

161 1 1 11 61 87 - 

Promovabilitate: 99.37% 

 

� Admitere facultate străinătate 2010 

NR 
CRT 

NUME ȘI 
PRENUME 

CLASA FACULTATEA ORAȘ ȚARA 

1.  
NĂSTĂȘEL IRINA 

ALEXANDRA 
XII B 

KINGS COLLEGE- FACULTATEA DE 
MATEMATICĂ INFORMATICĂ 

Londra Marea Britanie 

2.  FLORIN MOCANU XII B UCAS UNIVERSITY- COMPUTER SCIENCE Londra Marea Britanie 

3.  
BUZOIANU 

BIANCA 
XII B LA TRBOE UNIVERSITY- CONTABILITATE Melbourne Australia 

4.  
BOTEA ANDREEA 

LOREDANA 
XII E 

UNIVERSITY OF BIRMINGHAM- LIFE AND 
ENVIRONMENTAL SCIENCES 

Birmingham Marea Britanie 

5.  
DIMA LAURA 

ANDREEA 
XII E GERRIT RITVELD ACADEMIE Amsterdam Olanda 

6.  
GLĂVAN 

MĂDĂLINA 
XII E 

UNIVERSITY OF ESSEX- FACULTY OF 
HUMANITIES AND COMPARATIVE 

STUDIES 
Essex Marea Britanie 

7.  
BALEA 

VLADIMIR 
XII C FACULTATEA DE ELECTRONICĂ Udine Italia 

 

 



 13

� Olimpiade an școlar 2009-2010 

 

140 participanți la etapele județene, din care, 55 premii I, 15 premii II, 22 premii III, 47 mențiuni 

43 – participanți la etapele naționale, din care, 2 premii I, 2 premii II, 6 mențiuni, 6 premii speciale, 

 

 

� Concursuri școlare 2009-2010 

 

176 participanți, din care, 2 echipaje au participat la concursuri internaționale, 74 participări la concursuri 

naționale, 10 participări la concursuri inter-județene, 35 participări la concursuri județene. 

Premiile obținute la concursuri au fost: 1 – marele premiu, 35 premii I, 34 premii II, 17 premii III, 40 mențiuni, 

9 premii speciale. 
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TABEL NOMINAL 

CU REZULTATELE OBTINUTE DE ELEVI LA OLIMPIADELE SCOLARE- faza nationala 

AN SCOLAR 2009- 2010 

       

       

nr 

crt 

Numele și prenumele 

elevului 
Clasa  Prof. îndrumător Disciplina Rezultat ON 

premii 

speciale 

1 
BADILA DIANA 6 KITU DANIEL 

LIMBA SI LITERATURA 

ROMANA  
- da 

2 
GOGU TEODORA 7 COSTIN CAMELIA 

LIMBA SI LITERATURA 

ROMANA  
II da 

3 
DABIJA CORINA 9E KITU DANIEL 

LIMBA SI LITERATURA 

ROMANA  
mentiune da 

4 STANCU BODAN ANDREI 9 NEAGU RODICA LIMBA ENGLEZA mentiune   

5 GLAVAN MADALINA 12E FRATESCU EUGENIA FILOSOFIE mentiune   

6 SNAGOVEANU CLAUDIA 10E ȘTEFAN MARIA LIMBA RUSA I   

7 FULGER FLORENTINA 10A ȘTEFAN MARIA LIMBA RUSA I da 

8 IVAN IULIA 11D CHIRSANOV MIHAIL LIMBA RUSA II   

9 FRIGIOIU STEFAN 9B BECHEANU NICOLETA ASTRONOMIE - da 

10 DRAGAN ALINA 12E POPOVICI DIANA FRANCEZA mentiune   

11 GAGU ANDREEA 10C POPOVICI DIANA FRANCEZA mentiune   

12 CIOBANU VICTORITA 12F CHIOREANU ALEXANDRU RELIGIE mentiune   

13 DABIJA CORINA 9E DRAGHICI DANIELA LATINA - da 

 

REZULTATELE OBȚINUTE LA EXAMENELE CAMBRIDGE – IUNIE 2010 
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Examen 
Total 

înscriși 

Total 

promovați 
% 

Din care cu calificativul 

A % B % C % 

FCE 42 38 90.3 12 28.5 14 33.3 12 28.5 

CAE 49 43 87 12 24.4 13 26.5 16 32.6 

 

54 elevi de clasa a XII-a și-au echivalat Examenul de competență lingvistică-lb. modernă 

 

REZULTATELE OBȚINUTE LA EXAMENELE ECDL –  2010 

  În anul școlar 2009-2010 au obținut Certificatul ECDL Complet un număr de 38 de candidați. Pe lângă 

aceștia mai sunt candidați în curs de obținere a certificatului, după cum urmează: 

   - 9 candidați   - au promovat un modul 
   -16 candidați   - au promovat 2 module 
   -12 candidați  - au promovat 3 module 
   -1 candidat   - a promovat 4 module 
   -7 candidați    - au promovat 5 module 
   -1 candidat   - a promovat 6 module.        
 

Un număr de 11 candidați și-au echivalat Examenul de Competențe digitale – 2010. 
 

5. Activitatea cabinetului medical și a cabinetului stomatologic 
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� Cabinetul medical – Dr. Popa Eugenia; asistentă. Sandu Gina  

In anul scolar 2009/2021 asistenta medicala pentru elevii C.N. Ghe.M. Murgoci ,a fost asigurata de dr. Popa 
Eugenia si as. Sandu Gina. Pe parcursul  anului scolar precedent au fost date un nr. de 1264 consultatii curative iar 
profilactice un nr. de 3994 consultatii. Deasemeni au fost tinute un nr. de 137 de ore de educatie sanitara in care  sunt 
incluse si orele de pregatire a grupei  de elevi “sanitarii priceputi”.S-au efectuat  742 de tratamente  din care 9 
imunizari cu vaccine  contra virusului H.P.V. la cls. a VII a si 60 de imunizari cu  vaccin A.H1.N1. La sfarsitul anului  
scolar conform datelor prevalentei erau 101 de elevi in evidenta speciala cu boli cornice dispensarizate raportate in 
datele statistice la A.S.P. Braila. Au fost effectuate triaje epidemiologice in colectivitatea de elevi ,dupa fiecare 
vacanta si s-au efectuat un nr. de 215 controale  igienico-sanitare.Au fost vizate / eliberate un nr de 1514 scutiri 
medicale. 

� Cabinetul stomatologic și profilaxie: Dr. Gârlea Viorel; asistentă. Manea  

Examinari dentare – 1248 
Educatie sanitara - 1251 
Testarea placii bacteriene dentare - 305 
Demonstratie periaj dentar - 305 
Tratament antiinflamator - 1158 
Detartraj dentar - 1301 
Fluorizari dentare - 240 
Desensibilizari dentare - 95 
Miogimnastica – 30 
Deconditionari obiceiuri vicioase – 26, Urgente medico-chirurgicale - 184 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ȘCOLAR 
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2009 - 2010 

COMPARTIMENTUL BIBLIOTECĂ 

 
  
Total cititori înscriși la bibliotecă: 1000 
- Semestrul I:  250 cititori, clasele V-IX 
- Semestrul II: 750 cicitori, clasele V-XII și cadre didactice, alți salariați. 

S-au respectat toate activitățile din planul de muncă. 
Total volume existente la sfârșitul anului școlar 2009-2010 la data de 15.06.2010 – 37904 volume. 
Volume intrate: 24 buc. 
Valoare totală cărți intrate: 642 RON 

din care:  1 volum – valoare 50 RON – finanțare publică 
           23 volume – valoare 592 RON – alte venituri (donații). 
Număr utilizatori:    - înscriși: 1000 

     - utilizatori activi (înscriși în cursul anului școlar): 1090 
     - nr. volume eliberate: 5060 
      

Bibliotecar, 
Ursan Constanța 
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COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 

 

 COLEGIUL  NAȚIONAL "GH.M.MURGOCI" BRĂILA      

        
        

 RAPORTUL BUGETULUI  PE  ANUL  ȘCOLAR  2009-2010      
        

    
Lei  
RON    

  Trim.IV 2009 Ianuarie- 
TOTAL AN 
Scolar   

   
Septembrie 
2010 

2009-
2010    

 I BUGET LOCAL      

        

1 Cheltuieli Totale(Cheltuieli curente+ Investiții) 669238 2158988 2828226    

2 Cheltuieli curente(Personal+Materiale+     0    

  Asistență socială +Burse) 669238 2158988 2828226    

3 Cheltuieli personal 625780 1953146 2578926    

4 Cheltuieli materiale 40907 195290 236197    

5 Cheltuieli Asistență Socială 0 6236 6236    

 Cheltuieli asistență          

 socială(transport elevi)   6236 6236    

 Cheltuieli Tichete cadou   0 0    

6 Burse 2551 4316 6867    
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7 Investiții     0    

        

  din  care:      

  

Obiecte de 
inventar      

 
Imprimantă contabilitate-pentru întocmirea ordinelor de plată și 
foi vărsământ   400 400    

 Amprente ștampile contabilitate   18 18    

 
Obiecte de inventar necesare în clase și pentru întreținerea 
curățeniei  421 445 866    

         

 Total 421 863 1284    

        

  MATERIALE      

        

 Materiale:de curățenie,întreținere,rechizite 1792 7847 9639    

 Energie termică,energie electrică,gaze 23098 208034 231132    

 Apă canal,salubritate 2295  2295    

 Transport (personal ) 789  789    

 Telefonie,poștă 925  925    

 
Service pentru cazane,calculatoare,evaluare de riscuri 
pentru 1268  1268    

    fiecare loc de muncă,prestări servicii medicale    0    

 Concurs interjudețean "Petru  Moroșan " 5000  5000    

 Reparații rețele electrice    0    

 Total 35167 215881 251048    



 20

        

        

  REPARATII  0    

        

 Gratii laborator Etj.I    334 334    

 Dezinsecție  și  deratizare   244 244 604 
urmează  să se 
plătească 

 Reparat instalație  sanitară     0 
356.8

2 
s-a plătit din 
sponsorizări 

 
Văruit, reparat tâmplărie, montat lambriu, reparat instalația de 
căldură   1520.81 1520.81    

 Rașchetat și lăcuit parchet   314.33 314.33    

 Geam   35 35    

 Revizii instalații electrice   1377 1377    

 Reparat instalații electrice 5319 3165 8484 1979 
urmează  să se 
plătească 

           

  0 6990.14 
12309.1

4 2583 
urmează  să se 
plătească 

     
356.8

2 
s-a plătit din 
sponsorizări 

 II BUGET  I.S.J.      

        

1 Cheltuieli Totale(Chelt.curente+ Investitii) 21622 34035 55657    

2 Cheltuieli curente(Personal+Materiale+     0    

  Asistenta sociala +Burse) 21622 34035 55657    

3 Cheltuieli personal 3162 16579 19741    

4 Cheltuieli materiale 2170 0 2170    

5 Cheltuieli asistenta     0    
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 sociala(transport elevi) 3387 6520 9907    

6 Burse 12903 10936 23839    

7 Investitii 0   0    

        

  din  care:      

  Obiecte de inventar     

 Premiu din care s-au cumpărat table 2170  2170    

        

        

 III VENITURI      

        
 Încasări 10393 14280.6 24673.6    
 Cheltuieli Totale(Chelt.curente+ Investitii) 16198 14145 30343    
 Cheltuieli curente(Personal+Materiale+   0    
  Asistenta sociala +Burse) 13580 14145 27725    
 Cheltuieli personal 4545 1540 6085    
 Cheltuieli materiale 9035 12605 21640    
 Investitii - Echipament -copiator Secretariat 2618  2618    
 Sold  31.12.2009 1552.61      
 Sold  30.09.2010  135.26     
  din  care:      
  Obiecte de inventar     
        
 Cataloage 177.54 352.41 529.95    
 Cărți -matematică  și  achiziții publice   166 166    
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 Cărți  Secretariat 125        
 Amprentă ștampilă     0    
 Aspirator - 2 buc.   568.8 568.8    
 Radiocasetofon pentru orele de muzică 300   300    
 Planșe   100 100    
 Ștampilă  Secretariat   45.22 45.22    
 Ștergătoare   149.74 149.74    
 Plăci calculatoare   68 68    
      0    

    Total  Obiecte de inventar 602.54 1450.17 2052.71    

        
  REPARATII      

 Reparat(șlefuire) hol  intrare  729.29   729.29    

 Reparații  electrice  201 201    

        

   Total  reparații 729.29 201 930.29    

        

 Achitat diverse operațiuni pentru funcționarea unității       

      SEAP 1785  1785    
     Site-ul unității 385 263.25 648.25    

     Apă plată 686 875.67 1561.67    
       Service CAZANE 833  833    
       Prestări  medicină 1794  1794    
   Taxă 1-2 Venituri  la Primăria Municipiului Brăila  2400 2400    
        
          TOTAL 5483 3538.92 9021.92    
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  Materiale      
 Materiale de curățenie și întreținere 1358.17 2283.47 3641.64    
 Rechizite 320 573.71 893.71    
 Gaze  34.58 34.58    
 Apă  762.14 762.14    
 Poștă,telefon 141 1247.27 1388.27    
 Prestări serv.calculatoare, verificări PRAM 401 2513.74 2914.74    
    0    
          TOTAL materiale și  prestări  servicii 2220.17 7414.91 9635.08    
        
 Investiții       
 Echipament  Secretariat 2618  2618    
        
        
  Donații      
 Cărți  -d-na prof.Oprescu Dana 457  457    
        
  Sponsorizări      
 Medicina muncii       
 Placă de bază  400 400    
 Cartușe imprimante  530 530    
 Placă KMP  295.12 295.12    
 Placă KML,Autocolant  404.6 404.6    
 CD,Hârtie xerox  10.28 10.28    
 Multiplicare color  100 100    
 Var lavabil  77.9 77.9    
 Materiale  20.9 20.9    
 Pixuri gravate  267.65 267.65    
 Materiale  33.55 33.55    
 Var lavabil  199.98 199.98    
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 Agățători tablouri  87.9 87.9    
 Aranjamente florale  85 85    
 Materiale  54.45 54.45    
 Materiale de întreținere+B48  356.82 356.82    
 Apă plată  1029 1029    
 Transport de la și la locul de muncă  400 400    
        
   4353.15 4353.15    
        
   CONTABIL  ȘEF,    
        
   Ec.Florica  NETA    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE PRIVIND CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICĂ 
ANUL ȘCOLAR 2009-2010 

   1. Activități educative  
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         - Consiliere individuală  

Au solicitat consiliere individuală  48 de elevi. Sub raportul diversității, problemele cu care se confruntă elevii, 

în ordinea descrescătoare a frecvenței, sunt: 

                  -insuficienta autocunoaștere; 

                  -autoevaluare nerealistă (de regulă stimă de sine scăzută) 

                  -dificultăți de comunicare cu părinții; 

                  -agresivitate; 

                  -probleme specifice adolescenților 

    Rezultate foarte bune au fost obținute acolo unde familia s-a implicat, susținând demersul cu efect 

terapeutic.  

       -  Consiliere de grup 

    În funcție de nevoile și solicitările concrete exprimate în primul rând de elevi, dar și de diriginți, în cabinet 

au fost organizate 5 grupuri, și au beneficiat 35 de elevi, cu o durată variabilă (între 5 și 10 ședințe), pe 

următoarele problematici: 

               -consiliere privind cariera; 

               -dezvoltare personală; 

               -autocunoaștere; 

               -optimizarea imaginii de sine; 

               -optimizarea comunicării interpersonale; 
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- Consiliere  educațională: principalele teme discutate la orele de dirigenție au fost:     

          - consiliere și orientare privind  cariera; 

     - autocunoaștere; 

               - coeziune de grup;  

               - relaționare părinți- copii; 

               - problemele adolescenței. 

     -  Consilierea carierei 

   În cadrul orelor de dirigenție au fost dezbătute următoarele teme de orientarea carierei : autocunoaștere și 

dezvoltare personală, identificarea intereselor profesionale, „pași în alegerea carierei”, „o carieră de succes”, „ 

alege o meserie pentru o viață”, identificarea meseriei potrivite, alegerea traseului educațional și profesional 

potrivit intereselor si aptitudinilor individuale.  

Clasele vizate, la solicitarea diriginților, au fost: a VIII-a A,   a IX-a A, B, IX D, E, F, a X-a, C, D, E, F, a XI-a 

A,C,E F, a XII a D, a XII a A, B, XII F . 

    2. Consultanță, informare cadre didactice, părinți: Domeniile de interes au fost: 

               -proiectare didactică;  

               -strategii utilizate în orele de dirigenție;  

               -relaționare profesor – elev; 

               -performanță școlară; 

               -probleme de comportament și relaționare; 
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               -consilierea familiei – educație, interacțiune, dezvoltarea comportamentelor copiilor 

     3.  Alte activități desfășurate în școală, parteneriate, proiecte educaționale 

a.  Studierea opțiunilor școlare ale elevilor din clasele a VIII-a, și a XII- a,  în vederea fundamentării 

planului de școlarizare pentru clasele a IX-a, anul școlar 2010-2011;                                                                                       

b. Organizarea zilelor carierei la clasa a VIII-a, cu tema Autocunoașterea și luarea deciziei privind 

alegerea traseului liceal; 

            c.  Studiul Motivația alegerii Colegiului „Gh. Munteanu Murgoci” de către elevii claselor a IX- a, anul 

școlar 2009-2010    

            d.    Studiul Activitatea managerilor în percepția   personalului didactic și didactic auxiliar din Colegiul 

Național „Gh. M. Murgoci” 

PUNCTE TARI: 

-   cererea mare de solicitări din partea elevilor; 

 -   consiliere de grup (la cabinet) funcție de nevoile beneficiarilor ; 

 -   creșterea vizibilitășii cabinetului în randul beneficiarilor - elevi 

PUNCTE SLABE: 

-  supraresponsabilizarea consilierilor școlari ; 

-  insuficienta colaborare cu diriginții în realizarea orelor de dirigenție. 

OPORTUNITĂȚI: 

- existența personalului calificat, specializat, titular; 
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- suportul din partea colegiului pentru punerea în practică a inițiativelor cabinetului 

AMENINȚĂRI: 

 - percepția deformată a specificului activității cabinetului, percepție generatoare de atitudini reticente la elevi 

(considerarea consilierii drept panaceu universal); 

PLAN DE MĂSURI 

    -conceperea unor proiecte de consiliere în colaborare cu diriginții  care să vizeze nevoi comune ale beneficiarilor; 

    -diversificarea gamei de servicii și programe de consiliere pentru creșterea gradului de adresabilitate ; 

    -inițierea unor studii psihopedagogice  adecvate nevoilor școlii. 

 

Coordonator C.J,A.P., 

prof. Rodica Popa 
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ACTIVITATEA EDUCATIVĂ A COLEGIULUI NAȚIONAL “GH. MUNTEANU 

MURGOCI” 

ÎN ANUL ȘCOLAR 2009-2010 

 

PARTICIPARE LA CERCURI PEDAGOGICE: 

 

• Catedra de limba și literatura română a organizat Cercul pedagogic din semestrul I 2009, cu tema: Elaborarea subiectelor și a 

baremelor pentru faza locală a Olimpiadei de limbă, comunicare si literatură româna „G. Călinescu”. 

• Organizarea cercului metodico-științific la limba și literatuta română la nivel județean, cu tema „Concursuri și olimpiade 

școlare” (prof. Daniel Kițu, prof. Silvia Lazăr, prof. Camelia Munteanu, prof. Camelia Costin). 

• D-na Prof Dan Steluta a participat la instruirea inspectorilor de specialitate – 3- 4 sept . 2009,  Tg. Secuiesc 

• La cercul profesorilor de limba engleza organizat la C. N. „Nicolae Balcescu”: dl. profesor Mocanu Romeo a diseminat 

experienta acumulata la cursuri de vara in Marea Britanie. 

• Organizarea Cercului metodic al profesorilor de limba germana cu participarea unor elevi care au prezentat proiecte (prof. Badea 

Tatiana) 

• Toti profesorii au participat la cercurile pe discipline desfasurate in semestrele I si II ale anului scolar 2009-2010 
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CURSURI DE FORMARE INDIVIDUALĂ 

 

Prof. Dan Steluta 

• Curs formare ARACIP - evaluator extern: 20 -25 oct. 2009, 15-20 dec 2009, Constanta( participare la 

activitate de evaluare a trei licee din județul și municipiul Constanța) 

• 29-30 oct. 2009 Sinaia - lansarea proiectului: Competențe cheie TIC în curriculumul școlar (Programul 

Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 « Educație mai bună pentru toți » organizat de 

CNEIP , proiectat finanțat din fondul social european POSDRU 

•  7-8 noiembrie 2009 – Conferința Internațională « Didactica geografiei » Univ. „Babeș - Bolyai”Cluj cu 

lucrarea cu lucrarea «Rolul metodelor și tehnicilor de cunoaștere în relațiile de comunicare profesor –elev» 

Prof. Anton Cristina: 

• participare curs de formare Formator-consilier ARACIP - octombrie 2009 

• participare / organizare Workshop National GeoGebra - Timisoara (noiembrie 2009) / Braila (decembrie 2009) 

•  participare Focus grup - “Restructurarea sistemului de formare continua a personalului din invatamantul preuniversitar prin 

generalizarea sistemului de credite profesionale transferabile CASTRU”- noiembrie 2009 

• Managementul comunicarii si relatii publice – Master Univ. “Dunarea de Jos” Galati 

• Management instituțional – mai 2010 

Prof. Marin Florina 

• Curs CISCO- IT Essentials, organizat de Colegiul Unirea din Focsani 
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• Curs de Administrator de retea, organizat de ISJ Braila 

Prof. Prus Paul 

• Curs CISCO- IT Essentials, organizat de Colegiul Unirea din Focsani 

Prof. Buzoianu Stefan 

• Curs CISCO- IT Essentials, organizat de Colegiul Unirea din Focsani 

Prof. Popescu Felicia 

• cursuri „Academica” 

• cursuri de masterat 

Prof. Iosif Mimi 

• participare la programul de formare „Tineri împotriva violenței”  

prof. Pascu Gabriel 

• finalizarea cursului de perfectionare „Academica” 

prof. Jurea Elena 

• finalizarea cursului de perfectionare „Academica” 

prof. Vlad Madalina 

• finalizarea cursului de perfectionare „Academica” 

prof. Oprescu Dana 

• finalizarea masterului in Management educational. 

Prof. Mortu Monica 

• finalizarea masterului in Management educational. 

Catedra de limbi moderne 

• curs organizat la CCD, sustinut de Andrew Gardner, pentru dezvoltarea strategiilor de comunicare (25 h) 
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• seminar organizat de colegiul Murgoci in liceul nostru in vederea folosirii interactive a mijloacelor audio- vizuale, sustinut de Gary 

Anderson, autor de manuale si fomator British Council 

prof. Martian Mariana 

• a finalizat Masteratul de CONSILIERE PSIHOLOGICA SI PSIHODIAGNOSTIC, in cadrul Facultatii de Psihologie, a 

Universității Ecologice București. 

 

 

 

GRADE DIDACTICE 

• Prof. Dan Steluta 

o  26. nov. 2009 , Univ. București, Facultatea de Geografie - susținerea publică a tezei de doctorat „ Comunicarea 

didactică - premisă esențială pentru promovarea succesului școlar prin disciplinele geografice” 

• Prof. Mortu Monica: 

o Susținerea lucrării pentru obținerea gradului didactic I, în cadrul Universității „Dunarea de Jos” din Galati 

• Prof. Marin Florina: 

o Susținerea lucrării pentru obținerea gradului didactic I, în cadrul Universității București 
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PREMII ȘI DISTINCȚII OBȚINUTE DE PROFESORII COLEGIULUI 

 

• Prof. Dan Steluta 

o Diplomă de Excelență, 7-8 nov. 2009, acordată de Universitatea „Babeș - Bolyai” Facultatea de Geografie, cu 

ocazia aniversării a 90 de ani de învățământ universitar geografic românesc clujean, ca apreciere pentru rezultatele 

obținute de către elevi la fazele  naționale și internaționale ale olimpiadelor de geografie 

 

 

PARTICIPARI LA SIMPOZIOANE, CONGRESE, ALTE EVENIMENTE 

 

Catedra de limba și literatura română: 

• Prof. Camelia Costin: 

o Participare la manifestările dedicate scriitorului Panait Istrati (cu elevii clasei a X-a F)  

o Participare la o lansare de carte despre imaginea lui Terente (Biblioteca Județeană Brăila – elevi ai claselor a X-a F și a XI-

a B)  

o Acțiune în parteneriat cu Biblioteca Județeană „Panait Istrati” Brăila – activitate comemorativă – „In memoriam Grigore 

Vieru” 

• Prof. Silvia Lazăr:  

o realizarea expoziției-concurs, „Liceul nostru, între trecut și prezent”, cu ocazia zilelor colegiului 

o participarea la activități de voluntariat, organizate de clubul Voltin, cu elevii clasei a X-a, 
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o participarea la programul „Inocența”, A.N.M.R.F. „Louis Pasteur”, privind combaterea violenței în familie și a oricărui tip de abuz 

împotriva tinerilor,  

o participarea la concursul „Mihai Eminescu – adolescent”, 15 ianuarie 2010, cu clasele a X-a. 

• Prof. Camelia Munteanu: 

o  participarea la momentul artistic – „Taina care mă apără” – in memoriam, Grigore Vieru (organizator, Biblioteca Județeană 

„Panait Istrati” Brăila),  

o 9 mai, Ziua Europei, 

o participarea la concursul „Nepoți pentru bunici”,  

o participare la proiectul „Universul lecturii” (organizator, Biblioteca Județeană „Panait Istrati”) – masă rotundă, „Receptarea 

textului contemporan – Paulo Coelho”. 

• Prof. Daniel Kițu: 

o administrarea unui blog dedicat activității creative a elevilor clasei a IX-a – www.atelierdelectura.wordpress.com, bază online 

pentru ședințele cenaclului literar al acelorași elevi. 

• 26 septembrie- 4 octombrie- Festivalul  zile si nopti de teatru european la Braila” cu ocazia implinirii a 60 de ani de la infiintarea 

Teatrului  “Maria Filotti”  

• 13-16 octombrie –Zilele Bibliotecii Judetene-lansare de carte, lectura, dezbatere 

• 15 ianuarie -  Personalitatea eminesciană- dezbatere 

• 1 octombrie-simpozion “125 de ani de la nasterea lui Panait Istrati”-Parteneri Biblioteca Judeteana, Muzeul de Istorie  
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Catedra de istorie – geografie: 

• Prof. Lica Emilia, prof. Pricop Constantin: 

o Simpozion cu tema „1 Decembrie 1918 – Ecouri la Brăila”, in colaborare cu Muzeul de istorie, Braila (prof.Lica Emilia si 

prof.Pricop Constantin); 

o De 24 ianuarie: participare la lansarea cartii „Boierii Poenari, pagini din Albumul de familie” (prof.Pricop Constantin) la 

Muzeul de istorie Braila; 

o Lansarea cartii lui Catalin Negoita, „Intre stanga si dreapta…” (referenti:  prof.dr.Lica Elena-Emilia si prof. Pricop 

Constantin), in colaborare cu Biblioteca Judeteana „Panait Istrati” Braila. 

o 21 septembrie-Ziua  Internațională a Pacii–prof. Emilia Lica, prof.Pricop Constantin 

o 9 octombrie Ziua Mondială a Holocaustului –prof. Emilia Lica, prof.Pricop Constantin Parteneri: Muzeul de Istorie Braila 

o 1 decembrie  Ziua Națională a României- prof Pricop Constantin, Lica Emilia in parteneriat cu Muzeul de Istorie  

• Sesiune de referate si comunicari in cadrul actiunii „Zilele culturale ale Colegiului National „Gheorghe Munteanu-Murgoci” 

(istorie) prof.Lica E., Pricp Constantin); Concurs de geografie cu participarea elevilor din gimnaziile brailene (prof. Dan S. 

,Pascu G.);  

• Lansarea cartii istoricului Gh.Buzatu- „O istorie a prezentului”, in parteneriat cu Biblioteca Judeteana „ Panait Istrati”-Braila 

(referent : prof dr. Lica Elena-Emilia);  

• Simpozion:”De ziua Europei” (Lica E., Pricop C.).  

• Simpozion județean „Ștefan Hepites”, Brăila (Dan Steluța si Pascu Gabriel).  

• 28 nov. 2009, Brașov - Congresul   Societății de  Geografie  din România (congres de alegeri) - prof. Steluța Dan - președinte al 

filialei Brăilei, membru al Consiliului Național  al Societății de Geografie din România 
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Catedra de informatică 

• Prof. Anton Cristina: 

o Participare la Seminarul de contact Grundtvig “Community building, community learning” organizat de Tempus Public 

Foundation la Budapesta, Ungaria in perioada 3 - 5 decembrie 2009 și este  coordonator local pentru 5 proiecte FSE  

o Formare de consilieri si asistenti suport pentru implementarea strategiei de descentralizare a invatamantului preuniversitar – 
MECTS – noiembrie 2009-februarie 2010 

o Proces educational optimizat in viziunea competentelor societatii cunoasterii – Proiect multitouch – iulie 2010 

o Mobilitate Grundtvig “Teaching adults environment sustainable development”-martie 2010 

o Conferinta Nationala FUN Ecole – iunie 2010 

o Mentor – martie 2010 

o Conferinta Nationala “Managementul Educational si Formarea Continua” – iunie 2010 

o Work-shop GeoGebra Institute – decembrie 2009 

o Proiectul “Scoala fara discriminare”  - octombrie 2009 

o Conferinta regionala CNFPA – mai 2010 

o Simpozion National “Traieste sanatos in sec. XXI” – mai 2010 

o Programul Educatie parentala  - iunie 2010 

o Cursul “Tineri impotriva violentei” – august 2010 

o Forumul National ECDL” – iulie 2010 

o Contabilitatea institutiilor publice – mai 2010 
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• Prof. Marin Florina:  

o Prezentarea în cadrul Zilelor Educației organizate de CCD Brăila a lucrării “Algoritmul ungar” 

• Participare la sesiunea de comunicări desfășurată cu ocazia zilelor colegiului  organizarea unei sesiuni de proiecte și referate și 

unei expoziții cu tema eliminarea discriminării  și segregării – toti membrii catedrei 

 

Catedra de limbi moderne 

• 26 septembrie-Ziua Internațională a limbilor străine- prof. Neagu Rodica, prof.  Oprescu Dana, prof. Mortu Monica 

• profesoara Tatiana Badea a organizat la 1 iunie 2010 o dezbatere in limba germana, cu participarea unei echipe de la CNN 

Balcescu pe langa elevii Colegiului nostru 

 

Catedra de fizică-chimie-biologie 

• Prof. Jurea Elena: 

o Realizarea de materiale metodice, la nivelul catedrei – „Funcțiile evaluării”  

• Prof. Ivașcu Nicolae: 

o Activitate metodică la nivel județean la Liceul cu Program Sportiv, nov.2009 – „Metode eficiente de evaluare a elevilor”  

• Prof. Iosif Mimi:  

o participare în calitate de formator la cursurile cu profesorii de biologie, desfășurate de către C.C.D., pe teme de evaluare  
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Alte evenimente: 

• Prof. Iosif Mimi: 

o 24 septembrie2009-conferinta de presa-“Implicarea institutiilor brailene in lucrul cu tinerii”. Parteneri  Biblioteca 

Judeteana,DJT,  CJE, EYP, ARDOR.  

o 11-16 octombrie –Vizita de studiu Marea Britanie cu ajutorul fondurilor europene prin Programul  Transversal , un 

segment al Programului  european de invatare pe tot parcursul vietii (LLP). Tema vizitei de studiu a fost ”Creative and 

inspiring learning out of the classroom” și a pus accentul pe activitatile de invatare  in afara salii de clasa. 

o 14 noiembrie-Viziunea tinerilor despre democratie-masa rotunda. Parteneri O.N.G. Club Voltin, ProDemocratia, CJE, EYP 

-prof. Iosif Mimi 

• prof. Ioanitescu Oana, Oprescu Dana, Popescu Felicia, Martian Mariana, Fratescu Eugenia. 

o 14-16 octombrie ”A învăța să te cunoști este prima dintre griji”- sesiune de instruire despre sănătatea mintală a tinerilor- 

14 octombrie-Campanie Nationala de informare pentru prevenirea cancerului de col uterin-clasele VI,VII-cabinetul 

medical 

• 19 noiembrie-“Ziua nationala fara tutun”-masa rotunda in parteneriat cu Olga Condrat-CPECA 

• dir. adjunct Marin Florina : 

o 12 noiembrie-“Busola carierei”-masa rotunda pe tema orientarii scolare si profesionale-psiholog Popa Rodica, Partener  

DJT 
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ACTIVITATE DE MENTORAT ȘI FORMARE SUSȚINUTĂ DE PROFESORII COLEGIULUI 

 

Prof. Dan Steluta 

• metodist în cadrul  comisiei metodice a ISJ Brăila - a făcut parte din comisiile de acordare a gradului didactic I; 

• ca  profesor colaborator – formator, cu Univ. „Transilvania” Brașov- doamna profesoară Steluța Dan a susținut curs de formare 

„Comunicarea didactica” pentru profesorii de matematică , geografie, limbi străine, ed. fizică, învățători, institutori, educatoare ; 

• ca profesor mentor - doamna profesoară Steluța Dan a desfășurat a practică pedagogică cu un grup de 7 studenți , anul III, Univ. 

„Spiru Haret”; 

• ca profesor membru al Consiliului Consultativ - a participat la activitățile organizate de ISJ. 

• cursuri „Academica I” – ca formator  

• formator CCD – program de instruire DeCeE;  

 

Prof. Lica Emilia 

• prof. Lica Elena Emilia – formator CCD – program de instruire DeCeE; 

• cursuri „Academica I” – ca formator  

• a condus lucrarea pentru gradul didactic I al prof. Felicia Măciucă; 

• formator CCD – program de instruire DeCeE;  

 

Prof. Constantin Pricop 

• metodist în cadrul  comisiei metodice a ISJ Brăila - a făcut parte din comisiile de acordare a gradelor didactice; 
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prof. Anton Cristina 

• formator pt. : 4 grupe InteTeach prin proiectul “Dezvoltarea carierei in societatea cunoasterii in regiunea S-E” la CCD Braila + 

CCD Tulcea, curs acreditat CNFPIP 

• formator pt 1 grupa “Formator” la CCD Braila, curs autorizat CNFPA 

• formator pt 1 grupa “Operator introducere prelucrare validare date” la CCD Braila, curs autorizat CNFPA 

• formator pr. 1 grupa “Management de proiect” la CCD Braila, curs din oferta CCD aprobata de MECTS 

• cadru didactic asociat Universitatea “Dunarea de Jos” Galati curs  postuniversitar Informatica pt. Aplicatii Internet, Metode de 

programare, Structuri de date si algoritmi 

• cadru didactic asociat Universitatea “Transilvania” Brasov formator pt. : TIC, Management de proiect, Manangementul clasei 

• Instructor Autorizat PL/SQL – August 2010 

• Instructor Autorizat Cisco – CCNA1 – Februarie 2010, CCNA 2 – Mai 2010, CCNA 3 – Iulie 2010 

• Instructor Autorizat ECDL– 2 Grupe XI C – Nov 2009, Aprilie 2010 

• Instructor Autorizat ECDL Webstarter – Mai 2010 

 

 

Prof. Fratescu Eugenia, prof. Mariana Martian 

• Mentorat cu persoane care urmează cursuri universitare de științe socio-umane (asistență la ore și susținere de ore la clasă)- prof. 

Marțian Mariana, Frătescu Eugenia 

Prof. Marin Florina 

• metodist ISJ - a  participat la inspecțiile de obținerea gradului didactic II a prof. Enache Mariana de la C. N. „Ana Aslan”, precum și la 

inspecția finală pentru obținerea gradului definitiv a prof. Lefter Florica de la C.N. „Gh. Munteanu Murgoci” 
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PUBLICAȚII: 

 

• „GEOGRAFIE - Sinteze pentru examenul de bacalaureat -Europa, România, Uniunea  

• Europeană”- Edit. Nomina, 2009, ISBN 978-606-535-080-9, coordonator prof. Dan Steluta; 

• „ GEOGRAFIE - Ghid de pregătire intensivă pentru examenul de bacalaureat “- Edit.  

Nomina, 2009, ISBN 978-606-535-092-2; coordonator prof. Dan Steluta; 

• Harta fizică a Europei – material auxiliar pentru clasele a VIII-a și a XII-a. prof.Dan Steluta si Pascu Gabriel: 

• „Culegere pentru clasa a XII-a:Geografia Romaniei, Europei, Uniunii Europene”, Ed.Nomina, prof.Dan Steluta si Pascu Gabriel 

• Mic indreptar de Geografia Romaniei si a Uniunii Europene, Ed. Nomina, prof.Dan Steluta si Pascu Gabriel. 

• Pascu Gabriel, „Mont Saint- Michel”, Revista „Terra”, Bucuresti, sept.2009. 

• Colaborare la Manualul de Istorie pentru clasa a XI-a, Ed. Gimnasium și la Manualul de Istorie pt. clasa a XII-a, Ed. Gimnasium, 

prof. Lica Elena Emilia; 

• Set de planșe pentru istoria universală antică și medieval, prof. Lica Elena Emilia; 

• Pliante pentru studiul istoriei universale antice și medievale în gimnaziu, prof. Lica Elena Emilia;. 

• Societatea „A. D. Xenopol” pregateste editarea cu fonduri proprii a nr. 7 din revista „Vox Historiae” și a organizat excursiile de 

studii: Rolul Bisericii Ortodoxe în conservarea tradițiilor din Bulgaria și Grecia sub stăpânirea otomană, coord.: prof. Lica Elena 

Emilia; Pe urmele reginei Maria,la Balcic, coord. prof.Lica Elena-Emilia si prof. Pascu Gabriel. 

• realizarea de materiale educaționale pentru sesiunea de comunicări științifice – în format electronic, prezentări power-point – 

clasele a IX-a C și a IX-a E, a XI-a C și a XI-a D, a XII-a A și a XII-a B – prof. Vlad Mădălina ; 
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• realizarea de reviste cu caracter informativ-distractiv și de specialitate, chimie, cu titlul „Chimia de nota… 10”, la clasele a IX-a C, 

a XI-a C și a XI-a D – prof. Vlad Mădălina. 

• Culegere de probleme de informatică pentru clasa a X-a, Editura Cygnus, Suceava, coautor prof. Paul Pruș 

• Culegere de probleme de informatică pentru clasa a XI-a, Editura Cygnus, Suceava, coautor prof. Marin Florina 

• Revista Iteam, ISSN , numărul 3,  realizată de elevii clasei a IX-a C, prof. coordonator Stanciu Gherghina 

• Celebrating English - revista online a catedrei de limba engleza  
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OLIMPIADE PE OBIECTE 

 

CATEDRA DE FIZICA-CHIMIE-BIOLOGIE 

 

• Propuneri de subiecte pentru faza locală a olimpiadei de chimie, pentru clasa a XII-a și corectarea lucrărilor la clasa a XII-a – prof. 

Ivașcu Nicolae ; 

• Elaborarea de subiecte pentru pregătirea diferențiată a elevilor de gimnaziu, clasele a VII-a și a VIII-a, în vederea participării la 

faza locală și județeană a olimpiadei de chimie (clasa a VIII-a) și la Concursul național „Raluca Ripan” (clasa a VII-a) – prof. Vlad 

Mădălina ; 

• Participarea la concursuri școlare, fazele olimpiadei de chimie, locală, județeană și națională (numai pentru chimie) – toate cadrele 

didactice ; 

• Organizarea, la nivelul școlii a fazei locale a olimpiadei de chimie – 142 participanți din tot municipiul / 12 decembrie 2009 ; 

1. Olimpiada de chimie  

Participanți 

  Faza locală                     Faza județeană                     Faza națională 

42 participanți :                     22 participanți :                   un elev - Hera Ioana Adriana, 

     Clasa a VIII  - 6                      Clasa a VIII  - 2                      Clasa a IX-a D,  prof. Jurea Elena 

     Clasa a IX-a  - 16                   Clasa a IX-a  - 12                     

     Clasa a X-a  - 11                    Clasa a X-a  - 2                                 

     Clasa a XI-a  - 9                     Clasa a XI-a  - 6 



 44

 

Premii și mențiuni 

La Faza locală a olimpiadei de chimie au luat mențiuni elevii : 

      - 7 elevi la clasa a IX-a, 2 elevi la clasa a X-a, 1 elev la clasa a XI-a  

La Faza județeană a olimpiadei de chimie au luat mențiuni elevele : 

- Hera Ioana Adriana – clasa a IX- a D, prof. Jurea Elena, calificată la faza națională. 

- Marin Corina – clasa a XI-a D, prof. Vlad Mădălina. 

 

2. Olimpiada de biologie 

Participanți 

      Faza locală                        Faza județeană              Faza națională 

   96 participanți;                        39 participanți :               un elev – Hârșu Alexandru (IX) 

                                                          Clasa a VII  - 2                          

                                                          Clasa a IX-a  - 18                     

                                                          Clasa a X-a  - 12                                 

                                                          Clasa a XI-a  - 5 

                                                    Clasa a XII-a  - 2 

Premii și mențiuni 

La Faza județeană a olimpiadei de biologieie s-au obținut: 

- 2 premii I ;  un premiu II ;  3 premii III ;  7 mențiuni 
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Olimpiada de fizica: 

• Membrii catedrei au participat ca și organizatori (Becheanu Nicoleta)  și corectori la olimpiada județeană de fizică 

• La faza judeteana a Olimpiadei de Fizica, elevii Urse Razvan si Octavian Ionut, pregatiti de doamna profesor Gheorgiu Manuela, 

au obtinut locurile II si III, iar elevul Frigioiu Stefan, pregatit de doamna profesor Becheanu Nicoleta,a obtinut locul al treilea. 

• Elevul Urse Razvan Mihai s-a calificat si a participat la Faza Nationala, iar doamna profesor Gheorghiu a insotit lotul la 

Constanta. 

 

 Olimpiada de astronomie: 

La Olimpiada de „Astronomie”, au participat elevii: 

• Frigioiu Stefan, locul I 

• Gadiuta Teodora,locul I 

• Manita Alexandru Mircea, locul II 

• Vlad Alin, locul III 

• Termegan Robert, mentiune. 

Toti elevii au fost pregatiti de doamna Becheanu Nicoleta si s-au calificat la Faza Nationala. 
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CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

 

o Olimpiada de limbi moderne: 

o faza pe scoala: 205  participanți 

o faza locală: 120 participanți 

o faza județeană: 68 de participanți, din care  61 au obtinut premii si mentiuni, astfel:  

� Premiul I -17 elevi 

� Premiul II- 10 elevi 

� Premiul III- 19 elevi 

� Mentiuni- 15 elevi  

Cei 17 elevi, din cei 24 calificati la nivel de judet,  care au obtinut premiul I la faza judeteana au participat la etapa de baraj ce consta in 

ascultare si prezentare orala. 

o faza națională: urmatorii trei elevi s-au calificat la faza nationala pe cele 4 locuri alocate judetului Braila:  

• Cruceanu Nicoleta Aurelia IX B- profesor Oprescu Dana 

• Stanciu Bogdan IX B- profesor Neagu Rodica 

• Badulescu Cosmin XII B- profesor Neagu Rodica 

La faza nationala, elevul Stanciu Bogdan a obtinut o mentiune MECT, clasandu-se al VI-lea pe tara. 

Tot in semestrul al II-lea elevii de gimnaziu au participat la olimpiada judeteana si desi avem o singura clasa a VII-a si una a VIII-a s-au 

obtinut urmatoarele premii: 

Clasa a VII-a : 5 premii I, 4 premii II, 1 premiu III, 1 mentiune 

Clasa a VIII-a: 4 premii I, 2 premii II, 1 premiu III, 4 mentiuni 
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CATEDRA DE LIMBA SI LITERATURA ROMANA 

 

Olimpiada „Ionel Teodoreanu” 

o faza județeană a Olimpiadei „Ionel Teodoreanu”, clasele a V-a – a VI-a – 1 premiu I, 2 mențiuni 

o faza națională a Olimpiadei „Ionel Teodoreanu”, clasele a V-a – a VI-a - 2 premii speciale, 2 mențiuni 

Olimpiada școlara de specialitate „George Călinescu” 

o faza județeană olimpiadei școlare de specialitate „George Călinescu” (clasele a VII-a – a XII-a) - 2 premii I, 3 premii II, 1 premiu 

III, 9 mențiuni 

o faza națională olimpiadei școlare de specialitate „George Călinescu” (clasele a VII-a – a XII-a) – 1 mențiune și 1 premiu special – 

Dabija Corina (cl. a IX-a – prof. Daniel Kițu). 

 

CATEDRA DE INFORMATICA ȘI EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ 

 

Informatica:  

• Olimpiade județeană: 1 premiu I , 1 premiu II , 2 premii III , 1 mențiune 

• Olimpiada națională: 1 participant (elevul Panțuru Andrei, clasa a XI-a, prof. Stanciu Gherghina)  

 

Educatie Tehnologica 

• Olimpiada de educatie tehnologică, faza județeană: 1 premiu II, 1 premiu III 
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CATEDRA DE EDUCATIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

In cadrul O.N.S.S., faza pe judet, am participat cu elevii colegiului nostru la urmatoarele competitii: 

- sah baieti – liceu, locul I, Martian Dragos Daniel, 10C (aprilie 2010) – prof. Preda Elena; 

- cros baieti – liceu, locul I, Leca Ionut, 10C (mai 2010) - prof. Preda Elena; 

- cros fete – liceu, locul II, Vlad Diana, 12C(mai 2010) - prof. Preda Elena; 

- tenis de masa – fete – liceu, locul I, Stoiu Ambra Aprilia, 10B, martie 2010 – prof. Cimpoae Florentin; 

- sah fete – liceu, locul I, Topal Gabriela, 11C (aprilie 2010) - prof. Cimpoae Florentin; 

- baschet fete – liceu, locul I (decembrie – ianuarie 2010) – prof. Cimpoae Florentin; 

- baschet baieti – liceu, locul III – prof. Cimpoae Florentin; 

- participare la fotbal baieti – liceu – prof. Cimpoae Florentin; 

- volei baieti – liceu, locul I – prof. Gheorghita Dan; 

- volei fete – liceu, locul II – prof. Gheorghita Dan; 

- handbal fete – liceu, locul III – prof. Gheorghita Dan; 

In cadrul O.N.S.S., faza pe zona, am participat cu elevii colegiului nostru la urmatoarele competitii: 

� volei baieti – liceu, locul II – prof. Gheorghita Dan; 

In cadrul O.N.S.S., faza nationala, am participat cu elevii colegiului nostru la urmatoarele competitii: 

� sah baieti – liceu, mentiune, Martian Dragos Daniel, 10C (6 – 8 mai 2010) – prof. Preda Elena; 

� sah fete – liceu, mentiune, Topal Gabriela, 11C (6 – 8 mai 2010) - prof. Cimpoae Florentin; 

� cros baieti – liceu, locul 23(40), Leca Ionut(10C), mai 2010 – prof. Gheorghita Dan; 

� tenis de masa – fete – liceu, participare, Stoiu Ambra Aprilia, 10B, (6 – 8 mai 2010) – prof. Gheorghita Dan 
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CATEDRA DE ȘTIINȚE SOCIO-UMANE ȘI RELIGIE 

 

• Olimpiada de religie: s-au calificat la faza județeană 6 elevi Acestia au obținut  1 premiu I, 1 premiu III și 2 mențiuni. Eleva 

CIOBANU VICTORITA, clasa a XII-a F a obtinut PREMIUL I si calificare la Faza Nationala 

• Olimpiada de științe socio-umane,  

o faza județeană: 

� Logica: 1 mențiune 

� Psihologie: 1 premiu I 

� Economie: 1 premiu III, 2 mențiuni 

� Sociologie: 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 mentiune 

� Filosofie: 1 premiu I, 1 premiu II 

o Faza națională: 2 calificați (Stamatin Georgiana, XII E , la psihologie, Glavan Madalina, XII E, la filosofie) 

 

CATEDRA DE ISTORIE-GEOGRAFIE 

� Olimpiada de istorie:  

         Etapa judeteana:  

  -clasa a IX-a: 1 Premiu I (calificat pt. nationala), 2 Premii II, 

  -clasa a X-a: 1 Premiu I (calificat pt. nationala), 2 mentiuni  

  -clasa a XII-a: 1 Premiu I (calificat pt. nationala), 1 Premiu II (calificata pt. nationala), 1 Premiul III, 1  Mentiune 

                 Etapa nationala:  
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� 4 elevi calificati, dintre care Burlacu Adina, clasa a X-a, a obtinut premiul special, (coordonator, prof. Lica Emilia) 

� Olimpiada de geografie: 

          Etapa judeteana:  

� Clasa  a VIII-a: 1 Mentiune 

� Clasa a IX-a :     1 Premiu I, 3 mentiuni  

� Clasa a X-a: 1 Premiu I, 1 Premiu II, 4 mentiuni 

� Clasa a XI-a:  1 Premiu I , 1 mentiune 

� Clasa a XII-a: 1 Premiu I, 1 Premiu II, 1 mentiune 

                   Etapa națională: 4 elevi calificați 
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ATESTAT SI COMPETENTE DIGITALE: 

 

� Examenul de atestat la informatica  

La nivel județean au fost elaborate subiectele pentru proba practică a examenului de atestat, activitate în cadrul căreia profesorii catedrei 

de informatică au avut  următoarele responsabilități: 

• Prof. Stanciu Gherghina , capitolul proiecte , coordonator 

• Prof. Marin Florina, capitolul Oracle, coordonator 

• Prof. Prus Paul, capitolul MySQL, coordonator 

• Prof. Anton Cristina, capitolul C++, intensiv informatică 

• Prof. Stanciu Gherghina, capitolul Oracle 

• Prof. Buzoianu Ștefan, capitolul MySQL, coordonator 

S-au înscris 72, astfel: 

Clasa a XII-a A :  13 elevi , profesor indrumator  Stanciu Gherghina 

                                         13 elevi , profesor indrumator, Anton Cristina 

           Clasa a XII –a B:   20     elevi , profesor indrumator   

           Clasa a XII-a C:     26 elevi , profesor indrumator  Stanciu Gherghina 

Toți elevii au obținut nota 10 la examen. 

 

� Examenului de competențe digitale , a constituit un element de noutate căruia profesorii și elevii i-au acordat o mare atenție pe 

parcursul întregului an școlar. 
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În data de 20 ianuarie 2010 s-a desfășurat simularea acestui examen la care au participat 75 de elevi. Au participat la examenul de 

competențe digitale 150 de candidați, iar 11 elevi și-au echivalat proba cu Certificatul ECDL Complete. Rezultate finale au constat în 

obținerea calificativului experimentat de către toți elevii. 

� Examenului de competențe digitale lingvistice 

Profesorii catedrei au asigurat pregatirea sustinuta a examenului de obtinere a competentelor de limba engleza la examenul de bacalaureat, 

obtinandu-se procentaj de promovare de 100%, iar calificativele la mai toate probele fiind maxime, adica B2. 

 

 

BACALAUREAT 

 

La proba E (d) a examenului de bacalaureat s-au obținut următoarele tranșe de note: 

Chimie organica T1 nivel 1 

Nr.elevi inscrisi 

4 

Promovati 

4 

NOTE 

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

  0   0 0  0 2 2 

 

Chimie organica T1 Nivel II 

Nr.elevi inscrisi 

10 

Promovati 

10 

NOTE 

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

  0   0 0 1 6 3 
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Anatomie si fiziologie umana, genetica si ecologie umana T2 

Nr.elevi inscrisi 

1 

Promovati 

1 

NOTE 

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

  0   0 0  0 0 1 

Biologie vegetala si animala T1 

Nr.elevi inscrisi 

28 

Promovati 

28 

NOTE 

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

  0   0 1  9 12 6 

Informatica 

Neintensiv:  

Nr.elevi inscrisi 

11 

Promovati 

11 

NOTE 

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

  0   0   1   1  4 5 

Intensiv: 

Nr.elevi inscrisi 

3 

Promovati 

3 

NOTE 

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

  0   0 0 0  2 1 

Fizică 

Nr.elevi inscrisi 

45 

Promovati 

45 

 

NOTE 

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

  0   0   1   6   34   1 
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Menționăm că la toate disciplinele s-au organizat simulari ale probelor scrise, organizate atât de către ISJ cât și la nivelul catedrei. 

La toate disciplinele de examen a existat un program detaliat de pregătire a elevilor pentru bacalaureat și teste naționale. 

Precizăm că, în acest an școlar, au existat 2 elevi care nu au promovat examenul de bacalaureat, aceștia obținând note sub 5 la 

matematică, disciplină predată de prof. Negulescu Dan.Dintre aceștia, doar unul a promovat examenul în sesiunea a II-a a bacalaureatului. 
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CONCURSURI ORGANIZATE DE PROFESORII COLEGIULUI: 

 

• Concurs național de analiză și creație literară, dedicat personalității scriitorului brăilean Panait Istrati cu extindere pe 

componenta locală, personalități literare brăilene – inițiator prof. Tatiana Bercariu. 

• Concurs interjudețean de matematică „Petru Moroșan- Trident” – memorial Mircea Ganga – catedra de matematică 

• Concurs cu premii “Anul Sfinților Părinți Capadocieni” – 6 decembrie 2009- profesorii de religie 

• Concursul de icoane pictate “Sfântul Nicolae, prietenul copiilor”- profesorii de religie 

• Concurs de dezbateri la clasele bilingve organizat de catedra de limbi moderne in cadrul « Zilelor Colegiului », 23.04.2010 

• Concursul judetean “Challenging the 8th Graders”, organizat de catedra de limbi moderne în mai 2010 in vederea sustinerii 

examenului de limba engleza la clasele bilingve 

• Concursul național „Evrika”la Colegiul National „Gh. M. Murgoci”- cu participarea catedrei de fizică 

• Gazduirea si organizarea etapei judetene a concursului „Istorie si societate in dimensiune virtuala” (prof. Lica E., Pricop C.);  

• Gazduirea si organizarea etapei judetene a concursului national „ Cultura si civilizatie in spatiul romanesc” (prof.Lica E.,Pricop 

C.);  

• Organizarea olimpiadelor locale pe obiecte 

• Organizarea olimpiadelor judetene pe obiecte (limba engleza, informatica, biologie, matematica, etc.) 
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ACTIVITĂȚI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE: 

 

Prof. Lica Emilia: 

• Participare la manifestarile legate de”Ziua etniilor la Braila”, organizata de Prefectura Braila, cu lucrarea „Comunitatea elena din 

Braila” 

• Indrumare de proiecte in cadrul manifestarii „Asteptand sarbatorile de iarna…Obiceiuri de iarna in statele Uniunii Europene”, 

organizata de Prefectura Judetului Braila in parteneriat cu Consiliul Judetean Braila si cu Primaria Braila ( din cele 6 proiecte prezentate 

trei au fost distinse cu premiul I, doua cu premiul II si unul cu premiul III); 

• Indrumare de proiecte pentru programul initiat de Primaria Braila „Braila in ochii adolescentilor” ( au fost prezentate 10 proiecte 

din care 7 au fost selectionate pentru baza  de date a Primariei, iar 3 premiate pentru: unitatea compozitiei , calitatea mesajului si calitatea 

artistica a lucrarii. 

• 21 septembrie-Ziua  Internațională a Pacii  

• 9 octombrie Ziua Mondială a Holocaustului  Parteneri: Muzeul de Istorie Braila 

• 3 decembrie – Lansare de carte- Muzeul de Istorie Braila 

• 1 decembrie  Ziua Națională a României in parteneriat cu Muzeul de Istorie  

 

Prof. Pricop Constantin: 

• 21 septembrie-Ziua  Internațională a Pacii  

• 9 octombrie Ziua Mondială a Holocaustului  

• 3 decembrie – Lansare de carte- Muzeul de Istorie Braila 
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• 1 decembrie  Ziua Națională a României in parteneriat cu Muzeul de Istorie  

 

Prof. Stoica Adrian: 

• Vizite la Expozitia Artistilor Plastici si la Concertul din data de 06 decembrie, prof. Bălan Gabriela, prof. Stoica Adrian. 

• Expoziție de pictură pe tema „Natura moartă” organizată de prof. Stoica Adrian cu elevii de gimnaziu 

• Expozitie de măști din ceramică organizată de prof. Stoica Adrian cu elevii de gimnaziu 

cu ocazia zilelor colegiului 

• Concurs de desen organizat la Muzeul Brailei – 4 elevi participanti la proiect- coordonator, Prof. Stoica Adrian 

prof. Bălan Gabriela: 

• Serbarea de Mos Craciun unde au participat elevii cu colinde traditionale si dansuri,  

• Ziua Unirii – 24 ianuarie 2010 – intonarea Imnului de Stat al Romaniei, Treceti batalioane romane Carpatii si Hora Unirii 

• Lectie demonstrativa – Educatia muzicala factor al dezvoltarii psihice 

• Ziua Romaniei – 1 decembrie 2009 – intonarea Imnului National ''Desteapta-te Romane'' si a Imnului Uniunii Europene, ''Oda 

Bucuriei'' 

Prof. Cimpoae Florentin 

• Participare in luna decembrie 2009,cu elevii mai multor clase, la actiuni de voluntariat desfasurate cu prilejul ,,Saptamana cartofului 

donat” -decembrie 2009.    

• participare in perioada 16 – 22 septembrie 2009 la ,,Saptamana Mobilitatii”, concretizata prin desfasurarea unui concurs de biciclete 

in Parcul Monument, concurs la care au participat 10 elevi de la clasa a 5-a  

• in luna decembrie am organizat campionatul de fotbal pe liceu, intre clase(XI si XII).  

• in luna mai am organizat campionatul de fotbal pe liceu, intre clase  (IX si X)  
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• a participat cu elevii Butea Raluca (12E), Antohe Andreea si Darie      Raluca (10B), la faza pe judet a concursului national 

,,Deseneaza-mi un drept”  

prof. Gheorghita Dan 

- organizarea si desfasurarea activitatilor sportive cu ocazia zilelor colegiului  

prof. Preda Elena 

- organizarea si desfasurarea activitatilor sportive cu ocazia zilelor colegiului  

Prof. Vlad Mădălina 

• Proiectul european “Agenda Europa” 2009 - 2010, finanțat de Comisia Europeană prin Delegația Comisiei Europene din 

România - continuarea proiectului prin utilizarea agendelor distribuite anterior, pentru activități specifice în cadrul orelor de 

dirigenție – participanți elevi din 6 clase a XI - a și pentru anul în curs, noua ediție a agendei, participanți din 6 clase a XI - a și  

clasa a X – a B  –  coordonator pe liceu, prof. Vlad Mădălina ;- distribuirea agendelor pentru elevi „Agenda Europa”, pentru anul 

școlar 2009 – 2010 - în   luna septembrie 2009, 175 bucăți, pentru elevi și profesorii diriginți de la clasele a XI - a. 

• realizarea de materiale educaționale pentru sesiunea de comunicări științifice – în format electronic, prezentări power-point – clasele 

a IX-a C și a IX-a E, a XI-a C și a XI-a D, a XII-a A și a XII-a B  

• Sesiuni de comunicări științifice chimie – s-au organizat două astfel de activități, la nivelul școlii - prima, în data de 23.04.2010, 

cu ocazia “Zilelor Colegiului”  

• Sesiuni de comunicări științifice chimie – s-au organizat două astfel de activități, la nivelul școlii - prima, în data de 09.05.2010, 

de Ziua Europei  

 

  Prof. Becheanu Nicoleta 

• a participat la corectare la concursul „Isaac Newton”. 

• a organizat intalnirea unui grup de elevi cu primul cosmonaut roman, Dumitru Prunariu, la Școala cu clasele I-VIII „Fănuș Neagu” 
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Prof. Iosif Mimi 

• 24 septembrie2009-conferinta de presa-“Implicarea institutiilor brailene in lucrul cu tinerii”. Parteneri  Biblioteca Judeteana,DJT,  

CJE, EYP, ARDOR.  

• 11-16 octombrie –Vizita de studiu Marea Britanie cu ajutorul fondurilor europene prin Programul  Transversal , un segment al 

Programului  european de invatare pe tot parcursul vietii (LLP) Tema vizitei de studiu ”Creative and inspiring learning out of the 

classroom”, a pus accentul pe activitatile de invatare  in afara salii de clasa. 

• 14 noiembrie-Viziunea tinerilor despre democratie-masa rotunda. Parteneri O.N.G. Club Voltin, ProDemocratia, CJE, EYP  

Prof. Popescu Felicia 

• 14-16 octombrie” A învăța să te cunoști este prima dintre griji”- sesiune de instruire despre sănătatea mintală a tinerilor 

Prof. Chioreanu Alexandru 

• strangere si distribuire a ajutoarelor in Saptamana Mare a Pastelui din anul 2010. Actiunea s a desfasurat cu elevii clasei a XI a F 

si ajutoarele au constat in produse alimentare si articole de imbracaminte. Acestea au fost impartite famiilor cu mari dificultati 

financiare,la recomandarea parintelui paroh al Bisericii Grecesti din Braila 

Prof. Iconaru Ionica 

• Ajutorarea familiilor sărace din parohia “Bunavestire”- au fost premiați 5 elevi ai colegiului de către pr. Crețu Dumitru  

• Ajutoare pentru orfelinat și căminul de bătrâni 

 

Catedra de limbi moderne: 

• Ziua Europeana a limbilor straine, in data de 26 septembrie 2009 organizata de I.S.J. si Prefectura Judetului Braila.  

• Serbarea de Halloween 

• clasa a V-a, coordonatori profesor Oprescu Dana si Ioanitescu Diana Oana 
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• clasa a VI-a coordonatoare profesor Dumitriu Elena 

• clasa a VII-a, coordonatoare profesor Craciun Mariana 

• participarea la concursul de eseuri organizat de Shakespeare School, Bucurewsti, aprilie-mai 2010 

• 26 septembrie 2009: “Ziua limbilor europene” la care au participat cu proiecte în limba germană urmatorii elevi: Grama Diana, IX 

E,  Mihalache Anca, X E 

• Profesorii de limba franceza au organizat concursul “Cangurul Francofon”, la care elevii colegiului au primit premii in carti de la 

editura “Sigma”, in urma rezultatelor obtinute. 

• Organizarea unei sesiuni de comunicari in limba franceza, prezentata in cadrul manifestarilor « Zilele Colegiului « Gh. M. 

Murgoci » ». 

•  Tot in cadrul acestor manifestari s-a prezentat piesa « L’ami et l’ennemi », o adaptare dupa o piesa de Eugen Ionesco, in limba 

franceza, prezentata in cadrul manifestarilor « Zilele Colegiului « Gh. M. Murgoci » ». 

• 14-16 octombrie” A învăța să te cunoști este prima dintre griji”- sesiune de instruire despre sănătatea mintală a tinerilor-

prof.Ioanitescu Oana, Oprescu Dana 

 

Catedra de limba și literatura română 

• 26 septembrie- 4 octombrie- Festivalul  zile si nopti de teatru european la Braila” cu ocazia implinirii a 60 de ani de la infiintarea 

Teatrului  “Maria Filotti”  

• 1 octombrie-simpozion “125 de ani de la nasterea lui Panait Istrati” Parteneri Biblioteca Judeteana, Muzeul de Istorie  

• 13-16 octombrie –Zilele Bibliotecii Judetene-lansare de carte,lectura, dezbatere 

• 15 ianuarie Personalitatea eminesciană 
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Alte activitati: 

o 19 noiembrie-“Ziua nationala fara tutun”-masa rotunda in parteneriat cu Olga Condrat-CPECA 

o 19 noiembrie-“Busola carierei”-masa rotunda pe tema orientarii scolare si profesionale-psiholog Popa Rodica, prof.Iosif Mimi, 

dir. adjunct Marin Florina . Partener  DJT 
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CONCURSURI ȘCOLARE 

 

CATEDRA DE ISTORIE-GEOGRAFIE 

 

Prof. Lica Emilia 

         Concursul „Istorie si societate in dimensiune virtuala”  

          Etapa judeteana:  

                       Premiul II, Pricop Daniel, prof. Lica Em. si Lefter F.;  

                       Premiul III, Lungu Teodora, prof. Lica Em. si Lefter F.;  

                       Premiul III, Matei Madalina, prof. Lica Em. si Lefter F.  

         Concursul national „ Cultura si civilizatie in spatiul romanesc”  

          Etapa judeteana:       

Premiul I, Otti Laura, Ganea Iolanda, Manole Alexandra , (calificare pt. nationala) 

Premiul II, Bahaciu Cotiga Andrei, Mangiurea Catalina, Neculai Emilia,  

Premiul III, Marchis Roxana, Craciun Ana-Maria, Gheorghe Ema 

                  Etapa nationala:  

         Premiul special: Otti Laura, Ganea Iolanda, Manole Alexandra 

         Sesiunea de referate si comunicari ale elevilor (istorie)  

         Etapa judeteana:  

                         Premiul I: Otti Laura (calificata pt. nationala)  
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                         Premiul II: Craciun Ana-Maria 

                         Premiul III: Ciobanu Victorita 

         Etapa nationala: 

                         Premiul special, Otti Laura 

 

Prof. Dan Steluta: 

         Sesiunea de comunicari si referate (geografie)  

                   Etapa judeteana:  

                                       Premiul I, Otti Laura 

                   Etapa nationala:  

                                        Premiul I, Otti Laura 

 

         Sesiunea de comunicari si referate (geografie)  

                   Etapa judeteana:  

                                       Premiul I, Otti Laura 

                   Etapa nationala:  

                                        Premiul I, Otti Laura 
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CATEDRA DE FIZICĂ- CHIMIE-BIOLOGIE 

Prof. Vlad Mădălina 

o Concursul interdisciplinar de științe „Junior” –  faza județeană   

Participanți – 7 elevi  –  5 elevi clasa a VII-a, un elev, clasa a VIII-a și un elev, clasa a IX-a; 

Premii și mențiuni –  Termegan Robert – clasa a VIII-a, mențiune; 

 

Prof. Iosif Mimi 

• Concurs de eseuri „Inspiră verde” – organizat în colaborare cu Garda de Mediu – București, participanți 21 de elevi, coordonatori 

prof. de biologie Iosif Mimi și Popescu Felicia. 

• Olimpiada internațională de proiecte științifice de mediu (INESPO) – Amstredam, un premiul III – prof.Iosif Mimi; 

• Concursul „Descoperă o lume sănătoasă”  

• Participanți – 10 elevi ; 

• Premii și mențiuni –  un premiu I, un premiu II, două premii III, o mențiune; 

• Proiecte de mediu  – faza județeană liceu – un premiu II și un premiu III; 

        faza județeană gimnaziu – un premiu II;  

• Sesiunea de comunicări științifice la biologie – faza județeană - un premiu II și un premiu III; 

• Bune practici în educația pentru protecția mediului – faza națională, premiul II; 

• Protejarea biodiversității Banatului montan – faza națională, premiul II; 

Prof. Popescu Felicia 

• Concursul „Sanitarii pricepuți” – 5 elevi din clasa a IX-a și a X-a – premiul I la faza județeană și participare la faza județeană – 

prof. Popescu Felicia 
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CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

• Concursului national „Evaluare in educatie”: In data de 14 noiembrie 2009, catedra de limba engleza a organizat etapa I a 

concursului national „Evaluare in educatie” la care au participat 87 elevi de la clasele V-XII, benefic pentru acestia deoarece se 

regasesc intr-o ierarhie la nivel judetean si national. La concurs au obtinut premii si mentiuni un numar de 23 de elevi dupa cum 

urmeaza: 

8 premii I 

6 premii II 

6 premii III 

3 mentiuni 

Desi nu a organizat in incinta colegiului concursul « Evaluare in educatie », totusi colegiul a fost reprezentat la etapa a II-a (8 mai 

2010) de 30 de elevi care au obtinut la fiecare clasa la care au participat punctajele cele mai  mari si anume : la clasa a V-a, a VII-a, a X-a, 

a XI-a. Pe langa aceste rezultate,  au mai obtinut punctajele cele mai mari la nivelul judetului urmatorii elevi : 

Milea Anca, a V-a, 182.5 p, prof. Oprescu Dana 

Neagu Ioana Despina, a VI-a, 191.25 p, prof. Dumitriu Elena 

Paraschiv Diana, a VII-a, 218.25 p, prof. Craciun Mariana 

Balaban Adrian, a VIII-a, 224 p, prof. Mortu Monica 

Balan Lorena, a IX-a, 224 p, prof. Neagu Rodica 

MIhalache Anca, a X-a, 190.75 p, prof. Dumitriu Elena 

Munteanu Andrei, a XI-a, 132.75 p, prof. Dumitriu Elena   

 

 



 66

 

CATEDRA DE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

 

Prof. Kițu Daniel: 

o Concursul internațional de creație literară ”Ars Nova” (organizat de Liceul de Artă ”H.H. Darclee” Brăila): 1 premiu II, 1 

premiu III, 1 mențiune 

o Concursul național de interpretare literară „Mihail Sebastian” (organizat de Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” Brăila: 1 

premiu III 

o Concurs de eseuri „Inspiră verde” – roreckids.org.ro (organizat de Garda Națională de Mediu): 1 premiu I, 1 premiu II, 1 

premiu III 

o Concursul „Personalitatea lui Mihai Eminescu în cultura română” (organizator, Muzeul Brăilei, secția „memoriale”): 1 

premiu II, 1 mențiune 

 

prof. Munteanu Camelia 

o Concursul internațional de creație literară ”Ars Nova” (organizat de Liceul de Artă ”H.H. Darclee” Brăila): 1 premiu I 

o Concursul „D.P. Perpessicius”, de traduceri literare (organizator, Liceul Pedagogic): 3 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III, 1 

mențiune  

o Concurs „Poezia inimilor tinere” (organizator, Teatrul „Maria Filotti” Brăila): 1 premiu III   

 

prof. Lazar Silvia 

o Concursul național de interpretare literară „Mihail Sebastian” (organizat de Colegiul Național „Nicolae Bălcescu” Brăila: 1 

premiiu III 



 67

 

CATEDRA DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT 

 

I. COMPETITII DESFASURATE IN CADRUL CAMPIONATULUI NATIONAL AL LICEELOR 

In cadrul C.N.L., faza pe judet, am participat cu elevii colegiului nostru la urmatoarele competitii: 

- prof. Preda Elena: 

• cros baieti, locul I  C.N.L., faza pe judet, 

• cros fete, locul II C.N.L., faza pe judet, 

- prof. Cimpoae Florentin: 

- fotbal fete, locul I C.N.L., faza pe judet, 

- baschet fete, locul I C.N.L., faza pe judet, 

- tenis de masa fete(dublu), locul I C.N.L., faza pe judet, 

- cros baieti(echipe), locul I C.N.L., faza pe judet, 

- cros fete(echipe), locul II C.N.L., faza pe judet, 

- baschet baieti, locul II C.N.L., faza pe judet,  

- handbal baieti, locul IV C.N.L., faza pe judet, 

- fotbal fete, locul V (13 – 16 mai) – C.N.L.,  faza națională 

- baschet baieti – liceu, locul III – CUPA BRAILEI 

- participare la fotbal baieti – liceu – CUPA BRAILEI 

- prof. Gheorghita Dan Mihai: 

- handbal fete, locul III (22 – 24 aprilie) C.N.L., faza pe judet, 

- volei baieti – liceu, locul I – CUPA BRAILEI 
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- volei fete – liceu, locul II – CUPA BRAILEI 

- handbal fete – liceu, locul III – CUPA BRAILEI 

 

 

CATEDRA DE INFORMATICA 

 

Prof. Stanciu Gherghina 

• Concursul national “ Evaluare in educatie” , desfășurat în perioada 27 martie- 2 aprilie, la care au participat 23 de elevi din clasa a 

IX-a C.  Rezultatele obținute  1 premiu I, 1 premiu II, 2 premii III, 3 mentiuni 

• Concursul european “ Deseneaza un drept  “ echipa Optimistii de la  clasa  aXI-a D, 

Prof. Florina Marin 

• Concursul de Informatică Aplicată, faza județeană : 1 premiu I, 1 premiu II, 3 mentiuni. 1 elevi calificat la faza națională 

BURLACU GABRIEL, clasa a X-a A, locul I, calificat la faza națională 

• Concursul Info Educație, faza județeană: 1 premiu I , sectiunea pagini web 

• Concursul Info Educație, faza nationala: 1 mentiune (Mocanu Valentin, clasa a X-a A) 

• Concursul “Acadnet”, faza locala  2 Participanti calificati la faza judeteană 

Prof. Paul Prus 

• Concursul “Acadnet”, faza locala  2 Participanti  

Prof. Anton Cristina 

• premiul I, faza nationala – Cangurul – Stefan Bogdan XIC 

• premiul II , faza județeană - Infoeducatie  
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Prof. Buzoianu Ștefan 

• Concursul Info Educație, faza județeană: 1 premiu I , sectiunea pagini web 

• Concursul Info Educație, faza nationala: 1 mentiune (Mocanu Valentin, clasa a X-a A) 

• Concursul “Acadnet”, faza locala  2 Participanti calificati la faza judeteană 

Prof. Lefter Florica: 

o Concursul “Opera și viața lui Nicolae Iorga “, organizat de Liceul Iorga , Brăila.   1 premiu I, 1 mențiune 

 

Concursuri scolare nationale online:  Infoarena, Campion, la care au participat toți elevii care se pregatesc pentru olimpiadele scolare 

 

 

CERCURI PE OBIECTE 

 

• Cerc  “PHP” 

� Desfasurare: marti orele 17-19 

� Participanti: elevi din clasele IX A, IX B,  XA, XI A, XI B, XI C 

� Organizatori: prof. Paul Prus, Buzoianu Stefan 

• Creare de server Linux de date 

� Desfasurare: marti orele 17-19 

� Participanti: elevi din clasele XI A, XI B 

� Organizator: Buzoianu Stefan 
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• Cerc de C#  

� Desfasurare: marti și joi  orele 10-12, în perioadele 20 iunie – 20 iulie și 10 august – 25 august 

� Participanți: elevi din clasele a X-a A, a X-a C 

� Organizator: prof. Marin Florina 

 

• Cerc de astronomie 

� Desfașurare: marti, miercuri si simbata, 

� Participanți: 7 elevi din clasa a VI-a si un elev din clasa a IX-a. 

� Organizator:  prof.Becheanu Nicoleta  
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SPONSORIZĂRI, CONTRIBUȚII LA ÎMBUNĂTĂȚIREA BAZEI MATERIALE 

 

• Dotarea cu material didactic – s-au realizat materiale în format electronic, prezentări power-point pe CD-uri – chimie anorganică și 

chimie organică 20 bucăți. 

• Reparații la instalația de alimentare cu gaz metan și apă a laboratorului de chimie.  

• Procurarea de reactivi chimici pentru laboratorul de  chimie – contribuție proprie a laborantei Moise Camelia și prof. Vlad 

Mădălina. 

• În urma organizarii concursurilor nationale „Evaluare in educatie” si „Smart”de către catedra de limba engleză, colegiul a beneficiat 

de sponsorizare din partea catedrei de limba engleza in valoare de 4570 RON constand in carti pentru biblioteca scolii, 100 RON 

toner, iar in urma organizarii examenului international Cambridge,colegiul a primit sponsorizare de 500 RON.  

• În urma organizării examinărilor ECDL de către prof. Marin Florina și Pruș Paul, colegiul a beneficiat de sponsorizări în valoare de 

1888 RON, constând în jaluzele verticale și aparat de aer condiționat la laboratorul de informatică din sala E7. 

• Stație de sonorizare a colegiului în valoare de 7500 RON, sponsorizare obținută de d-ra dir. Moșescu Viorica 

• Stație de amplificare în valoare de 8500 RON cumpărată de Asociația de Părinți 

• Renovarea toaletelor pentru elevi, cu sprijinul Asociației de Părinți 

• Concursului interjudețean de matematică „Petru Moroșan- Trident” – memorial Mircea Ganga, a fost sponsorizat cu: 

o 600 RON obținuți de prof. Alexe Gheorghe 

o 350 RON obținuți de d-ra dir. Moșescu Viorica 

o 5000 RON, obținuți de d-na dir. adj. Marin Florina 

• Catedra de engleza a oferit Colegiului o sponsorizare de 197 RON constand in carti pentru biblioteca scolii.   
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• Dotarea cu material didactic – s-au achiziționat, din resurse proprii materiale pentru dotarea laboratorului de chimie, reactivi pentru 

realizarea experimentelor de laborator- Pofesorii de chimie  

 

 

PARTENERIATE: 

 

- cu Muzeul de Istorie din Brăila, prof. Lica Elena-Emilia, prof. Pricop Constantin;  

- cu Comunitatea Elena din Brăila , prof. Lica Elena Emilia;  

- cu Colegiul francez „Institution Saint Piérre” din Courpiérre, Franța, prof. Pascu Gabriel și prof. Lica Elena- Emilia.  

- cu Primaria Braila in proiectul „ Braila in ochii adolescentilor”;  

- cu Prefectura Judetului Braila in proiectul „ Limbile straine- un pasaport pentru Europa” distins de Comisia Europei cu 

„Lebelul european- 2010”  

- Schimb de experiență cu Institution Saint Pierre din Courpierre, Franta (coordonatori: prof. Pascu Gabriel, prof. Marin Florina) 

(semestrul II) 

- Un echipaj din colegiu a participat cu succes la faza regionala a Parlamentul Regional al Tinerilor desfasurat la Oglinzi în luna 

mai 2010  

- Parlamentul European al Tinerilor- stagiu de formare internațional la Leptokaria, Grecia 

o 17-24 august 2010 – Forum I, coordonator prof. Ioanițescu Oana – 6 elevi 

o 24 august – 1 septembrie 2010 – Forum II, coordonator prof. Iosif Mimi – 10 elevi 

- Proiectul Agenda Europei, coordonat de prof. Vlad Mădălina, a implicat toate clasele de liceu 

- 1-15 august 2010: Scoala de vara Cambridge, Anglia, coordonator, prof. Crăciun Mariana 

- Prof. Stanciu Gherghina a aplicat pentru o bursa de mobilitati individuale Comenius. 
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PROGRAME ȘI PROIECTE EUROPENE; ÎNFRĂȚIRI CU ALTE INSTITUȚII 

 

Institution Saint Pierre din Courpierre, Franta 

În semestrul II al anului școlar 2009-2010 au participat la schimbul de experiență derulat de-a lungul a 16 ani o delegație formată din 2 

profesori ( Pascu Gabriel, Marin Florina) și trei elevi (Roșu Otilia, clasa a IX-a E, Vartolomei Grigori, clasa a IX-a A și Cârligea 

Cristina, clasa a VII-a) Tema vizitei a fost „Braila et Courpierre a travers le temps”. În cadrul vizitei, elevii și profesorii colegiului au 

participat la activitățile școlare ale elevilor francezi prezentând fotografii, filme și alta materiale conform temei de lucru, au vizitat 

școlile și internatele institutului, obiectivele turistice ale zonei (orașele Vichy și Clairmont Ferrand, castelul Volore, muzeul de 

ceramică, catedrala din Clairmont Ferrand), s-au întâlnit cu primarul și prefectul regiunii , au participat la o conferință de presă. 

Vizita s-a concretizat la nivelul colegiului prin inaugurarea unei expoziții de fotografii cu tema „Brăila de-a lungul timpului”, care este 

expusă în Amfiteatrul Mare al colegiului. 

În anul școlar 2010-2011 schimbul de experiență va continuat cu vizita reprezentanților institutului la noi în colegiu. 

De remarcat că această vizită are loc din fondurile proprii ale participanților. 

  Parlamentul European al tinerilor- EYP ROMANIA  

      Sesiune internationala- Leptokaria, Grecia in perioadele: 17.08- 24.08.2009-Forum I, 24.08-01.09.2009-Forum II 

Parlamentul European al tinerilor din Romania este o organizatie non-profit, cu sediul la Oradea care tine sesiuni nationale, internationale, 

regionale pentru elevi foarte buni din tara noastra. Acest forum international din Grecia contine sesiuni de teambuilding, de munca pe 

comitet (committee work), si de prezentare a rezolutiilor (general assembly). Forumurile aduc in plus componenta europeana. In aceste 

forumuri au fost elevi din: Grecia, Turcia, Germania, Cehia, Olanda, Danemarca. Elevii au si timp liber si aleg sa mearga in diferite 

excursii pentru a vizita tara. La sfarsit se prezinta rezolutiile si se calculeaza numarul de voturi pentru si numarul de voturi impotriva 
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astfel incat rezolutia poate sa treaca in parlament sau nu. Este momentul cel mai asteptat de catre participanti pentru ca dupa o saptamana 

de munca adoptarea rezolutiei reprezinta o bine meritata rasplata .  

       Scoala de vara Cambridge  

S-a desfasurat in perioada 1-15 august la Cambridge (Anglia) si a constat in cursuri de pregatire urmate de examene pentru obtinerea 

certificatului Teoic.La cursuri au participat  6 elevi insotiti de prof. Craciun Mariana . 

      Pe parcursul anului scolar 2009-2010  s-a desfasurat proiectul “Agenda Europei” coordonat de prof: Vlad Madalina  

     Prin programul european de invatare pe tot parcursul vietii(LLP) a fost obtinuta o bursa pentru mobilitati individuale , iar prof . Iosif 

Mimi a participat impreuna cu profesori din 8 tari europene : Polonia, Cehia ,Italia ,Spania,Turcia, Lituania,Belgia, Austria la un stagiu de 

formare cu numele „Creativitate si inspiratie in activitatile desfasurate in afara salii de clasa” care s-a desfasurat in Coniston(Anglia) ,11-

16 octombrie 
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RAPORT AL ACTIVITĂȚII EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

 

Au fost desfășurate periodic acțiuni de prevenire și combatere a consumului de droguri, de combatere a violenței, de protecție a 

consumatorului, de educație rutieră, educație pentru sănătate și educație ecologică. 

 In relatia scoala-familie Colegiul a incercat sa tina in permanenta legatura cu parintii elevilor si sa implice Comitetul de parinti in 

activitati de informare si formare educationala. Lectoratele cu parintii s-au realizat conform graficului si s-au ales membrii Consiliului 

Director format din :    

• Presedinte : Necula Alexandru 

• Vicepresedinte  : Mandrila Costel 

• Membru : Dimofte Ovidiu                          

• Membru : Topal Rodica 

• Membru : Smochina Ionica                          

• Membru : Bordea Costica 

• Membru : Gavriluta Jenica 

 

       În semestrul I s-au desfășurat alegeri democratice pentru desemnarea liderilor de clasă, iar apoi Consiliul Consultativ al elevilor a ales 

în 9 octombrie 2009 Biroul Executiv:  

               Presedinte:              Tataru Raluca XI E  

               Vicepresedinte:       Marin Valentina X  B                                      

               Vicepresedinte:        Miron Florentina IX B  

               Secretar:                  Raducu Elena X B 
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      In  6 noiembrie  a avut loc alegerea Consiliului Judetean al Elevilor la care au participat presedintele si vicepresedintele Consiliului 

elevilor Murgoci. A fost aleasa in functia de Vicepresedinte al CJE Braila eleva Marin Valentina X  B. 

 

          Activitati desfasurate de Consiliul  Elevilor 

• septembrie2009 – Discutarea regulamentului de ordine interioara 

• 24 septembrie2009-conferinta de presa-“Implicarea institutiilor brailene in lucrul cu tinerii” 

• 9 octombrie 2009- alegerea noului birou executiv al elevilor 

• 23 noiembrie 2009 -Promovarea proiectului: „Youth Vision of  Democracy”. Invitata Trisha,voluntara in Corpul Pacii din SUA.  

• Prezentarea programelor europene si a vizitei de studiu din Anglia desfasurata in luna octombrie de prof. Iosif Mimi; 

• 7 noiembrie 2009- implicarea grupurilor  de elevi in organizarea concursului “Petru Morosan” 

• 14 decembrie 2009-Acțiuni de voluntariat în preajma sărbătorilor de iarnă- activitatea umanitara “FULG DE SPERANTA- Editia 

a II-a” coordonata de prof.Popovici Diana . 

• In cadrul  actiunilor de voluntariat prof. Cimpoaie Florentin a fost numit  coordonator S.N.A.C. si a participat la activitatile 

organizate de SNAC , CJRAE Braila si D.G.A.S.P.Braila.  

• In 10 noiembrie a fost demarata actiunea umanitara”Saptamana cartofului donat” coordonata de prof. Cimpoaie Florentin, prof. 

Iconaru Ionica si dir. adjunct Marin Florina. Cu banii donati de elevii scolii noastre au fost cumparate alimente pentru 7 familii din Braila. 

• Eleva Neculai Emilia clasa XC a fost aleasa in functia de vicepresedinte pe judet  in cadrul organizatiei nationale de voluntariat 

pentru situatii de urgenta  RRA, si a desfasurat impreuna cu un grup de voluntari din scoala noastra numeroase actiuni de pregatire in 

vederea acordarii primului ajutor. 

• 19 ianuarie 2010- prezentarea programelor de bursa privind plecarea in strainatate pentru studii si prezentarea proiectului 

“Parlamentul European al Tinerilor” 

• Parlamentul European al Tinerilor:  
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o Delegatia reprezentand C. N. „Gh. M. Murgoci” a fost formata din 11 tineri (10 politicieni si 1 muzician de muzica clasica) 

care au participat la o sesiune regionala in Grecia. Fiecarei delegatii i s-a atribuit o tema de lucru (tema de comitet) 

reprezentand o problema de actualitate politica europeana sau nationala pe care sa o rezolve printr-o solutie concreta sub 

forma unei motiuni de rezolutie conform modelului de lucru al Parlamentului European. Lucrarile s-au desfasurat in limba 

engleza. 

o In perioada 5- 11 noiembrie 2009, o delegatie de 4 elevi ai colegiului a participat la o alta sesiune regionala a Parlamentului 

European al Tinerilor in Finlanda, unde s-au dezbatut probleme reale cu care se confrunta Uniunea Europeana. Delegatia a 

fost formata din Rusu Emanuel (XII B), Grosu Roxana, Dima Laura si Pascu Anca (XII E). 

o In perioada 01-09.09.2009, 8 elevi din clasa a VIII-a au participat la sectiunea lor de varsta la acelasi Parlament European al 

Tinerilor, intr-o delegatie in Grecia, profesor insotitor Mortu Monica. De asemenea, elevii desi foarte tineri, s-au familiarizat 

cu exercitiul democratiei prin dezbateri in limba engleza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 78

 

EXCURSII ȘI TABERE ȘCOLARE: 

In vacanta de iarna s-a  organizat  o excursie cu elevii: 

-Predeal 19 XII-22 XII 2009  -19  elevi , prof insotitor: Craciun Mariana 

-Cambridge, Marea Britanie - cursuri de vara la Universitatea Cambridge. prof insotitor: Craciun Mariana 

Tabere desfasurate in vacanta de vara: 

o 18-24 iulie 2010 Sibiu, Sighișoara – 30 elevi, coordonatori: prof. Crăciun Mariana, Oprescu Dana 

o 27 iulie – 3 august 2010 Costinești – 70 elevi, coordonatori: prof. Oprescu Dana, Vlad Madalina, Mosescu Viorica, asistent 

Sandu Gina 

o 1-15 august 2010: Scoala de vara Cambridge, Anglia, coordonator, prof. Crăciun Mariana 

o 23-29 august 2010 Dâmbovița- tabără de pregătire speo-alpină,  prin DJT  

o Forum I Parlamentul European al tinerilor(EYP) –Leptokaria,Grecia- 17-24august; 6 elevi insotiti de prof. Ioanitescu Oana  

o Forum II Parlamentul European al tinerilor(EYP) –Leptokaria, Grecia- 24august-1septembrie; 10 elevi insotiti de prof. Iosif 

Mimi 

o Scoala de vara Cambridge 1-15 august; 6 elevi insotiti de prof. Craciun Mariana  

 

 

ÎNTOCMIT, 

DIR. ADJ, PROF.MARIN FLORINA 
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INFORMARE  

 

privind activitatile desfasurate de catre profesorii si elevii Colegiului National  

“ Gh. M. Murgoci” Braila,  in cadrul Strategiei Nationale de Actiuni Comunitare, in anul scolar 2009 - 2010  

 

In vederea derularii Campaniei “ Saptamana cartofului donat” , 01 – 07 noiembrie 2009,  

 la Colegiul National “ Gh. M. Murgoci” au fost desfasurate urmatoarele activitati:  

� directorul adjunct al Colegiului, d-na prof. Florina Marin, a adus la cunostinta corpului profesoral obiectivele campaniei 

mentionate, ulterior informatia fiind diseminata in randul elevilor, de catre profesorii diriginti; 

� la initiativa d-lui prof. Florentin Cimpoae a fost incheiat acordul de colaborare cu Directia Generala de Asistenta Sociala si 

Protectia Copilului Braila ( anexat), in vederea identificarii unor familii cu copii aflati in dificultate pentru a fi beneficiarii directi 

ai acestei campanii; 

In acest sens,  in colaborare cu specialistii D.G.A.S.P.C. Braila, au fost identificate 4 familii: 1 familie cu 5 copii; 1 familie cu 4 

copii si 2 familii cu cate 2 copii. Donatia , in valoare de 250 Ron, constand in 320 Kg. cartofi si 4 sticle de suc de 2 l , a fost 

materializata prin deplasarea reprezentantilor elevilor claselor 5, 9B, 10B, 11B, 11D, 12E, insotiti de profesorul Florentin Cimpoae 

si reprezentatul D.G.A.S.P.C. Braila, la domiciliul famiilor mentionate; 

� la initiativa d-nei prof. Iconaru Ionica si cu sprijinul preotului paroh Cretu Dumitru de la Biserica “ Bunavestire” au fost 

identificate 3 familii cu copii aflati in dificultate, dupa cum urmeaza : 1 familie cu 8 copii, 1 familie cu 5 copii si 1 familie cu 3 

copii.   

In data de 06.11.2009, aceste familii au beneficiat de o  donatie in valoare de 300 RON , constand in : 67 kg. cartofi, 30 Kg. 

ceapa, 20 Kg. zahar, 9 Kg. malai, 9 kg. faina, 9 pungi paste fainoase , 18 l ulei, 3 cutii de biscuiti, 3 pateuri, 3 Kg. sare .  
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Produsele au fost oferite de reprezentatii elevilor din clasele: 6, 7, 8, 9F, 10C, 11F, 11C, 12C, insotiti de   d-na prof. Ionica 

Iconaru.  

Mentionez ca suma de bani acumulata in vederea derularii campaniei a fost de       550 Ron, aceasta fiind donata de elevii colegiului, 

dupa cum urmeaza: 

 -  clasa a V-a   - 62,1 Ron; 

 - clasa a VI-a   - 32 Ron; 

 - clasa a VII-a   - 30 Ron; 

 - clasa a VIII- a - 10 Ron; 

 - clasa a IX-a F  - 40 Ron; 

 - clasa a X-a C  - 24 Ron; 

 - clasa a XI-a D  - 50 Ron; 

 - clasa a XI-a F  - 69 Ron; 

 - clasa a XII –a C  - 13 Ron; 

 - clasa a IX-a B - 46 Ron; 

 - clasa a XI-a C  - 60 Ron; 

 - clasa a XI-a B - 21 Ron; 

 - clasa a XII-a E - 38 Ron; 

 - clasa a X-a B  - 43 Ron; 

� in data de 15 decembrie 2010 , la initiativa elevilor clasei a 11-a E (30 elevi), diriginte prof. Popovici Diana, s-a desfasurat la sala 

de sport a colegiului targul cu vanzare intitulat ,,Fulg de speranta”, suma obtinuta fiind utilizata pentru a cumpara cadouri spre a fi 

oferite copiilor cu dizabilitati din sistemul D.G.A.S.P.C. Braila. La aceasta activitate s-au pus in vanzare dulciuri  preparate de 
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elevi, obiecte decorative confectionate de acestia,  participand elevi din clasele 5, 6, 7, 8, precum si elevi de liceu (9B, 11E,11F, si 

alte clase). 

� in Saptamana Mare a Postului Pastelui din anul 2010 s-a desfasurat actiunea umanitara de colectare de ajutoare pentru familiile 

nevoiase. Actiunea a fost organizata de catedra de religie a colegiului nostru (prof. Chioreanu Alexandru, prof. Iconaru Ionica), 

impreuna cu elevii clasei a 11F. Ajutoarele, constand in produse alimentare si obiecte vestimentare, au fost impartite unor familii 

cu dificultati financiare, la recomandarea parintelui paroh al Bisericii Grecesti din Braila. 

� la initiativa d-lui profesor Constantin Lucian, in data de 2 mai 2010, in cadrul colegiului nostru s-a desfasurat expozitia cu vanzare 

de tricouri pictate de elevi, intitulata sugestiv ,,Culorile adolescentei”, fondurile obtinute fiind folosite in scopuri caritabile. 

Participanti la aceasta actiune au fost elevele Mandrila Cristina, Iosif Madalina, Mosescu Raluca si Farcas Andreea din clasa a 11-a F, 

sprijinite de d-na diriginta Iosif Mimi. 

� In perioada octombrie 2009 – mai 2010,  sub indrumarea profesorilor I. Iconaru,  M. Iosif,  A. Chioreanu, grupul de voluntari “ 

CICADA” a desfasurat urmatoarele: 

-  activitati de ecologizare a unor zone din municipiul Braila ( Parcul Monument,Cartierul Hipodrom) – 2 ore pe 

luna,vineri in intervalul orar 15 – 17. 

-  activitati filantropice desfasurate in beneficiul persoanelor varstnice protejate in Caminul de batrani “ Sf. Nicolae” si 

al familiilor sarace aflate in evidenta Parohiei “ Bunavestire” . 

 

 

Intocmit, 

coordonator SNAC, prof. Cimpoae Florentin 


