


La începutul anului şcolar 2021-2022, prin decizii interne s-au numit: secretarii 

consiliului profesoral şi de administraţie, diriginţii, şefii de comisii. Conform metodologiei 

specifice a fost ales și numit Consiliul de Administrație al Colegiului.  

Responsabilităţile privind coordonarea activităţilor pe care le presupune activitatea din 

şcoală s-au repartizat prin delegare membrilor consiliului de administraţie, şefilor de 

comisii. 

Pentru gestionarea corespunzătoare a timpului s-a stabilit programul de lucru din şcoală 

pentru toate sectoarele de activitate.  

Prin sistemul de delegare a sarcinilor s-a realizat monitorizarea activităţii tuturor 

compartimentelor. În plus, în tematica şedinţelor lunare ale Consiliului de Administraţie s -

au inclus, pentru fiecare lună, analize ale activităţilor şi problemelor fiecă rui compartiment 

respectiv comisie.  

Planificările anuale şi semestriale au fost realizate la timp şi în concordanţă cu cerinţele 

programelor. Nu s-au constatat situaţii în care materia planificată să nu se fi predat în 

întregime şi la timp. 

Rapoartele de analiza ale activitatii comisiilor metodice întocmite de responsabilii 

comisiilor sunt anexe ale  acestui document. 

 La toate ariile curriculare s-au respectat prevederile Planurilor Cadru şi ale Programelor. 

La partea de CDŞ, s-au adăugat în oferta şcolii discipline specifice unor arii curriculare şi 

pentru unii ani de studiu. 

În contextul activităţii specifice managementului educaţional s-a constatat că pregătirea predării şi 

lecţiile în sine, s-au desfăşurat la marea majoritate a cadrelor la cote corespunzătoare standardelor 

fixate.  

În anul școlar 2021-2022  s-au desfasurat sporadic ore de pregatire cu elevii capabili de 

performanţă. Rezultatele elevilor la concursurile și olimpiadele școlare vor fi menționate 

în rapoartele de activitate ale catedrelor. 

De asemenea s-au desfăşurat ore de pregatire suplimentară  la diverse discipline în cadrul 

Proiectului ROSE. La sfârșitul anului școlar 2021-2022 desfășurarea proiectului ROSE, în 

școala noastră, proiect care a avut ca prim obiectiv creșterea procentului de elevi reușiți la 

examenul de bacalaureat s-a încheiat. În cei 5 ani de proiect ROSE, în Colegiul Național 

Alexandru Vlahuță procentul de elevi reușiți la examenul de bacalaureat a tot crescut, în 



anul școlar 2021-2022 fiind de 100%. Școala a beneficiat, prin proiectul ROSE, de 

importante resurse financiare achiziționându-se laptopuri, table interactive etc. 

Colegiul  are relaţii foarte bune de colaborare cu celelalte licee din municipiu, dar si cu 

alte colegii de acelasi nivel din țară. 

                                                                                           Director, 

                                                                              Prof. Ambrinoc Costică 

                                  Catedra de limba şi literatura română 

                                              Anul şcolar 2021-2022 

 
Sava Manuela Camelia, profesor de limba și literatura română, în cadrul Colegiului 

Național „Alexandru Vlahuță”, Râmnicu Sărat, am efectuat în anul școlar 2021-2022 

următoarele activități: 

1. Am participat la Programul ROSE 

2. Am colaborat la Proiectul Național În dar ai luat, în dar să dai, din care a rezultat 

Antologia Elevilor din C.N. „Al. Vlahuță”, coordonator prof. Ciprian Gavrilă 

3. Am pregătit elevii claselor a IX-a și  a X-a D pentru olimpiade și concursuri școlare: 

-MENȚIUNE, Lințeanu Marina, OLAV, FAZA JUDEȚEANĂ,CLASA A X-A 

-MENȚIUNE, Popa Ioana Miruna, OLAV, FAZA JUDEȚEANĂ,CLASA AX-A 

-MENȚIUNE, Aliman Alexia-Elena, OLAV, FAZA JUDEȚEANĂ, CLASA AX-A 

-MENȚIUNE, Dascălu Lavinia Alexandra, OLAV, FAZA JUDEȚEANĂ, CLASA 

AX-A 

-MENȚIUNE, Enache Andreea, OLAV, FAZA JUDEȚEANĂ, CLASA AX-A 

-MENȚIUNE, Bardaș Alexandra-Gabriela, OLLR, FAZA JUDEȚEANĂ, CLASA 

AX-A 

-PREMIUL I, Chirac Flavia Paula, OLLR, FAZA JUDEȚEANĂ, CLASA AIX-A/ 

PARTICIPARE LA FAZA NAȚIONALĂ 

 4. Elevii clasei a V-a au participat la Concursul Internațional „Formidabilii”, cuprins în 

lista competițiilor internaționale aprobate prin OME NR 3066/27.01.2022 și au primit numeroase 

premii 

           5. Elevii clasei a V-a au aprticipat la Concursul Raional Edineț, Republica Moldova, 

ediția aVI-a (Untea Ioana, Sava Ioana Sofia, Săraru Daria Alexa, Oprea Amalia Maria) 

 6. Elevii clasei V a participat la concursul literar-artistic Povești de CRĂCIUN, 22 

Decembrie 2021, Centrul Cultural „ Florica Cristoforeanu” (Toma Ștefan, Ungureanu Maria 

Gabriela, Batae Ana Maria Teodora, Oprea Amalia Maria, Sava Ioana Sofia, Șovăilă Alexandra) 

 7. Eleva Pârvu Andreea a obținut Mențiune la Concursul Recuperarea Clasicilor, CAEN, 

NR 16930/26.11.2021 

 8. Elevii Bezea Alessia Georgiana și Mariș Cosmin, clasa a IX- a au aprticipat cu creații 

literare la Concursul Național de poezie pentru elevi „Radu Cârneci”, Râmnicu Sărat, fiind 

premiați și incluși în antologia concursului 

 9. Am fost secretarul Cercului METODIC, GIMNAZIU, participând la activitățile on-line 

și fizic, din cadrul acestuia, întocmind precesele verbale necesare. 

 



Profesor Mioara Bahna, 

 

- Participare la proiectul ROSE 

- Pregătirea elevilor de clasa a XII-a pentru examenul de bacalaureat 

- Coordonator activități ca responsabil al Cercului pedagogic al profesorilor de limba și 

literatura română, Centrul Metodic Rm. Sărat. 

INFORMARE PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A PROFESORILOR 

DE LIMBA FRANCEZA  DIN COL. NAT. ”AL. VLAHUTA” DIN ANUL SCOLAR 

2021—2022 

 

    Pe semestrele I si II ale anului şcolar 2021-2022, catedra de limba franceză a funcţionat având 

in componenţă trei profesori titulari, Coman Iulia, Stanilescu Nicoleta si Sararu Mihaela.  

Prof Coman Iulia  a fost Inspector Scolar pentru limba franceza, in cadrul ISJ Buzau, prof Sararu 

Mihaela - metodist pt limba franceza in cadrul ISJ Buzau, responsabil cerc metodic pe zona Rm-

Sarat si membru in Consiliul Consultativ al ISJ Bz.  

In prima parte a semestrului I, profesorii de limba franceza au participat la activitaţile de instruire 

organizate de către ISJ Buzău, on-line. Tot in acea perioadă s-a facut alegerea manualelor şcolare 

si a altor instrumente didactice pentru anul şcolar in curs. 

Profesorii din catedra de limba franceza au participat online la Cercul Pedagogic, susținut de dna 

prof Rivera Rocabado Angelina, de la scoala gimnaziala Gheorghe Vernescu, din Rm-Sarat, pe 

sem I si pe sem al II lea, la cercul metodic sustinut de catre doamnele profesoare Minea L, Selegian 

S si Sopartoc I. de la Scoala Gimnaziala nr 1, Rm-Sarat. 

 

Prof. Coman Iulia 

A participat la proiectul ” Orizonturi deschise”  care constă în organizarea de lecții pluridisciplinare 

interactive atât in semestrul I, cat si in semestrul al II-lea. In semestrul I- clasa a XI-a D- ”Pledoarie 

pentru pace”- limba română, limba franceză, limba engleză.  

A implementat proiectele- Zidul Toleranței, Pe urmele lui Cristofor Columb, La Chasse au trésor 

– care se vor materializa in semestrul al doilea 

Sesiune transcurriculară- ”Orizonturi deschise”- Clasa a 10A- luna aprilie 2022:  Tema: ”Natura- 

oglinda vieții”- lb. franceză, lb. engleză, biologie, geografie, chimie 

A propus subiecte pentru Scoala de Agenti de Politie Campina 

A coordonat Olimpiada judeteana de limba franceza 

A obtinut diverse premii la concursuri judetene si premiul 3 la olimpiada judeteana de lb franceza. 

A coordonat concursul judetean de creatie literara in limba spaniola Cada uno con sus gustos. 

A pregătit elevi pt DELF 

 

 

Prof. Stanilescu Nicoleta 

 A derulat activitati cu ocazia zilei de 26 sept, Ziua limbilor Europene, cu elevii clasei a 9D, a zilei 

de 5 octombrie, Ziua Educatiei, cu elevii clasei a IX a B. 

In decembrie, dna profesoara a desfasurat activitati de voluntariat si La fête de Noël en France cu 

elevii clasei a 9a D ( prezentari PPT, afise, concurs). 



A realizat activitati comune in cadrul comisiei metodice de limbi straine: Balul mascat al 

Francofoniei, Ziua Internationala a Francofoniei. A realizat expozitii cu lucrari ale elevilor cu 

ocazia Ziua internationala a limbilor moderne. 

 

A sustinut in cadrul comisiei metodice, alaturi de colegele mele Ziua Nationala a Francofoniei, 

Ziua internationala a limbilor moderne si Ziua Tatalui. De asemenea, a organizat expozitii cu 

aceasta ocazie. 

 

A participat in calitate de profesor evaluator la Olimpiada judeteana de limba franceza. 

 

A conceput subiecte pentru Olimpiada judeteana de limba fraceza. 

 

A urmat cursurile: Mediere scolara si Managerul organizatiei scolare  

 

A obtinut diverse premii la concursuri judetene. 

              

Prof Sararu Mihaela 

A organizat cu ocazia Zilei Europene a Limbilor o activitate pluridisciplinara( lb franceza, lb 

engleza, lb romana), la clasa a 5ª- L’arbre des langues européennes.  

A derulat activitati de voluntariat cu elevii clasei a 10ª D, in preajma sarbatorilor de iarna.A urmat 

cursul “Mentoratul didactic- calea spre o cariera de succes”.  

A derulat proiecte internationale etwinning, cu elevii claselor a Va si a VIa: “Coucou, c’est moi”, 

“Parle-moi de toi!”. 

A participat la concursuri judetene de creatie “Aimons la nature”, “Ma saison préférée” atat cu 

elevi de liceu cat si cu elevi de gimnaziu si a obtinut diverse premii. 

A propus si realizat organizarea celei de a VIa editii a concursului judetean de creatie literara “A 

chacun son goût”( fr/sp). 

A coordonat cercul metodic din zona Rm-Sarat, a fost evaluator la doasrele de gradatii de merit, a 

propus subiecte pt olimpiada judeteana de limba franceza, a fost prof evaluator in comisia de 

contestatii la olimpiada judeteana de lb franceza.  

 

PROGRAMAREA ACTIVITATILOR METODICE A CATEDREI DE LIMBA FRANCEZA  

An scolar 2022-2023 

Modul 1- Journée Européenne des Langues- afise, postere, quizzes, virelangues 

                Journée Internationale de l’Education- activitati extrascolare 

Modul 2 – La Toussaint 

                Préparation pour le DELF 

                 Noël- spectacle, musique, poésie 

Modul 3 - Préparation pour l’olympiade de français/ DELF 

                La Fête des amoureux/ La Chandeleur 

Modul 4- Journée de la Francophonie 

               Poisson d’avril 

Modul 5-   Cerc metodic sustinut de profesorii de limba franceza din CNAV, in colaborare cu              

Institutul Francez din Bucuresti si Sitka Alaska 

                  Concours A chacun son goût/ Cada uno con sus gustos.  

                   Orthofrançais 



                  Preolimpiada de limba franceza 

                  La Fête du muguet 

                  SMS pour la fête des pères 

 Prof.  Sararu Mihaela 

 

 

Comisia metodică a profesorilor de limba engleză 

din C.N. ,,Al. Vlahuță’’ Râmnicu Sărat 

Raport activitate anul școlar 2021/2022 

 

Activitătile pe care Comisia metodică a profesorilor de limba engleza din CNAV le-a desfasurat 

pe parcursul primului semestru al anului scolar 2021/2022 au fost, în linii mari, stabilite în cadrul 

unei sedinte organizatorice din luna septembrie. 

Astfel, pentru sem I, au fost planificate si s-au realizat urmatoarele activităti: 

 În luna septembrie, profesorii au participat la consfătuirile anuale ale profesorilor de limba 

engleza din judet; în aceeasi luna, s-a realizat testarea initială a elevilor de clasa a V- a, respectiv 

a IX-a. 

Cu prilejul Zilei Europene a Limbilor (26 sept), toti profesorii de lb engleză din CNAV au realizat, 

cu si în beneficiul elevilor, activitati  tematice cu rol de conștientizare a implicațiilor, dpdv 

lingvistic, ale existentei într- o societate globala si, fireste, cu scopul de a le întari elevilor motivația 

pentru studiul limbilor străine; activități tematice au fost desfășurate și în luna noiembrie cu 

prilejul Thanksgiving, respectiv Global Education Week.  

Sub coordonarea profesorilor de limba engleză din CNAV, un număr de elevi ai liceului au eleborat 

materiale ce au apărut în cel de- al doilea număr al revistei profesorilor de limba engleză din jud. 

Buzău, Buzz English Magazine. 

În luna decembrie, catedra de limba engleză, a fost implicată, prin doi reprezentanți (Elena Florea, 

respectiv Miruna Rânja), în organizarea unei tombole caritabile de Crăciun, iar prof. Andreea 

Neagu a participat la proiectul educațional transcurricular ,,Orizonturi deschise. Zidul toleranței’’ 

În vederea împrumutării de bune practici, a împrospătării și diversificării activităților pe care le 

propun elevilor, a optimizării activității la clasă , cu alte cuvinte, profesorii de limba engleză din 

CNAV au parcurs programe, cursuri și stagii de formare - în format online îndeosebi – după cum 

urmează:  

 Curs formare profesor evaluator pentru examene și concursuri naționale (prof. Ramona 

Țopană, respectiv Miruna Rânja); 

 Why Take Computer-Based Cambridge English Qualifications, respectiv Cambridge 

University Teacher Development Seminar-  prof. Ramona Țopană 

 Programul de masterat în traducere literară (MTTLC) al Facultății de Limbi și Literaturi 

Străine (anul II, Universitatea din Buc)- prof Elena Florea. 

În egală măsură, prin prisma funcțiilor și responsabilităților conexe ce le revin, profesorii de limba 

engleză ai CNAV au fost implicați și în alte activități. Prof. Andreea Neagu, spre exemplu, din 

postura de metodist al ISJ Buzău (respectiv membru al Consiliului consultativ al profesorilor de 

limba engleză) a desfășurat activități specifice, prof. Ramona Țopană, în calitate de coordonator 

al Comisiei pentru proiecte europene din cadrul CNAV, a participat la întâlnirile județene ale 



Comisiei metodice pentru proiecte, în timp ce subsemnata, prof. Elena Florea, am desfășurat 

activitate în cadrul mai multor comisii și subcomisii (CEAC, Comisia pentru curriculum, 

Subcomisia pentru organizarea concursurilor școlare educative) și mi-am asumat rolul de secretar 

al Consiliului profesoral al CNAV. 

Pe semestrul al II- lea, pe lângă activitățile curente, profesorii de limba engleză au alocat ore 

pregătirii elevilor participanți la Olimpiada de limba engleză (OLE), iar rezultatele obținute au 

depășit proiecțiile făcute, inițial, la nivelul comisiei metodice; eleva Crețoiu Teodora, XA, prof. 

coord. Andreea Neagu, a participat la faza națională a OLE, iar la faza județeană s-au obținut opt 

premii. 

De asemenea, materiale concepute de către elevii CNAV, prof coordonatori Andreea Neagu si 

Elena Florea, au fost publicate în revista English Buzz, revistă de profil. 

Ca de obicei, membrii acestei comisii metodice s-au arătat receptivi și față de nevoile, cât se poate 

de firești, ale elevilor CNAV de a se implica în activități care să-i ajute să se cunoască mai bine, 

să își cultive interesele, să se dezvolte. Astfel, prof. Miruna Rînja a organizat, cu și în beneficiul 

elevilor claselor a V-a și a VI-a, o activitate dedicată Zilei Francofoniei (18 martie 2022) și a 

coordonat participarea echipei liceului la ediția 2022 a festivalului- concurs Boovie, iar prof. Elena 

Florea a semnat materiale pentru revista școlii, Spirit vlahuțist; toți profesorii de limba engleză s-

au implicat în implementarea proiectului de educație financiară Global Money Week desfășurat în 

parteneriat cu Banca Națională a României. 

În egală măsură, dincolo de rezultatele foarte bune obținute de către elevi la olimpiade și alte forme 

de evaluare a competențelor lingvistice – merită menționată aici și eleva Lorena Neacșu, XIA, care 

a obținut C2, nivel certificat printr-un examen Cambridge -, profesorii de limba engleză au 

contribuit la promovarea imaginii instituției și prin alte activități conexe desfășurate  pe parcursul 

anului școlar 2021- 2022. Prof. Andreea Neagu, spre exemplu, a activat ca metodist al ISJ Buzău, 

postură din care a participat la întrunirile Consiliului consultativ al profesorilor de limba engleză 

din jud. Buzău; a coordonat, de asemenea, practica pedagogică a unei studente a Facultății de 

Litere (Universitatea ,,Dunărea de Jos’’, Galați) 

În scopul ridicării gradului de profesionalizare, s-au finalizat demersurile de obținere a gradelor 

didactice (prof. Miruna Rînja a obținut gradul didac I), iar prof Elena Florea a finalizat programul 

de masterat al Facultății de Limbi și Literaturi Străine, Universitatea din București, Traducerea 

Textului Literar Contemporan.  

Acestora li s-au adăugat numeroase cursuri, programe de formare și proiecte educaționale precum 

Climate Action in Education, Media Literacy School  (prof. Elena Florea), respectiv proiectul 

educațional transcurricular Orizonturi deschise (prof. Andreea Neagu), scopul fiind lărgirea setului 

de competențe ale cadrelor didactice în acord cu exigențele lumii în care trăim. 

 

       

                                                                                                            Întocmit,  

                                                                                                       prof. Elena Florea 

 

 

 

 

 

 

 



Raport de activitate – comisia metodică, disciplina matematică 

an școlar 2021-2022 

Componența comisiei metodice: 

- profesor Ambrinoc Costică 

- profesor Lăzărescu Dragoș 

- profesor Neagu Constantin Mihai 

- profesor Florea Ana-Maria 

Activități 

       În semestrul întâi al anului școlar 2021-2022, membrii comisiei metodice au îndeplinit 

obiectivele propuse în planul managerial, au colaborat și au fost prezenți la activitățile desfășurate 

la nivel de catedră. 

      Activitatea profesorilor de matematică s-a transpus practic în următoarele: 

- alegerea manualelor școlare, în conformitate cu prevederile legale, necesitățile și 

particularitățile educaționale ale elevilor și urmărind atingerea obiectivelor propuse. 

- proiectarea didactică, toți profesorii de matematică întocmind documentele curriculare în 

concordanță cu cerințele ME. 

- participarea la Consfătuirea profesorilor de matematică. 

- au fost aplicate teste inițiale elevilor din clasele de debut de ciclu de studiu. Rezultatele 

acestora au fost analizate și interpretate la nivel de catedră, propunându-se și ulterior abordându-

se măsuri remediale și flexibilizarea demersului educațional în funcție de particularitățile elevilor, 

dar în conformitate cu programele școlare. 

- profesorii de matematică au identificat elevii cu aptitudini pentru olimpiade și alte 

concursuri școlare. 

- In procesul de predare-învățare-evaluare au fost folosite tehnologii moderne, cum ar fi:    

 tablele interactive – un instrument valoros, cu multiple valențe formative, care 

contribuie la sporirea calității procesului instructiv-educativ; 

 tableta grafică; 

 platforme online de predare și testare a elevilor (asq.ro, geogebra, lecțiivirtuale.ro, pro-

matematica.ro). 

- In cadrul proiectului ROSE, profesorii Ambrinoc Costică și Lăzărescu Dragoș au susținut 

lecții de matematică (pregătire pt. examenul de bacalaureat) pentru elevii claselor a IX-a, a X-a, a 

XI-a, a XII-a conform orarului stabilit. 

- Profesorul Ambrinoc Costică a susținut cursuri de pregătire pentru performanță la 

matematică la Centrul de Excelență – Buzău (susținut de Fundația eMAG pentru educație). 

Cursurile s-au desfășurat sincron și asincron cu elevi din jud. Buzău. 

- La olimpiada de matematică s-au obținut următoarele rezultate:  

a) eleva Crețoiu Teodora (clasa a X-a A) - premiul întâi la etapa județeană; 

a) elevul  Darie Andrei (clasa a IX-a A) – premiul întâi la etapa județeană, calificat la faza 

națională a Olimpiadei de Matematică, obținând medalie de bronz; 

b) elevii Vasile Ștefan și Porumb Valentin  (clasa a IX-a A) – premiul al doilea la etapa 

județeană a Olimpiadei de Matematică. 



c) elevii Barbu David, Ghiță Andrei, Oprea Amalia, Săraru Alexandru, Toma Ștefan (clasa 

a V-a) – mențiune la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică. 

            Elevii claselor a V-a și a VI-a au participat la Concursul Lumina-Math. 

           Profesorii de matematică au participat la organizarea Olimpiadei de Matematică, etapa 

locală și etapa județeană. Olimpiada de matematică a fost organizată de Societatea de Științe 

Matematice din România cu ajutorul filialelor din țară, printre care și Filiala Râmnicu Sărat a 

Societății de Științe Matematice din România. 

           Membrii comisiei metodice au participat în calitate de profesori evaluatori la examenul de 

evaluare națională și examenul de bacalaureat. 

 

                                                                          profesor Neagu Constantin-Mihai 

 

RAPORT ANUAL INFORMATICA 

AN SCOLAR 2021 – 2022 
 

In anul scolar 2021– 2022 catedra de informatica este alcatuita din 

urmatoarele cadre didactice titulare ale Colegiului National “Al. Vlahuta”: 

 Gavrila Laura – grad didactic I 

 Cretoiu Costel – grad didactic I 

 Foarfeca Gunita - grad didactic I 

 Cojocaru Constantin – grad didactic I 

 Zevedei Alin Ionut – debutant  

 Pruteanu Dan - informatician 

La toate clasele s-au realizat instructaje de protectia muncii. 

La clasa s-a efectuat o alegere responsabila a manualelor de Informatica  si 

Tehnologia Informatiei astfel incat continuturile acestora sa fie adecvate nivelului 

de cunostinte al elevilor dar si in conformitate cu programele scolare in vigoare.  

Anul scolar a debutat cu ore de pregatire si recapitulare pentru a se da  testele 

initiale. Toti membrii catedrei s-au implicat in elaborarea continuturilor acestor 

teste si au colaborat la corectarea acestora.  Rezultatele sunt o oglinda a muncii 

depuse de noi la catedra dar din acestea rezulta si o multime de aspecte care pentru 

fiecare inseamna o implicare mai mare si o remediere a unor constatari negarive. 



In luna octombrie 2021 a avut loc evenimentul Code Week 2021, ocazie cu 

care prof. Cretoiu Costel a participat cu elevii de la clasele   la care preda la diverse 

activități online. 

  Profesorii Cretoiu Costel si Gavrila Laura au început din luna decembrie 

pregătirea elevilor care participă la  Competențe Digitale, Bacalaureat-

Informatică, Atestat 2022. 

In acest prim semestru toate cadrele didactice s-au implicat in pregatirea 

elevilor pentru concursurile scolare si pentru examenul de bacalaureat si atestat 

2022, toti fiind direct responsabili.  

 Au fost informati elevii de noile subiecte aparute pe site-ul ISJ BUZAU privind 

examenul de atestat 2022 si temele lucrarilor au fost inregistrate la secretariat. 

 În săptămâna 6-10 dec 2021 profesorii catedrei au participat cu elevii la 

diverse activități, întreceri organizate cu ocazia evenimentului Hour of code 2021, 

înscriind scoala la acest evenimet și promovând-o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                 Echipa de robotica CNAV 

Etapa Națională FTC-Am fost onorați să participăm la etapa națională a 

concursului First Tech Challenge, în perioada 28-30 august 2021, unde am fost 

înconjurați de nenumărate echipe care ne-au oferit ocazia să învățăm lucruri noi.  

Experiența participării fizic la acest eveniment a fost una inegalabilă, fiindu-

ne dor de emoțiile și de atmosfera acestor tipuri de competiții. Acest lucru ne-a 

ambiționat, rezultatele vorbind de la sine: la premiul Control Award echipa 

BoogeyBots a obținut locul 1 iar în clasamentul punctajelor ne aflăm pe locul 6 din 

24 de echipe participantepunctajelor ne aflăm pe locul 6 din 24 de echipe 

participante.  

 În semestrul al II-lea s-a intensificat pregatirea pentru examenul de atestat, 

examenul de bacalaureat si examenul de competenta digitala 2022. Au raspuns toti 

profesorii. Examenul de atestat a fost fixat in data de 19. Mai 2022 si s-a desfasurat 

conform metodologiei . Metodist in cadrul acestui examen a fost domnul profesor 

Olaroiu Nicu, de la Colegiul National „B.P. HASDEU”, metodist in cadrul ISJ 

Buzau .  

Rezultatele la examenul de bacalaureat au fost bune si foarte bune fiind 

depasite greutatile impuse de pandemia de Covid 19..  

Profesorii catedrei au participat la examenul de bacalaureat 2022 in diverse 

comisii. 

 

Activitate Semestrul 2 Boogeybots 

Etapa Regională  

Echipa Boogeybots a participat la etapa regională de la București a 
competiției First Tech Challenge în data de 19 martie 2022. Competiția s-a 
desfășurat în regim online. 

În cadrul acesteia, am reușit să ne calificăm la etapa națională, clasându-
ne pe locul 11 din 50 de echipe participante. 



 

 

 



Etapa Națională 

Echipa Boogeybots a participat la etapa regională de la București a 
competiției First Tech Challenge în data de 26 martie 2022(online) și 1-3 
aprilie(fizic). Jurizarea echipei s-a desfășurat online, iar meciurile cu robotul 
fizic, la Sala Polivalentă din București. 

Echipa a terminat competiția pe locul 21 din 48 participante la etapa 

națională, totalul echipelor din România fiind de 200. 

 

Demo Quantum 

Cu o săptămână înainte de meciurile fizice de la etapa națională, pe 27 
martie, echipa Boogeybots a participat la cea singura competiție amicală in 
regim fizic, la Liceul Internațional de Informatică din București. 

 

Activitate 1 iunie  

De 1 iunie, pentru a serba Ziua Copilului, echipa Boogeybots a desfășurat 
o activitate în Parcul Central din Râmnicu Sărat. În cadrul acesteia, ei au 
împărtășit bucuria și pasiunea pentru roboți și celor mai mici dintre copii. 

 

Activitate Spectacolul de Știință 

Echipa Boogeybots a fost invitată în luna Iunie la spectacolul de știință, 
dedicat copiilor și organizat de echipa revistei Știință&Tehnică, unde au 
avut ocazia să își prezinte atât echipa cât și robotul. Astfel copiii au avut 
ocazia să se joace cu robotul. 

 

Tabără Beclean  

După un an de muncă, echipa Boogeybots a avut parte și de o perioadă de 
relaxare în luna Iulie, când au participat la tabăra de robotică din Beclean.  

 

 

 

 



 



 

 



 



 



 

 



 

 
 



 

 



 
 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

Raport de activitate a Comisiei Metodice de Chimie-Biologie 

în anul scolar 2021-2022 
      În anul școlar 2021-2022, membrii comisiei metodice au colaborat si au adoptat strategii 

comune pentru o desfasurare optimă a procesului educațional, in conditiile desfășurării cursurilor 

în format fizic, dar și online și hibrid – pentru primul semestru. 

     Activitatea profesorilor de chimie și de biologie a constat  în următoarele: 

- proiectarea didactică, toți profesorii de  chimie și de biologie  întocmind documentele curriculare 

in concordanță cu cerințele ME și asigurând desfașurarea lecțiilor cu material didactic conform 

specialității; 

- participarea la Consfătuirile profesorilor de chimie, respectiv biologie; 

- prof. Untea Cătălina a susținut, în data de 9 decembrie 2021,  o activitate în cadrul Cercului 

Metodic 2 Rm. Sărat , cu tema „Aspecte de igienă a aparatului digestiv la mamifere”, la clasa a X-

a C. 



-prof. Foarfecă Guniță și prof. Borcan Constantin  au susținut, in data de 10 decembrie 2021, în 

cadrul Cercului Metodic, activitatea cu titlul „Utilizarea unor platforme educaționale pentru 

evaluare în condiții de învățare on-line”; 

-toți profesorii catedrei au participat la activitățile Cercului Metodic, manifestându-și preocuparea 

pentru îmbunătățirea actului didactic; 

-prof. Untea Cătălina a susținut, pe parcursul întregului an școlar, activități ROSE alături de elevii 

de la clasele a XI-a B și a XII-a A, în vederea pregătirii susținerii examenului de bacalaureat. 

Doamnele profesoare Panaete Elena și Veșca Gina au desfașurat, cu elevii claselor a XII-a, 

 ore de pregatire suplimentară pentru bacalaureat. 

-la faza județeană a olimpiadei de biologie, eleva Oprea Roxana, clasa a XI-a C, coordonată de 

prof. Untea Cătălina, a obținut premiul III; 

-in semestrul al II-lea al anului școlar, prof. Untea Cătălina a urmat si absolvit cursurile CRED. 

      Profesorii de biologie și de cei chimie au colaborat în permanență și și-au manifestat interesul 

pentru desfășurarea optimă a activității lor didactice. 

 

                                                                                                              Întocmit, 

                                                                                                    prof. Untea Cătălina. 

 

 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

AN ŞCOLAR 2021-2022 

 

Prof.fizică Alexandru Dana 

 

         În anul şcolar 2021-2022, în cadrul catedrei de fizică din care fac parte, am desfăşurat 

activitatea didactică în conformitate cu prevederile 

 “ Contractului colectiv de muncă ” și ale “ Fișei postului ”. 

       Am elaborat, in format electronic, planificările calendaristice în concordanță cu  Programa 

școlară în vigoare, am proiectat și realizat materiale didactice necesare la orele de curs, corelând 

activitatea la clasă cu activitatea on-line. 

      Am predat materia aferentă fiecărui an de studiu, în proporție de peste 90%, aplicând 

metodele și strategiile potrivite nivelului fiecărei clase. Am utilizat manualele și auxiliarele 

potrivite (culegeri, materiale de laborator), platforma educațională ADSERVIO, mijloacele TIC 

disponibile, etc. 

     Am aplicat teste pentru evaluarea inițială a elevilor de clasa a VI-a și a IX-a și teste pentru 

evaluarea continuă și sumativă. 

      Am evaluat elevii utilizând atât metode tradiționale ( orale și scrise) cât și metode moderne.  



      Am realizat pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanță de la clasele a IX-a A și 

a X-a A, în vederea participării la Olimpiada Județeană de Fizică. De asemenea, o elevă din clasa 

a X-a A, a participat la Olimpiada Județeană de Astronomie și Astrofizică iar altă elevă din 

aceiași clasă, la un concurs de electronică. S-au obținut rezultate bune dar nu au fost calificări la 

faza națională. 

      Am participat la programul R.O.S.E. efectuând ore de pregatire la fizică, săptămânal, cu 

elevii clasei a XI-a B. 

      Am primit din partea ISJ Buzău “Diploma de onoare” pentru pregătirea elevilor pentru OJF 

și “Diploma de excelență în Educație” pentru anul școlar  2021-2022. 

       Am participat, de asemenea, la simulările examenelor naționale, precum și la Examenul 

Național de Bacalaureat, ca profesor supraveghetor și evaluator. 

  

RAPORT ACTIVITATE (2022-2023) 

DUMITRACHE AMALIA – GEOGRAFIE 

 

- Proiectarea și derularea unor activităţi extracurriculare în strânsă corelare cu obiectivele 

curriculare şi instituţionale (de ex. excursie la Păltiniş-Sibiu, 11-13 iunie 2022; lecţii la 

consiliere şi orientare în  parteneriat cu consilierul psohopedagogic Miron Mihaela (Despre 

respect, 14.10.2022);în parteneriat cu bibliotecar Radu Luminiţa (Ai carte, ai parte!, 

17.02.2022); în parteneriat cu BNR (Global Money Week, 24.03.2022), în parteneriat cu 

Poliţia municipiului Rm. Sărat, 12.05.2022.  

- Derularea, în calitate de coordonator a Proiectului NECENZURAT, în parteneriat cu 

Agenţia Naţională Antidrog, C.P.E.C.A. Buzău; 

- am mobilizat elevii să se implice în acţiunile de voluntariat în cadrul  Strategiei Nţionale de 

Acţiune Comunitară (organizate cu ocazia sărbătorilor de iarnă); 

- participarea la Proiectul Educaţional Naţional ,,Cei 7 ani de acasă!/Din suflet pentru mama”, 

organizat în parteneriat cu Esenţial Proiect Educaţional. 

- participarea la Olimpiada de geografie-faza judeţeană, cu obţinerea unei Menţiuni (elevul 

Baciu Vlad Petru, clasa a-IX-a C); 

-participarea la Mica Olimpiada de Geografie Terra-faza judeţeană, cu obţinerea: 

                          -Premiul I – Nedelcu Mihnea (clasa a-VI-a); 

                          -Premiul al –III-lea – Oprea Amalia (clasa a-V-a); 

                          -Premiul al- III-lea – Creţoiu Sebastian (Clasa a-VI-a); 

- participarea la Mica Olimpiada de Geografie Terra-faza naţională, cu obţinerea Premiului I 

– Nedelcu Mihnea (clasa a-VI-a). 

--participare la Concursul judeţean ,,Natura, prietena mea!”, Rm. Sărat-secţiunea 

pictură/desene/fotografie, cu elevele Căldăraru Teodora(premiul I), clasa a-VII-a; 

- participare la Concursul Judeţean de referate Şcoala ,,GHE. Vernescu”, Rm. Sărat- 

secţiunea power point, cu elevii Neagu Ilinca şi Purcăreaţă Ştefan , clasa a-VII-a(Premiul II). 



- Adeverinţă participare la atelierul pentru părinţi ,,Comunicarea eficientă cu adolescenţii”, 

implementat de Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) şi finanţat de 

Ursus Breweries; 

- Certificat de participare la webminarul informativ despre MIE Teacher Academy din cadrul 

proiectului ,,Job Incubator”, Junior Achievement (6.09. 2021); 

- participare în cadrul Cercului Metodic al profesorilor de geografie din judeţul Buzău- 

categoria licee, prin susţinerea activităţii , în sistem online (google-meet) a unei lecţii 

demonstrative (15.12.2022), la clasa a-XII-a D (Geografia populaţiei-lecţie de recapitulare şi 

sistematizare a cunoştinţelor), din cadrul C.N. ,,Al. Vlahuţă”,  Rm. Sărat ; 

- publicare în cadrul RED-ISJ Buzău a materialului RED_activitate demonstrativă; 

- participare la Simpozionul Naţional ,,Cei 7 ani de acasă!”/Rolul părinţilor şi al şcolii în 

educaţia copiilor, martie 2022; 

-publicare articol ,,Trio educaţional: elev-şcolaă-familie ”,în cadrul Proiectului ,,Educaţie 

fără frontiere”, ziarul Esenţial în Educaţie; 

-acorduri de parteneriat şi derularea activităţilor în comun cu: 

                      -Şcoala Gimnazială nr.1, Rm. Sărat, în cadrul proiectului ,,Natura, prietena 

mea!”, ediţia a-II-a, martie-aprilie 2022; 

                      -Şcoala Gimnazială ,,V.Cristoforeanu”, Rm. Sărat şi Şcoala Gimnazială ,,G. 

Vernescu”, Rm. Sărat, în cadrul proiectului ,,Ziua porţilor deschise”, eveniment organizat 

de C.N.,,Al. Vlahuţă”, Rm. Sărat (23.05.2022) ; 

                       -Facultatea de Geografie din cadrul Universităţii Bucureşti, în cadrul 

Proiectului ,,Caravana facultăţii”  (25.03.2022). 
 

 

Raport de activitate pe semestrul I 

2021-2022 

Profesoara   Tatu Emilena Irinela 

 

-in perioada octombrie  2021- decembrie 2021  am participat  online la cursul pentru Corpul 

de evaluator, seria 3 . Am incheiat acest curs .   

- sunt metodist ISJ si in anul scolar 2021-2022 

-am continuat sa particip la Proiectul ROSE ce se desfasoara in scoala noastra. Fac cursuri cu 

clasa a 12 a E si cu clasele 10Dsi 10F – 2 ore pe saptamana . 

-Pe 8 octombrie 2021 particip online la Comemorarea Holocaustului organizata la nivel de ISJ 

Buzau .  

- Pe 9 octombrie  2021  am comemorat Ziua Holocaustului in Romania prin activitati intitulate 

,,Modele si valori-Supravietuitori ai Holocaustului ,,. 

Actiuni in acest sens au avut loc  cu elevii claselor a  7, 8 a si a 9 F ,  10 D , 12 E,  A , C.   

-Pe 13 octombrie 2021 am participat la Webinarul Povesti desenate –durata 1 ora –organizat 

de Asociatia Europeana a profesionistilor din Educatie-EDUMI.   



-Pe 18 octombrie 2021 particip la activitatea de formare si perfectionare sustinuta online cu 

titlul ,,Cum devenim mentori pentru elevii nostrii,, sustinuta de SELLIFICATION srl. Cursul 

a avut durata de 3 ore.  

- Octombrie 2021  am participat activitatea de formare si perfectionare sustinuta online cu titlul 

,,Cum sa ramanem puternici si echilibrati Emotional in aceste vremuri,, sustinuta de 

SELLIFICATION srl. Cursul a avut durata de 3 ore.  

- Octombrie 2021  am participat activitatea de formare si perfectionare sustinuta online cu titlul 

,,Obiceiurile educatorilor de succes,, sustinuta de SELLIFICATION srl. Cursul a avut durata 

de 3 ore.  

- pe 22 decembrie  2021 am participat impreuna cu  elevii de la clasa a 8 a la actiunile 

organizate de Primaria Rm-Sarat la comemorarea Zilei Eroilor Revolutiei din decembrie 1989 

. Am depus flori la monumentul din parcul central .  

-decembrie  2021 particip  cu 5 elevi la concursul Bucuria sarbatorilor de iarna 2022,editia a VIII 

a  organizat la Buzau-Concurs judetean .  E vorba de CONCURSul JUDETEAN, EDIŢIA VIII, 

2022, BUZĂU-„Sărbătorile de iarnă-tradiții și obiceiuri” organizat de LICEUL SPECIAL 

PENTRU DEFICIENŢI DE VEDERE BUZĂU. 

Cei 5 elevi cu care am participat sunt  

-Tatu Alexandra Maria, cls a 7 a 

-Mihalache Isabella , cls a 8 a  

-Rosu Miruna Delora, cls a 7 a  

-Bulancea Alexandra , cls a 7 a  

-Caldararu Teodora , cls a 7 a .  

Rezultatele concursului urmeaza sa soseasca.  

La Simpozionul concursului am participat si eu cu lucrare .  

-  Pe 23 decembrie 2021 particip cu 2 eleve la concursul ,, Lectura  

Cale spre sufletul copilului,, organizat de Școala nr. 6 Ramnicu Sarat .Cele 2 eleve sunt  

-Tatu Alexandra –clasa a 7 a  

-Mihalache Isabella clasa a 8 a  

La  SIMPOZIONUL JUDEȚEAN CU PARTICIPARE NATIONALA     ,,  LECTURA- CALE 

SPRE SUFLETUL COPIILOR    am participat si eu cu lucrare. 

  -pe 21 decembrie 2021 particip cu clasa a 9 a F si cu alte clase si colegi din liceu la actiuni de 

voluntariat in cadrul SNAC. Am daruit dulciuri, fructe si produse de igiena pentru copiii din 

Complexul de servicii pentru Copilul cu handicap nr. 14 Ramnicu Sarat.   



 

Raport de activitate pe semestrul II 

2021-2022 

Profesoara   Tatu Emilena Irinela 

 

Olimpiada de istorie  

Mentiune-elevul Olteanu Mihai Teodor- clasa a 12 a -faza judeteana din 19 martie 2022  

Concursuri de istorie  

-Concursul judetean ,,Eroi si monumente  1877-1945-simboluri peste generatii  ,, editia a 10 a 

, 18.05.2022 

-Premiul I –Tatu Alexandra Maria –clasa a 7 a 

-Premiul III –Mihalache Isabella –clasa a 8 a  

Concursul judetean General Grigore Bastan, din cadrul Proiectului Judetean Educational 

,,Eroii-modele peste generatii,,CAEJ Buzau  

Premiul I –Tatu Alexandra Maria –clasa a 7 a 

Premiul I –Manole Anemona Gabriela –clasa a 10  

Premiul II –Linteanu Marina –clasa a 10  

Premiul II –Enache Larisa Alexandra –clasa a 10  

Premiul III –Blidaru Alexandru –clasa a 10  

Premiul III-Ursica Larisa –clasa a 10  

Premiul III-Paslaru Georgiana –clasa a 10  

Mentiune –Parvu Andrea- clasa 10 a  

Diploma de participare –Fodoroiu Alexia Ioana –clasa a 10  

Diploma de participare –Sarbu Mario Denis –clasa a 8 a 

-Premiul I –Pintilie Ana Maria-clasa a 7 a  

-Premiul II–Caldararu elena Teodora -clasa a 7 a  

-Premiul II –Nadasan Andrei -clasa a 8 a  

-Premiul III –Nistorescu Sebastian -clasa a 7 a   

Concursuri diverse  

-Concursul judetean ,,SOS-Mediul inconjurator ,,-partea din Proiectul educational judetean 

,,Micii Ecologisti,, editia a I a , anul scolar 2021-2022 , organizat de Liceul Special pentru 

Deficiente de Vedere Buzau  



-Premiul I – Tatu Alexandra Maria –poezie  

-Concurs ,,Mari romani,,editia a VI a, 5 martie 2022 

-Diploma de participare Tatu Alexandra Maria –clasa a 7 a  

-Diploma de participare -Parvu Andreea –clasa a 10 a D  

-Proiectul Interjudetean cu participare transnationala  Romania –Republica Moldova 

,,Bucuria invierii domnului ,,-editia a IV a, 05 aprilie 2022 

-Premiul III –Tatu Alexandra Maria –clasa a 7 a  

-Simpozionul si concursul judetean cu participare nationala ,,Europa in școala ,, editia a 7 a , 2022,  

-Diploma de participare –Tatu Alexandra Maria –clasa  a7 a 

-Diploma de participare –Olteanu Mihai Teodor – clasa a 12 a 

-Diploma de participare –Bulancea Alexandra  –clasa  a7 a 

-Diploma de participare –Badiu Theodora  Mariuca –clasa  a10 a 

-Diploma de participare –Manole Anemona Gabriela  –clasa  a 10 a  

-Concursul National ,,Familia mea ,,editia a 6 a , 2021-2022-14 -04.2022 

Premiul I –Tatu Alexandra Maria –clasa a 7 a - 

Premiul I –Caldararu Teodora –clasa a 7 a  

-Concurs de creatie literara si artistico plastica din cadrul Proiectului educational 

interjudetean ,,Nestematele copilariei,, editia a 1 a , iunie 2022 

Premiul I –Tatu Alexandra Maria –clasa a 7 a  

Premiul III-Paraschiv Sorin –clasa a 8 a  

Premiul III-Onete Madalina –clasa a 8 a  

Premiul III –Mihalache Isabella  -clasa a 8 a  

- Premiul III-Anton Stefania –clasa a 8 a  

Concursul judetean ,,,,Cultura si specificul scolii ,, editia a 8 a, 2021-2022 

Premiul I –Tatu Alexandra Maria –clasa a 7 a  

Premiul II –Dobroiu Diana –clasa a 8 a  

-Premiul III –Mihalache Isabella clasa 8 a  

-Simpozionul judetean de creatie plastica si literara ,,Natura ne aseamana-educatia ne uneste 

,,CAEJ, 47/ 2022, 27 mai 2022 

Premiul I –Tatu Alexandra Maria –clasa a 7 a  

-Premiul II –Vieru Razvan –clasa a 8 a  



-Premiul III –Petre Sebastian –clasa a 8 a  

-Proiectul judetean ,,Comunicare.Colaborare.Competitie.Calculatoare,,CAEJ 2021-2022, pozitia 

74 , editia 15  

Diploma de participare –Tatu Alexandra Maria  -clasa a 7 a 

Diploma de participare –Mihalache Isabella   -clasa a 7 a 

-Premiul I-Bordei Delia –clasa a 12 a  

Premiul III-Dragu Irina –clasa a 12 a  

-Premiul III –Bulancea Alexandra –clasa a 7  

Participare la diverse actiuni  

-Diploma de participare Tatu Irinela pentru cursul Curs de inteligenta financiara pentru copii , 

10 iunie 2022 organizat de Școala de Bani –BCRS  

-Certificat de Resurse Educationale Deschise pentru Tatu Irinela Emilena pentru 3 resurse 

educationale deschise pe platforma educationala Academia ABC .ro necesare actului educational 

in 2021-2022 

-Certificat de participare din 30.06.2022 pentru participarea la webinarul             ,, Tranzitia de 

la invatamantul primar la cel gimnazial-schimbare sau continuitate ,, organizat de Editura Litera 

Educational  

-Participarea la Simpozionul judetean Prevenirea fenomenului de bulling in școala, Erasmus 

2020, editia I , Calimanesti, 16 mai 2022 

-participarea la cursul ,,Holocaustul –o lectie despre trecut pentru generatiile prezente si viitoare 

,,19-23 iulie 2022 prin programul Europe for Citizens  

-participare la Simpozionul National ,,Educatia incluziva in Romania si Europa,,5 iulie 2022 . 

 

Religie 

Anul trecut au participat la ,, Proiectul educațional  ,,În dar ai luat, în dar să dai" 65 de elevi, 4 

cadre didactice iar in urma derulării lui, s au oferit diplome de voluntariat pt participanti. Am 

avut si un acord de parteneriat cu Poliția Municipala, mai exact cu brigada rutieră, acțiune care a 

vizat clasele de gimnaziu prin activități reprezentative, dupa cum urmează ( cum sa traversăm 

strada corect, deplasarea pe partea carosabilă, acolo unde nu există trotuare, deplasarea pe 

bicicleta, pe trotinetă electrica). La ultima intalnire, am fost vizitati și de biroul mobil al Poliției 

Rutiere, unde am desfășurat o activitate în aer liber. Am participat la 2 concursuri organizate de 

ABV, primul "Glasul rugăciunii mele" unde am obținut mențiune si al doilea "Biserica mea în 



istorie" tot mentiune. Dar si la un concurs internațional "Hristos în mileniul 3" unde am obținut 

locul 1 cu 3 elevi de la clasele de a 9 a. 

 

Colegiul National „Alexandru Vlahuta” 

 

Raport de activitate pentru anul scolar 2021-2022 

Profesor Matache Ionel 

 

In anul scolar 2021-2022, activitatea didactica si pedagocica specifica procesului 

instructiv-educativ, desfasurat in cadrul catedrei de educatie fizica si sport a C.N. „Al.Vlahuta” s-

a desfasurat in conditii foarte grele ,atat din punct de vedere organizatoric cat si metodico-

stiintific,datorita dificultatilor create de pandemie ,procesul educatv desfasurandu-se in mare parte 

de online ,fapt ce a generat reale disfunctionalitati atat in procesul de predarecat si cel de evaluare 

a rezultatelor. 

        1) Proiectarea activitatii: 

         Planificarea activitatilor pentru anul scolar 2021-2022a fost intocmita in urma studierii 

programei scolare, tinandu-se cont de planurile-cadru existente la nivel national, elaborate de 

M.E.C., de nivelul de pregatire al elevilor, de baza materiala existenta la nivelul colegiului, cat si 

de particularitatile socio-economice si culturale ale comunitatii locale. 

        2)Realizarea activitatilor didactice: 

       Pe parcursul intregului an scolar, m-am preocupat pentru mentinerea si imbunatatirea bazei 

materiale existente, intretinerea acestora, precum si de achizitionarea de noi materiale. In acest 

sens, am urmarit ca materialele existente, precum si instalatiile din dotare sa fie functionale, 

asigurand astfel protectia maxima asupra elevilor in timpul desfasurarii orelor de educatie fizica. 

De asemenea, am reusit sa transmit elevilor respectarea regulamentului scolar, care impune 

prezentarea la inceputului anului adeverintei medicale, care sa demonstreze ca elevi sunt apti sau 

inapti din punct de vedere fizic. 

            In realizarea activitatilor didactice, am avut in vedere selectarea mijloacelor si metodelor 

de predare, in functie de cunostintele elevilor si de nivelul de pregatire al acestora,corelate si cu 

metodele de predare si evaluare online. 

            In calitate de profesor diriginte al clasei a XII-a B, m-am implicat in permanenta in 

rezolvarea problemelor existente la nivelul colectivului. Prin colaborare cu profesorii clasei, 

conducerea colegiului si printr-un contact permanent cu parintii, am reusit rezolvarea cu succes a 

problemelor existente . 

        3)Evaluarea rezultatelor invatarii: 

        Evaluarea nivelului de pregatire al elevilor s-a realizat folosint tehnici si metode de masurare 

si evaluare raportate atat la rigorile invatamantului online cat si la  la cel fizicni prin teste si probe 

de control specifice. Aceste lucruri s-au realizat cu ajutorul fiselor individuale de evaluare ce 

cuprind probele de control, normele, aprecierea si notarea continua a elevilor pe baza progresului 

inregistrat de acestia. 

        4)Managementul carierei si al dezvoltarii personale: 

       In calitate de profesor al catedrei de educatie fizica din cadrul colegiului, am planificat o serie 

de activitati didactice. Astfel, am participat la lectiile metodice demonstrative, programate la 

nivelul liceului, cat si la cele desfasurate la nivelul cercului metodic al profesorilor de educatie 

fizica din zona Ramnicu Sarat.  



       La nivelul colegiului, am facut parte din comisia de disciplina, calitate in care mi-am adus 

aportul la imbunatatirea acesteia. In anul scolar 2021-2022  am participat cu echipele 

reprezentative scolare la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar, deoarece pandemia nu a permis 

acest lucru din punct de vedere al masurilor de siguranta. 

          5)Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare: 

     Alaturi de ceilalti colegi m-am implicat in promovarea ofertei educationale a colegiului, in 

special pe linie sportiva si in cunoasterea de catre elevii din ciclul gimnazial a sistemului de valori, 

promovate de unitatea noastra de invatamant. 

            In concluzie, in urma activitatii desfasurate in anul scolar 2021-2022, consider ca aceasta 

a indeplinit indici superiori de calitate, s-a ridicat la standardele impuse de conducerea colegiului 

si prin urmare, calificativul acordat in urma evaluarii se incadreaza la nivelul „foarte bine” 

 

 

                                                                                                             Profesor Matache Ionel  

 

 

INFORMARE   ASUPRA  DESFASURARII  ACTIVITATII   

 

LA CSS C.N. “AL VLAHUTA”   IN  ANUL  SCOLAR    

 

  2021 – 2022 

           

 

                Activitatea  sportiva in cadrul   Clubului Sportiv Scolar  al C.N. AL. Vlahuta  a inceput inca din 

luna august 2021, dat fiind faptul ca  in luna septembrie   deja  incepe activitatea competitionala. Ca urmare 

grupele de copii sportivi care sunt implicate in competitii nationale  s-au reunit in vedrea inceperii pregatirii.  

         Antrenamentele s-au  desfasurat la salille de sport ale Liceului Victor Frunza, la Sala Municipala de 

Sport si la Stadionul Municipal (Salile de sport ale C.N. Al. Vlahuta sunt in reabilitare ) 

           Sportivii au efectuat controlul medical obligatoriu la cabinetul de medicina sportiva din Buzau 

(vizita medicala la centru de specialitate fiind obligatorie pentru participarea in competitiile oficiale). 

           O data cu inceperea cursurilor la scolile din oras, profesorii de la club au inceput activitatea de 

selectie in vederea infiintarii de noi grupe, de completare a grupelor existente si de depistare de noi talente, 

activitate care s-a derulat pe tot parcursul semestrului.  

S-au efectuat asistente la orele de ed.fizica  la scolile din oras, s-a luat legatura cu profesorii si parintii 

copiilor dornici de a practica un sport de performanta. 

          Au fost elaborate documentele de planificare la fiecare sectie si grupa,de catre fiecare profesor, au 

fost efectuate  testarile initiale  cu  copiii  inscrisi noi.  

      Fiecare profesor si-a intocmit catalogul de grupa  cu datele elevilor, pe grupe valorice, teste  procesele 

verbale de protectie a muncii, bugete in vederea desfasurarii competitiilor, inventare,si alte date necesare. 

      Pe parcursul semestrului profesorii din cadrul clubului au participat la sedintele  comisiei metodice  la 

nivelul clubuluisi  la cercurile pedagogice  organizate la nivel de oras. 



           Profesorii de la C.S.S. au participat la cursuri de perfectionare organizate de federatiile de 

specialitate  in colaborare si cu ministerul educatiei in vederea imbunatatirii calitatii activitatii didactice si 

a  lectiilor de pregatire a copiilor la nivelul cerintelor solicitate de practicarea sportului de performanta. 

          Nu in ultimul rand profesorii s-au implicat in gasirea unor posibilitati de imbunatatire a procesului 

de pregatire si participare la competitii prin atragerea unor sponsori. 

          Competitiile au inceput in luna septembrie  si au continuat pe toata perioada anului in functie de 

calendarul competitional. 

           La sectiile de tenis de masa si atletism competitiile s-au  desfasurat in mare parte pe semestrul doi al 

anului scolar. 

 

Secția Atletism :  

 

Campionatul Național Sala Bacau 18 – 19.12.2021  
 

- 4X100m stafeta – Loc III – Ghimpu Ioana, Durac Andra, Dragomir Gabriela, Cretu Catalina 

 

Campionatul Național Sala Bacau Juniori 3 – Cupa 1 decembrie –  

11 – 12.12.2021 
 

- 60 m garduri – Loc II – Toma Ionut  

- 4X200m stafeta – Loc III -  Dragoi Cosmin, Toma Ionut, Ghimpu Vasile, Gaman Marius 

 

Campionatul Național Sala Juniori 2 și 3 Bacau 11 – 12.02.2022  
 

- triplusalt- Loc III – Ghimpu Vasile 

- 4x200m stafeta – Loc III – Ghimpu Vasile, Dragoi Cosmin, Toma Ionut, Calt Marius 

- 40m viteza – Loc IV – Serban Mihai 

- aruncarea greutatii – Loc IV – Calt Marius 

- 60m garduri – Loc I – Toma Ionut 

- saritura în  lungime – Loc II – Serban Mihai 

- 60m garduri – Loc IV – Serban Mihai   

 

Cupa Primaverii Buzau  
– 3 Locuri I și 3 locuri II 

 

Campionat Național Cros Botosani 15 – 16.04.2022 
- Loc III – Echipa băieți 

 

Cupa Sperantelor Buzau 5.05.2022 

 

- 50m viteza – Loc I – Ghimpu Ioana 

- 400m – Loc I – Ghimpu Ioana 

- 50m viteza – Loc II – Durac Andra 

- 400m – Loc II – Durac Andra 

- saritura în lungime – Loc I – Serban Mihai 

- 50m viteza – Loc I – Serban Mihai 



 

Crosul Tineretului Sarata Monteoru 04.07.2022  
 

 1000m – Loc I – Cristina Ureche 

 1200m – Loc I – Gaman Marius 

   800m – Loc I – Ghimpu Ioana 

   800m – Loc I – Serban Mihai  

   800M – Loc II – Sandu Erica   

   400m – Loc II – Durac Andra  

 

Campionatul Național Aer Liber Juniori 3 Bucuresti   9 – 10.07.2022  
 

- 300m garduri – Loc III – Serban Mihai 

- 90m garduri – Loc IV – Serban Mihai 

- 3000 m plat – Serbu Andrei 

 

Sectia  Volei masculin : 

 

Campionatul Național Volei Masculin Speranțe : 
 

Turneu volei masculin speranțe – Bucuresti  29 – 30.10.2021 – Loc III 

Turneu volei masculin speranțe – Bucuresti  26 – 27.02.2021 – Loc III 

Turneu volei masculin speranțe – Buzau 28 – 29.01.2022 – Loc III 

Turneu volei masculin speranțe – Rm. Sarat   19 – 20,02.2022 – Loc III 

 

Calificare la Tuneul Semifinal Speranțe  

 

Turneu Semifinal speranțe – Suceava 19 – 20.03.2022 – Loc IV 

 

         Un sportiv de la C.S.S. C.N. Al. Vlahuta :    – sectia volei au avut dubla – legitimare cu C.S.M. Rm. 

Sarat si au participat si in Campionatul National de Volei Seniori divizia A2 Est. 

 

         Sportivii de la sectia de volei au reprezentat cu succes C.S.S. in competitiile organizate la nivel local 

– Cupa tineretului la Volei pe nisip si cupa 1 Iunie la Volei pe nisip – competitii organizate de  Consiliul 

Llocal in parteneriat cu Asociatia pentru Tineret,  CSS C.N. Al. Vlahuta si C.S.M. Rm. Sarat. 

          

Sectia Tenis de masa : 
 

Campionatul Național Echipe  „ Paleta de Argint” copii 8 – 10 Ani – LOC I (Serbanescu Rihana, 

David Rianna, Iordachescu Briana, Patranoiu Carla – Maria) 
 

David Rianna Loc III la simplu 
Serbanescu Rihana Loc 9 simplu 

Iordachescu Briana Loc 7 simplu  

Loc III - Iordan Teodora, Serbanescu Rihana, David Rianna  

Loc II dublu fete -  Iordan Teodora  Pepene Ana - Maria 



Campionatul Național  Echipe 8 – 10 ani – LOC I 

Campionatul național Individual 8 – 10 ani – LOC III 

Campionatul Național Echipe Juniori 3 11 – 12 ani – LOC III 

Campionatul Național Dublu Fete 8 – 10 ani – LOC III 

Campionatul Național Dublu Mixt 8- 10 ani – LOC III 

Trophy Championships Echipe – LOC I 

Euro Minichamps Individual – Loc XVI 

    

     In continuare profesorii  se ocupa de pregatirea sportivilor pentru concursurile ce vor urma si de 

selectionarea  a noi copii cu calitati pentru  practicarea sportului de performanta. De asemeni profesorii de 

la C.S.S. C.N. Al. Vlahuta Rm. Sarat s-au preocupat de intretinerea si imbunatatirea bazei materiale a 

Clubului prin atragerea de sponsorizari si de parteneriate cu Consiliul Local. 

 

 

                                                     Coordonator C.S.S. C.N. Al. Vlahuta, 

                                                       Prof. Ion Dragos – Romeo. 

 

Comisia pentru promovarea imaginii şcolii 

Raport activitate 

An şcolar 2021-2022 
 

          Festivitatea de deschidere a anului școlar s-a făcut în data de 13.09.2021 în 

curtea Liceului tehnologic ,,Traian Săvulescu”, Rm. Sărat (CNAV fiind în proiect 

de reabilitare),alături de invitaţi ai Primăriei, Poliţie, ISJ Buzău, părinţi, respectându-

se regulile de protecţie anti covid.  

 

 
 

 

Consiliul Şcolar al Elevilor în anul școlar 2021-2022 are următoarea componenţă: 

                  -Preşedinte: Creţoiu Teodora 

                  -Vicepreşedinte: Sandu Daniela 

                  -Secretar: Manolache Teodora  



     - Consiliul de Administraţie: Mustaţă Alexandra 
 

EVENIMENTE: 

      - derularea Proiectului R.O.S.E; 

                                          
      -activităţi derulate ca urmare a parteneriatului dintre CNAV si Primăria 

Municipiului Rm. Sărat, în cadrul STRATEGIEI PENTRU TINERET A 

MUNICIPIULUI RÂMNICU SĂRAT ; 

      -activităţi de voluntariat din cadrul SNAC, organizate cu ocazia 

sărbătorilor de iarnă, coordonate de Prof. Miron Mihaela ; 

                                             

 
 

- serbare dedicată Crăciunului, manifestare în holul central, organizată de prof. 

Creţoiu Corina, prof. Stoian Beatrice, prof.Gavrilă Ciprian etc 



 
 

- activitaţi întreprinse în cadrul Clubului de Robotică BOOGEY BOTS, cu 

participare la diferite meciuri si competiţii la nivel naţional ; 

--activităţi în cadrul orelor de consiliere şi orientare în parteneriat cu diverse 

instituţii (Poliţia Municipiului Rm. Sărat, Prevenirea si combaterea furturilor, 

consumului de droguri, subsatnte etnobotanice, alcool, tutun, violenţă ; 

Biblioteca Municipală ,,Corneliu Coposu », Rm. Sărat;  Proiectului Naţional 

,,Necenzurat”, în parteneriat cu Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere 

Antidrog Buzău;)etc. 

- activităţi susţinute în cadrul Cercurilor de specialitate pe discipline la nivel 

judeţean (ex. Foarfecă Guniţă-chimie, Untea Cătălina-biologie, Dumitrache 

Amalia-geografie) 

-Concursul de tenis de masă ,,Paleta de argint » :Colegiul Național ”Alexandru 

Vlahuță”  Râmnicu Sărat a câștigat Paleta de Argint (14.09.2021), în urma 

celor patru zile de meciuri de la Odroheiu Secuiesc! LPS Buzău a ocupat poziția 

secundă, iar echipa locală, CSS Odorheiu Secuiesc, s-a clasat pe locul al treilea. 

Clasament general (echipe și individual) 1. CNAV Râmnicu Sărat – 48 de 

puncte . 



                           

 
 

-ZiuaEuropeană a Limbilor a fost marcată printr-o serie de activități tematice 

menite să lărgească orizontul cultural-științific al elevilor noștri și, în egală 

maser, să-i provoace/invite la lecturi și cercetări ulterioare; 

                            
-redactarea revistei şcolii ,,Spirit Vlahuţist « , redactori şefi :Vasile Delia şi 

Creţoiu Teodora; 



                                                            

 
                                                                                                 

- Activităţi organizate de Consiliul Elevilor de Valentine’s Day 

 

 
 



 -Ziua Naţională a Lecturii – 15 .02.2022, marcată la nivelul colegiului primtr-o 

serie de activităţi susţinute de mai multe cadre didactice    

-8 Martie-zi marcată în holul şcolii de către elevii de gimnaziu, coordonati de d-na 

prof. Stoian Beatrice 

 
 

 

-popularizarea ofertei educaţionale pentu anul scolar 2022-2023 prin realizarea 

unui banner, expus într-o zonă intens circulată 

 
 

 



-participarea elevilor vlahuţişti la diverse concursuri şi olimpiade pe discipline 

în perioada martie-aprilie, iar participanţii la etapa NAŢIONALĂ sunt : 

Nedelcu Mihnea Iulian(clasa a-VI-a ; geografie, Premiul I), Chirac Flavia 

Paula (clasa a-IX-a A ; lb şi literatura română), Darie Sebastian Andrei (clasa 

a-IX-a A, matematica, Medalia de Bronz), Creţoiu Teodora Elena (clasa a-X-a 

A, lb. engleză), Bursuc Diana (clasa a-X-a A, religie). 
 

 

-ZIUA PORŢILOR DESCHISE, eveniment organizat online (23 mai 2022) Această 

activitate a presupus discuţii online cu  elevii de clasa a-VIII-a din cadrul şcolilor 

gimnaziale din oraşul Rm. Sărat şi zonele limitrofe, cu diriginţii şi directorii acestor 

şcoli. 

 

 

-Activităţi online în colaborare cu instituţii din învăţământul universitar (de exemplu 

CARAVANA FACULTĂŢII, organizată de Facultatea de Geografie, Universitatea 

Bucuresti, in data de 14.05.2021). 

 

-participarea cadrelor didactice la cursurile de formare : ,,CRED-Curriculum relevant, 

educaţie deschisă pentru toţi » sau alte cursuri de formare continua etc. ; 

 

-festivitatea de absolvire a elevilor de clasa a-XII-a (26.05.2022), organizată într-un cadru 

festiv în incinta şcolii 

 

- derularea Simulărilor la clasa a VIII-a si clasele a XII-a 



- Examenele Nationale, cu rata de promovabilitate mare ( 100%-clasa a-XII-a 

si 100%-clasa a-VIII-a). 

-participarea la BOOVIE-proiect educational TIFF, coordonator prof. Andreiu 

Mihaela. 

                            

 
 Kkkkkkkkkkkkkk  

  

                               Întocmit, responsabil comisie imagine ,  

                                                                  prof. Dumitrache Amalia 

 
 

Raport anual 2021-2022 

CEAC 

 
 În anul școlar 2021-2022,  CEAC din cadrul Colegiului Național “Al. Vlahuță”  s-a întrunit 

conform deciziei nr. 50/ 26.10.2021 de câte ori a fost necesar pentru a  indeplini următoarele 

direcții conform legislației: 



Atributiile CEAC conform art. 12 din OUG nr. 75 / 2005 privind asigurarea calitatii educatiei, 

completata si modificata prin Legea nr. 87 / 2006: 

a) coordonează aplicarea procedurilor şi a activităţilor de autoevaluare (evaluare internă) 

instituţională şi privind calitatea educaţiei, aprobate de conducerea unitatii de invatamanat; 

 b) elaborează anual un raport de evaluare internă privind calitatea educaţiei din unitatea de 

invatamant. Raportul este adus la cunoştinţă tuturor beneficiarilor prin afişare si/sau publicare; 

c) formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei; 

 Coordonatorul comisiei impreună cu conducerea scolii : 

·       Aprobă planurile comisiei (de activitate, îmbunătăţire, autoevaluare). 

·       Evaluează activitatea comisiei. 

·       Participă la verificarea modului de completare a documentelor oficiale. 

·       Contribuie la gestionarea dovezilor. 

·       Supervizeaza realizeazarea raportul de evaluare internă si a raportului de autoevaluare. 

·     Monitorizează activitatea de elaborare, aplicare şi verificare a orarului şcolii. 

·     Monitorizează activitatea comisiei. 

·      Stabileşte legătura permanentă între comisie, factorii de decizie şi personal. 

·       Reprezintă CEAC în raporturile cu Inspectoratul Şcolar, MEN, ARACIP, cu celelalte 

autorităţi publice, cu orice instituţie şi organism interesat în domeniul de activitate al 

comisiei, cu respectarea prevedrilor legale în acest sens. 

·       Colaborează cu membrii comisiei la verificarea mapelor profesorilor şi comisiilor, la 

întocmirea rapoartelor de evaluare. 

 

 În luna octombrie 2021 CEAC ales in anul 2020-2021 s-a întrunit pentru a actualiza 

platforma ARACIP si a emite Hotărâre 1 /02.10.2021 prin care se finalizează RAEI 2020. 

 In data de 28 octombrie  2021 s-a întrunit CEAC pentru anul școlar 2021-2022, ocazie cu 

care s-au formulat ideile pentru întocmirea regulamentului CEAC și s-au stabilit responsabilități 

in comisie. 

 Multe ședințe au fost susținute online si din motive de sigurantă sanitara, in condițiile 

pandemiei de Covid 19 , registrul de procese verbale si actualizarea platformei ARACIP au fost 

realizate de coordonatorul comisiei, prof. Gavrilă Florescu Laura. 

 Comisia a avut o legătura strânsa și o foarte bună colaborare cu toate departamentele ce 

definesc activitatea in Colegiului Național “Al. Vlahuță”  , conducere, secretariat, contabilitate , 

CA, comisii,cadre didactice, personal didactic auxiliar si nedidactic. 

 S-au facut eforturi foarte mari din partea tuturor pentru a se asigura un invatamant de 

calitate in siguranță sanitară, mai ales ca pe langa conditiile grele impuse de pandemia de Covid 

19, liceul nostru  a trebuit sa-si desfasoare activitatea intr-un alt liceu, situație prelungita din 

toamna anului 2019, cand liceul nostru a intrat in renovare. 

 Pe toate departamentele exista proceduri specifice si activitatea se desfăsoara conform 

metodologiilor in vigoare. Secretariatul are o evidenta clara, a tuturor activitatilor intreprinse. 

Toate examenele organizate si desfasurate au fost corect pregatite si indosariate. 



 Conducerea s-a straduit si a reusit ca la toate clasele sa existe laptop si proiector astfel incat 

sa putem desfasura activitatea educativa si direct, si online in functie de starea de sanatate a elevilor 

si a personalului didactic. 

 De mentionat ca in acest an scolar liceul nostru nu a intrerupt cursurile decat ocazional 

conform precizarilor legale, la unele clase, din cauza imbolnavirilor cu Covid 19. 

 CEAC a evaluat  dosarele depuse conform Ordinului de Ministru nr. 5578/2021 pentru 

aprobarea Metodologiei – cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare in 

invatamantul preuniversitar in anul scolar 2022-2023 si coordonatorul comisiei a participat la 

evaluarea urmatoarelor cadre didactice: 

1. Prof. Adam Relu – pentru pre-transferare pe o norma din catedra de educatie fizica  

2. Prof. Tatan Ovidiu – pentru pre-transferare pe o norma din catedra de matematica 

In luna septembrie 2022 comisia a verificat platform ARACIP. 

In data de 5 octombrie 2022 comisia a votat in unanimitate hotararea 1 prin care a decis 

finalizarea RAEI 2021. 

In data de 6 octombrie RAEI a fost finalizat sip e platform a ARACIP s-a deschis sesiunea 

pentru anul scolar curent 2022-2023. 

Activitatea comisiei CEAC 2021-2022 se incheie cu citirea in consiliul profesoral a Raportului 

anual si a RAEI 2021. 

 

        Coordonator,                                     

                                                                              Prof. Gavrila Florescu Laura 

 

RAPORT DE ACTIVITATE A SUBCOMISIEI „ANIVERSĂRI ȘI 

COMEMORĂRI EVENIMENTE ISTORICE”  

 ANUL ȘCOLAR 2021-2022 

În anul  școlar 2021-2022 în cadrul Colegiului nostru au fost sărbătorite şi 

comemorate toate evenimentele importante din istoria naţională și universală: 

Holocaust; Ziua Armatei; Ziua Naţională a României; 24 Ianuarie –Unirea 

Principatelor Române; Ziua de 9 mai, Ziua eroilor,  organizându-se cu această 



danpruteanu76@yahoo.com
Draft
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