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I. INFORMAȚII GENERALE 

 

 

A Date de identificare 

 

Unitatea de învățământ: LICEUL TEORETIC ”ALEXANDRU IOAN CUZA” 

Locaţie: Aleea Barajul Dunării, Nr. 5, Sector 3, Bucureşti 

Telefon/fax: 021.3404811 

E-mail: laicuza@gmail.com 

Pagină Web: www.laicuza.ro 

 

 
 

Nivel de învățământ: liceal 

Filiera: teoretică 

Specializări: matematică-informatică, științe ale naturii, filologie, științe sociale 

Forma de învățământ: zi 

 

 

B Date privind efectivele de elevi 

 

Populația școlară la începutul anului școlar 2018-2019: 

Clasa  Număr total  

de elevi 

Din care 

Fete  Băieți 

IX 205 102 103 

X 236 107 129 

XI 216 111 105 

XII 229 110 119 

TOTAL 886 430 456 

 

 

 

 

 

mailto:laicuza@gmail.com
http://www.laicuza.ro/
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Planul de învățământ în anul școlar 2018-2019: 

Clasa  Filieră  Profil  Specializare  Număr 

de clase 

 

IX 

 

Teoretică 

Real  Matematică-informatică 2 

Real  Matematică-informatică, 

intensiv informatică 

1 

Real  Matematică-informatică, 

intensiv limba engleză 

1 

Real  Științe ale naturii 1 

Umanist Științe sociale,  

intensiv limba engleză  

1 

Umanist  Științe sociale 1 

Total clase a IX-a 7 

 

X 

 

Teoretică 

Real Matematică-informatică 3 

Real  Matematică-informatică, 

intensiv informatică 

1 

Real  Matematică-informatică, 

intensiv limba engleză 

1 

Real  Științe ale naturii 1 

Umanist Științe sociale,  

intensiv limba engleză  

1 

Umanist  Științe sociale 1 

Total clase a X-a 8 

 

XI 

 

Teoretică  

Real  Matematică-informatică 3 

Real  Matematică-informatică, 

intensiv informatică 

1 

Real Matematică-informatică, 

intensiv limba engleză 

1 

Umanist Științe sociale,  

intensiv limba engleză  

1 

Umanist  Științe sociale 1 

Total clase a XI-a 7 

 

XII 

 

Teoretică  

Real  Matematică-informatică 2 

Real  Matematică-informatică, 

intensiv informatică 

1 

Real Matematică-informatică, 

intensiv limba engleză 

1 

Real  Științe ale naturii 1 

Umanist Științe sociale,  

intensiv limba engleză  

1 

Umanist  Științe sociale 1 

Total clase a XII-a 8 

Total clase 30 

 

C Date privind resursa umană 

 

Situația cadrelor didactice: 

Total 

cadre 

didactice 

Cu 

normă 

întreagă 

Din care, Cu 

fracțiune 

de normă 

Din care, 

Titulari  Detașați Suplinitori  Titulari  Suplinitori  

57 46 39 1 6 11 5 6 

100% 80,70% 84,78% 2,17% 13,04% 19,30% 45,45% 54,54% 
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Distribuția pe grade a cadrelor didactice: 

Total cadre 

didactice 

Doctor  Grad I Grad II Grad 

Definitiv  

Debutant  Fără grad 

57 4 37 5 8 2 1 

100% 7,01% 64,91% 8,77% 14,02% 3,5% 1,75% 

 

Personal didactic auxiliar este încadrat sub nivelul minimal al normativelor, după cum urmează:  

 

Categorie de personal  Nr de persoane  

Secretar  2 

Administrator financiar 1 

Inginer de sistem 1 

Administrator de patrimoniu 1 

Bibliotecar  1 

Laborant 1 

TOTAL 8 

 

Un post de administrator financiar este vacant. Solicitarea de organizare a concursului pe post, a 

primit răspuns negativ de la ISMB. 

 

Personalul nedidactic încadrat sub nivelul minimal al normativelor:  

 

Categorie de personal  Nr de persoane  

Îngrijitori  5 

Muncitori  2 

TOTAL 7 

 

 

D Date privind spațiile școlare și auxiliare 

 

Săli de clasă – 15 

Laboratoare – 7, (din care: informatică-4, fizică-1, chimie-1, biologie-1) 

Cabinet de limba engleză – 1 

Cabinete - 4 (din care: consiliere-1, matematică-1, limba română-1, socio-umane-1) 

Sala de sport – 1 

Bibliotecă – 1 

Sală de festivități – 1 

Cancelarie – 1 

Birouri pentru management – 3, (din care: cabinet director-1, cabinet director adjunct-1, cabinet 

contabil șef-1) 

Secretariat – 2 

Contabilitate – 1 

Cabinet medical – 1 

Spații auxiliare – 10 (din care: arhivă – 1, administrativ – 3, anexe laboratoare – 5) 

Grupuri sanitare – 8 

Toate sălile de clasă, laboratoare și cabinete sunt dotate cu videoproiector, sistem de monitorizare 

audio-video, difuzoare, tablă albă ecologică și ecran de proiecție. 
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II. CONTEXT GENERAL 

 

Din punct de vedere legislativ şi organizatoric, activitatea Liceului Teoretic ”Alexandru Ioan 

Cuza” s-a desfăşurat după reglementările următoarelor documente:  

 Legea Educației Naționale Nr.1/2011, cu completările și modificările ulterioare 

 Legea nr. 87 / 2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75 / 12.07.2005, 

privind asigurarea calităţii 

 Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a unităților din învățământul preuniversitar, 

aprobat prin OMEN 5079/2016 

 Strategia post aderare a MECT, 2007-2013; 

 Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă a României. Orizonturi 2013-2020; 

 

La nivelul liceului activitatea a fost proiectată şi desfăşurată pornind de la:  

 Planul de dezvoltare instituţională 2015-2019; 

 Planul anual de dezvoltare pentru 2018-2019 

 Planul managerial pentru 2018-2019; 

 Programul de activitate al departamentului educativ 

 Planurile manageriale și Programele de activitate ale comisiilor metodice/ ariilor curriculare, 

respectiv comisiilor de lucru pe probleme; 

 

Strategia şcolii noastre este orientată spre pregătirea elevilor în domeniul teoretic, bazată pe 

formarea de competenţe generale şi specifice, necesară pentru a corespunde cerinţelor naţionale şi 

europene.  

Ţintele strategice urmărite sunt:  

 

Ținta strategică 1: 

Promovarea educației diferențiate prin adaptarea demersului instructiv-educativ la nevoile imediate 

și de perspectivă ale elevului 

Ținta strategică 2: 

Susţinerea performanţelor elevilor prin activităţi şcolare, extraşcolare şi extracuriculare şi 

dezvoltarea spiritului de competiţie 

Ținta strategică 3: 

Promovarea eficientă şi realistă a imaginii liceului pe plan local, naţional şi european 

Ținta strategică 4: 

Creșterea numărului de proiecte, programe și parteneriate cu părinții, cu comunitatea și cu 

instituțiile de învățământ superior și de cultură 

Ținta strategică 5: 

Îmbunătățirea managementului resurselor umane pe direcția selecției, formării continue și 

promovării cadrelor didactice competente și creșterea responsabilizării fiecărui profesor prin 

implicarea în acte decizionale 
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III. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

 

 

A Promovabilitate 

 

Situația statistică la sfârșitul primului semestru al anului școlar 2018-2019: 

 

 

Corigenți pe obiecte:  

Limba română – 1, Matematică – 24, Fizică – 10, Chimie – 2, Informatică – 9, Istorie – 16, 

Geografie – 2, Biologie – 3 

 

Procentul de promovabilitate a scăzut la clasele la toate clasele față de semestrul I al anului 

școlar precedent. 

Numărul de corigenți a crescut la Istorie de la 1 la 16 (!!!), la matematică de la 14 la 24, la 

informatică de la 1 la 9; și a scăzut la  fizică de la 13 la 10, la geografie de la 4 la 2. 

 

B Frecvența elevilor 

 

La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2018-2019 am avut următoarea situație: 

 

Clasa  Total absențe Din care: 

Motivate  Nemotivate  

IX 3080 2495 585 

X 5904 4844 1060 

XI 6298 4731 1567 

XII 9843 8332 1511 

TOTAL 25125 20402 4723 

 

Numărul absențelor a crescut cu aproximativ 1000 față de aceeași perioadă al anului școlar 

precedent, și cu 7000 față de acum 2 ani. La clasele IX-XI a scăzut, pe când la a XII-a a crescut. 

Îngrijorător este faptul că la clasele a XI-a a crescut numărul absențelor nemotivate cu aproape 

1000. 

 

Clasele cu cele mai puține absențe, în special cele nemotivate: 

 

Clasa  Total absențe Din care: 

Motivate  Nemotivate  

X D 267 190 77 

IX C 358 285 73 

 

 

 

CLASA 
Nr. 

elevi 

Promovaţi Corigenţi 

Nr. % 
1 

obiect 

2 

obiecte 

Mai mult 

de 2 obiecte 

Situaţii 

neîncheiate 

a IX-a 204 194 95,09% 7 1 2 0 

a X-a 236 214 90,67% 18 2 0 2 

a XI-a 216 205 94,90% 4 5 1 1 

a XII-a 229 214 93,44% 7 2 0 6 

Total 885 827 93,44% 36 10 3 9 
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Clasa cu cele mai multe absențe nemotivate: XI G – 752, urmată de XII B – 306, celelalte având 

sub 200. 

 

C Statistica de la sfărșitul semestrului I 

 

Clasa Număr elevi 

înscriși 

Transferul elevilor Număr elevi rămași 

la sf sem I Veniți Plecați 

IX 205 0 1 204 

X 236 0 0 236 

XI 216 0 0 216 

XII 229 0 0 229 

TOTAL 886 0 1 885 

 

D Olimpiade 

 

Având în vedere noul Regulament de organizare a concursurilor școlare, la majoritatea disciplinelor 

a avut loc numai etapa pe școală în primul semestru.  

Etapa pe sector/județeană va fi organizată pe parcusrul semestrului II. 

Există și discipline la care și etapa pe școală se va desfășura la începutul semestrului II. 

 

 

Disciplina 

Etapa pe școală 

Participanți Calificați 

Limba și literatura română 16 10 

Lectură  18 7 

Limba engleză - - 

Limba franceză 7 3 

Limba spaniolă 3 3 

Matematică 22 11 

Fizică 29 3 

Chimie 10 4 

Biologie 20 5 

Istorie 22 18 

Geografie 10 4 

Socio-umane 19 18 

Religie 14 14 

Informatică 43 29 

TOTAL 233 129 

 

E. Concursuri școlare 

 

Concursul interdisciplinar ”Ștefan Hepiteș” faza municipală a fost organizată la Liceul Cuza. 

Au participat : 15 elevi clasa a IX-a 

                        16 elevi clasa a X-a 

                        11 elevi clasa a XI-a 

                         2 elevi clasa a XII-a 

12 elevi s-au calificat la faza interjudețeană a concursului. 

 

 

 



 9 

Premii obținute la etapa municipală: 

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele elevului Clasa Premiul/ 

mențiune 

Cadru didactic 

coordonator fizică și 

geografie 

1 Ciobanu M.  

Radu Ionuț 

10 PREMIUL III Ștefănescu Manuela 

Surcel Luminița 

2 Trandafir Victor Gabriel 10 PREMIUL 

SPECIAL 

Ștefănescu Manuela 

Surcel Luminița 

3 Gheorghe Valentin 10 PREMIUL 

SPECIAL 

Catrangiu Adriana 

Dorobanțu Ecaterina 

4 Popescu Alexandru 11 PREMIUL 

SPECIAL 

Ștefănescu Manuela 

Dorobanțu Ecaterina 

5 Oprea Andrei 

 

12 PREMIUL II Andrei Raluca  

Surcel Luminița 

 

Concursul de chimie ”Lazăr Edeleanu” 

La etapa pe școală au participat 17 elevi din care 1 elev s-a calificat la faza pe sector. 

 

Concursul Național “Creează cu scop ... „ -concurs de artă fotografică, prelucareare imagine, 

poster, film în limba engleză și caleidoscop 

 cadre didactice implicate: Păunescu Mariana 

 data susţinerii 17.12.2018 

 

Elevi participanţi: Premii obţinute 

1  Menţiune- Papatoiu Maria-secțiunea 

prelucrare imagine 

 

Rezultatele obținute la Olimpiada Sportului Școlar 

Ramura  Sector  Profesor  

Baschet baieti Locul I C.Burlacu 

Baschet fete  Locul I C Burlacu 

Sah  Mențiune S.Comărnescu 

Tenis de masă Mențiune S.Comărnescu 

 

 

IV. MANAGEMENT ȘCOLAR 

 

A. Activitatea echipei manageriale 

 

Activitatea managerială a avut şi are în continuare ca obiectiv esenţial creşterea calităţii şi 

obţinerea de rezultate superioare în toate domeniile activităţii din şcoală prin aplicarea unor 

principii şi funcţii manageriale bazate pe competenţe.  

Astfel, urmărind principalele funcţii ale managementului în general şi ale managementului 

educaţional în special, putem aprecia preocupările pentru creşterea calităţii activătăţii sub toate 

aspectele.  

 

Proiectarea activităţii s-a realizat, pornind de la planul de dezvoltare instituţională şi de la 

indicatorii de calitate, prin:  
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● elaborarea realistă şi corectă a proiectului de curriculum al şcolii prin valorificarea 

resurselor materiale şi umane de care dispunem urmărind, prin proiectul de C. D. Ş, sprijinirea 

traseului de dezvoltare profesională şi personală al elevilor; 

●  elaborarea proiectului activităţii de consiliere şi activităţi extracurriculare; 

●  elaborarea de planuri manageriale specifice la nivelul catedrelor; 

●  identificarea resurselor extrabugetare şi altele; 

●  elaborarea proiectului de buget pentru anul 2019; 

Organizarea activităţii a urmărit:  

● asigurarea documentelor curriculare specifice; 

● asigurarea unui sistem de delegare a sarcinilor şi raportare; 

● asigurarea bazei logistice pentru examene şi concursuri; 

● constituirea colectivelor de catedră respectându-se, pe cât posibil, principiul continuităţii; 

● constituirea formaţiunilor de studiu pentru clasa a-IX-a; 

● constiturea comisiilor de lucru pe probleme; 

● asigurarea condiţiilor pentru siguranţa elevilor şi cadrelor didactice; 

x● întreţinerea şcolii în bune condiţii.  

Conducerea operaţională a urmărit:  

● aplicarea documentelor curriculare aprobate; 

● întocmirea fişei postului pentru fiecare anagajat al instituţiei; 

● structurarea orarului şcolii; 

● organizarea serviciului pe şcoală a cadrelor didactice şi elevilor; 

● realizarea planului de achiziţii şi altele.  

Controlul şi evaluarea s-au realizat în principal prin:  

● întocmirea rapoartelor tematice către consiliul de administraţie (rezultatul controlului 

documentelor şcolare, analiza frecvenţei şi a notării ritmice, analiza activităţii educative şi 

extracurriculare, analiza activităţii servicilor de secretariat şi contabilitate) sau către I.S.3, I.S.M.B, 

Consiliul local privind resursa umană, resursele financiare, bază materială, starea de sănătate a 

elevilor, rezultatele elevilor şi altele.  

● Organizarea examenelor de corigență și diferență; 

● Arhivarea documentelor; 

● Aplicarea de teste  

 

Motivarea personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic a urmărit:  

● Stabilirea calificativelor anuale pe baza fişelor de autoevaluare, aprecierilor şefilor de 

catedră sau de compartiment şi a analizei acestor rezultate în consiliul de administraţie.  

 

Monitorizarea activității cadrelor didactice a condus la acordarea unui număr de 2 Note de 

serviciu acestea având următoarele motive: 

 Necompletarea catalogului (Ciungu Șt) 

 Absentare de la Consiliu Profesoral (Dincă V) 

 

B Inspecţia şcolară 

În anul şcolar 2018-2019 au fost derulate inspecţiile tematice ale ISMB prin inspectorul care a 

monitorizat activitatea liceului nostru - profesor Ștefania Penea, care au vizat: 

● Transferul elevilor, formaţiunile de studiu 

● Examene de diferenţă, corigenţă şi încheierea situaţiei şcolare a elevilor declaraţi amânaţi 

● Încadrarea profesorilor 

● Orarul şcolii 

● Cunoaşterea metodologiei pentru examenul naţional de bacalaureat 
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● Notarea ritmică a elevilor 

● Monitorizarea activităţilor educative şi extracurriculare 

● Legătura şcoală-familie etc.  

 

În primul semestru al anului școlar 2018-2019 nu a avut loc nici o inspecție de specialitate. 

 

S-au efectuat asistenţe la ore de către directori şi şefii de catedre, în special la cadre 

didactice noi în școală și la cei care predau la clasele a XII-a. 

Au fost acordate 32 calificative, dintre care 29 – Foarte Bine, 2 – Bine și 1 Slab. 

 
 

V. CURRICULUM 

 

a) Realizarea documentelor curriculare: 

 Reprezentanți ai tuturor comisiilor metodice/ariilor curriculare au participat la consfătuirile 

programate la începutul anului şcolar (septembrie 2018), au dezbătut noutăţile curriculare şi au 

organizat activitatea de predare în funcţie de programele aprobate, realizând la timp planificările 

şi celelalte documente solicitate de inspectori şi de conducerea unităţii; 

 Selectarea manualelor și a auxiliarelor didactice s-a realizat pe baza unor criterii stabilite de 

membrii catedrelor în cadrul primei şedinţe de catedră de la începutul lunii septembrie 

 

b) Educație diferențiată 

 La disciplina Limba și literatura română au fost realizate ore de pregătire suplimentară 

(recapitulare) pentru bacalaureat, cu elevii de clasa a XII-a (Săvoiu A., Stănică M, Dima I, 

Rediu M). S-au realizat pregătiri suplimentare cu elevii calificaţi la olimpiada de română, faza 

pe sector – toţi profesorii catedrei; Doamna profesoară Dima Irina a lucrat diferențiat cu elevi de 

la clasele X E și XI F în vederea pregătirii acestora la diferite concursuri; 

 La Limba engleză profesorii care au predat la clasele a XII-a au stabilit orarul de pregătire cu 

fiecare clasă şi au început pregătirea pe baza programei şi a subiectelor de examen din anul 

anterior. De asemenea, 1 opţional propus pentru clasa a XII-a are ca obiectiv pregătirea elevilor 

pentru examenele de engleză. S-a constatat un interes sporit al elevilor faţă de aceste ore de 

pregătire, dar şi faţă de examenele Cambridge, întrucât certificatele obţinute la aceste examene 

sunt echivalate cu examenul de bacalaureat pentru proba de limba engleză.  

 La Limba franceză s-a stabilit orarul pentru activităţile de recuperare cât şi de performanţă, 

profesorii de limba franceză confruntându-se cu situaţia de a avea elevi care n-au studiat limba 

franceză în şcoala gimnazială dar şi elevi care se pregătesc pentru studii în străinătate în limba 

franceză şi pentru DELF. Pregătirea suplimentară s-a desfășurat în cadrul Cercului ”Les 

Francojeunes”, cerc structurat pe 2 paliere: clasele a IX-a și clasele a X-a. 

 La Matematică s-au efectuat ore de pregătire suplimentară pentru Bacalaureat și performanță, 

săptămânal (Dumitrescu A, Ștefan C, Enea F, Zidu G, Cihodariu G, Petriceanu A) 

 Profesorii de fizică care au în încadrare clase terminale (Ștefănescu M., Andrei R., Ion M., 

Catrangiu A) au desfăsurat activitate de pregătire suplimentară a elevilor pentru examenul de 

bacalaureat şi de admitere în învăţământul superior. 

 Pregătirea suplimentară a avut loc și la celelalte discipline de examen: biologie (Dragomirescu 

L, Andrei C), chimie (prof.Sburlan D, Badea D), istorie (Burlacu J), geografie (Surcel L, 

Dorobanțu E), informatică (Chiriță V, Badea C, Aldea C, Rădună C, Păunescu M, Popescu C), 

discipline socio-umane (Goruneanu G, Iordan M, Simionescu E, Toth A), conform planificării 

realizate la început de an școlar, aprobată și afișată. 
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c) Evaluarea elevilor: 

 Teste predictive: La toate disciplinele s-au aplicat teste iniţiale la clasele a IX-a și la clasele noi. 

În şedinţele Catedrelor au fost discutate concluziile evaluării şi planul de măsuri.  

 Au fost concepute două variante de subiecte (cu barem) pentru lucrarea scrisă semestrială la 

clasa a XII-a: la limba română, respectiv 2 variante la matematică. Astfel s-au aplicat teze cu 

subiect unic la disciplinele Limba și literatura română și matematică, în semestrul I, la toate 

clasele a XII-a. 

 

d) Organizarea olimpiadelor și a concursurilor școlare: 

 In semestrul I au fost organizate etapele pe școală la toate disciplinele, mai puțin la Limba 

engleză. Toți profesorii catedrelor au fost implicați în elaborare de subiecte, evaluarea lucrărilor 

sau supravegherea elevilor. 

 În data de 19.01.2019 a avut loc etapa pe municipiu a Concursul interdisciplinar ”Ștefan 

Hepiteș” la Liceul Al.I.Cuza. Propunători de subiecte: Ștefănescu M. Președinta comisiei: 

Ștefănescu M, secretara comisiei: Vadasz R, membrii în Comisia de organizare: Andrei R și 

prof. Ion M., membru în Comisia de evaluare a lucrărilor: Catrangiu A 

 În perioada 23 noiembrie – 7 decembrie 2018 a fost organizată faza pe sector a ONSS baschet 

băieți și fete. 

 Având în vedere noul regulament de organizare a concursurilor și olimpiadelor școlare, etapa pe 

sector la toate disciplinele se va desfășura în semestrul al II-lea. 

 

e) Oferta educațională 

În anul școlar 2018-2019 se desfășoară opționale (CDȘ) după cum urmează: 

 La limba și literatura română: la clasele a XI-a şi a XII-a , propunători: Săvoiu A, Stănică M, 

Dima I, Rediu M, Vlăduț C;  

 La limba engleză se desfășoară opționale la clasele cu predare intensivă (de către profesorii 

clasei), unele fiind discipline noi: ”Itinerarii britanice”, ”Itinerarii americane”, ”Țări vorbitoare 

de limba engleză” și ”Introducere în literatură” 

 La matematică – pentru clasele IX-XII (aprofundare) – toți profesorii catedrei 

 La fizică – clasele XI-XII: toți profesorii catedrei 

 La biologie se desfășoară opționalele: ”Educație pentru sănătate” (IX E) – prof. Dragomirescu 

L, ”O călătorie în corpul omenesc” (XI E) – prof. Andrei C, ”Probleme de genetică” (XII E)-

prof. Dragomirescu L; 

 La chimie se desfășoară opționalul: ”Probleme de chimie organică” – clasele X-XI – prof Badea 

D și Sburlan D, „Probleme de chimie anorganică”- clasele a XII-a 

 Oferta educațională existentă în acest semestru la obiectul istorie, “ Istoria recentă a României” 

și ”Istoria monarhiei în România” DN clasele a XI-a F și G-prof Burlacu J, “Analiza textului 

istoric” CA- clasa a XII-a G și XII H- prof. Burlacu Janina. 

 La geografie, oferta de anul acesta este “Probleme fundamentale ale lumii contemporane”, CA, 

clasele a XII G și H, prof. Surcel Luminița şi Dorobantu Ecaterina. 

 La disciplinele socio-umane se desfășoară opționalul: ”Educație antreprenorială - Compania 

elev. Junior Achievement” – cl X H – prof. Iordan M; XI F – Goruneanu G,  

 La informatică se desfășoară opționale la clasele cu predare intensivă a informaticii, dar și la 

clasele X B, X C, X D, XI B, XI D, XII B - prof. Rădună C, Chiriță V, Badea C, 

 La educație fizică și sport mai multe clase au optat pentru opționale, în afara cărora se 

desfășoară și colective sportive la solicitarea elevilor: volei, baschet, fotbal. 
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Pentru anul școlar viitor, 2019-2020, au fost propuse un număr de opționale de către comisii 

metodice/arii curriculare, care în urma opțiunilor exprimate de către elevi, au fost aprobate în 

Consiliul de administrație al liceului: 

 La catedra de limba română : pentru clasele XI – XII; propunători: Dima I, Stănică M, Săvoiu 

A, Vlăduţ C,  

 La limba engleză, în afară de clasele cu predare intensivă, a optat: clasa XI H ”Tehnici de 

redactare”, 

 La matematică – pentru clasele IX-XII (aprofundare), în special clasele a XI-a și a XII-a au 

optat pentru aceste ore în vederea pregătirii examenelor naționale. 

 La fizică – clasele XI C, XII B, XII D, XII E – prof Ștefănescu M, Andrei R, Ion M,  

 La biologie și chimie s-au propus și au fost alese opționale pentru clasele a IX-XII la 

specializarea Științe ale naturii 

 La istorie oferta educațională este formată din “ O istorie a comunismului în România” – XI G – 

prof. Mehedințeanu F, ”Istoria recentă a României” XI H – prof. Iordan M,  precum și “ Lumea 

modernă și contemporană în texte istorice” clasele XII G și XII F – prof. Burlacu J 

 La disciplina geografie a fost propusă: ”Probleme fundamentale ale lumii contemporane” pentru 

clasele XI-XII uman. 

 În cadrul ariei curriculare Științe socio-umane s-a propus opționalul, disciplină nouă, Educaţie 

financiară – JA” 

 La informatică în afară de clasele cu predare intensivă a informaticii, clasa XI D a optat pentru 

”Tehnici de programare” – prof. Aldea C; 

 La educație fizică și sport mai multe clase au optat pentru opționale: volei, baschet, fotbal. 

 

 

VI. ACTIVITĂȚI DE FORMARE CONTINUĂ ȘI PERFECȚIONARE 

 

Participare la cursuri (cu credite) 

 

N
r.

cr
t 

 

Titlu curs 

N
r.

 c
r
ed

it
e
 

N
r.

p
a
rt

ic
ip

a
n

ti
  

Nume  și prenume  

participant 

 

Grup țintă 

1 ”Eficientizarea managementului 

instituțiilor de învățământ 

preuniversitar” Asociatia Egomundi, 

curs acreditat prin OMEN nr 3114/ 

01.02.2016 

30 1 Iordan Marieta Profesori 

2 ”Inovare si schimbare în 

managementul instituțiilor de 

învățământ preuniversitar” - 

Asociatia Egomundi, curs acreditat 

prin OMEN nr 3114/01.02.2016 

30 1 Iordan Marieta Profesori 

3 ”Evaluator de competențe 

profesionale ale cadrelor didactice in 

învățământul preuniversitar” 

30 1 Badea Corina Profesori 

metodiști 

4 Curs de formare internațional pe – 

”Visible Learning” - învățare vizibilă 

și structurile mentale ale profesorilor 

și liderilor școlari  

10 1 Bolboașă-Șofaru Alin Profesori  
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5 Curs ”Formator”, autorizat de ANC 

anul 2018, 14 decembrie 2018 

60 1 Bolboașă-Șofaru Alin Profesori  

6 Curs de formare internațional pe 

secțiunile : ”Foreign languages 

teaching”, ”Education and 

Pedagogical Methodology”, 

”Interdisciplinary Studies”, ”Foreign 

languages and globalization” 

6 1 Bolboașă-Șofaru Alin Profesori  

 

Prof. Smaranda Mladin a absolvit programul de masterat ”Didactici ale Disciplinelor 

Filologice”, Facultatea de Litere, Universitatea București - 90 de credite transferabile.  

 

Participări la activități de dezvoltare profesională și personală, cursuri fără credite: 

 

Furnizor /tip proiect Tema curs Număr ore Nume și prenume 

participant 

CCD București Stiluri de învățare 15 Iordan Marieta 

ARAT Școala Catexis  13 

8-9 Sept 2018 

Toth Alina 

ARAT Conferinţa Naţională de 

Analiză Tranzacţională 

Maturizare și schimbare 

14 

27 – 28 octombrie 

2018, Timișoara, 

Toth Alina 

ARAT Școala integrativă 13 

20-21 Oct 2018 

Toth Alina 

ARAT Workshop-ul cu tema: 

Să asculți și să vorbești: 

Interpretare, descriere, 

empatie, confruntare, 

primul din seria de trei 

evenimente anuale sub 

titlul Revenirea la 

fundamentele AT-ului: o 

perspectivă actualizată 

14 

17 – 18 noiembrie 

2018 

Toth Alina 

ARAT Analiza Tranzacțională 

Relațională  

13 

10-11 Nov 2018 

Toth Alina 

ARAT Eficiența psihoterapiei. 

Evaluări  

13 

15-16 Dec 2018 

Toth Alina 

ARAT Contracte anuale. Lucru 

contractual ,  

13 

13-14 Ian 2019 

Toth Alina 

ASF Curs de educație 

financiară 

5 

3 octombrie 2018 

Goruneanu Grațiela 

ECDL Programare Python 20 

1-5 febr 2019 

Aldea Cristina 

Rădună Carmen 

 

 

Cadre didactice înscrise la definitivat și grade didactice 

 

 Prof Păvăloiu Simona este înscrisă la  gradul II 

 Prof Dima Irina – echivalare doctorat cu gradul I 

 Prof. Rediu Maria – înscrisă la gradul II 
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Activități de formare/perfecționare derulate în liceu: 

 

Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” este centrul ECDL, care organizează examene pentru elevi, 

profesori evaluatori: Păunescu Mariana, Aldea Cristina și Rădună Carmen. 

 

La nivelul comisiei Limbi romanice s-a desfășurat: „Strategii de învăţare diferenţiată, în contextul 

claselor eterogene de limbi străine” – masă rotundă şi schimb de bune practici → noiembrie 2018 

 

În cadrul întrunirii comisiei metodice de fizică în luna decembrie prof. Ion Mihaela a prezentat 

referatul  cu tema “Rolul experimentelor în procesul de predare –învățare evaluare” 

 

În cadrul Comisiei Stiințe socio-umane: ”Metode și strategii de evaluare la disciplinele socio-

umane”, Seminar 

 

Participări la conferințe, simpozioane, etc. 

 

Prof. Grațiela Goruneanu 

Sesiune de comunicări știintifice Comunicarea didactică (ediția a IV-a), Colegiul National Emil 

Racoviță, 14.12.2018, clasa a XI-a E,  3 elevi  

 

Prof. Marieta Iordan 

Sesiune de comunicări știintifice Comunicarea didactică (ediția a IV-a), Colegiul National Emil 

Racoviță, 14.12.2018, clasa a X-a H,  3 elevi . 

 

Seminar internațional „Dreptul de proprietate intelectuală”, 11-12 decembrie 2018, Facultatea de 

Agronomie si medicină veterinară  

 

Prof. Florin Mehedințeanu 

Simpozionul Național „Restitutio Matei Basarab”, parteneriat C.C.D. și I.S.M.B., 17.11 2018 

 

Prof. Alin Bolboașă-Șofaru 

Conferința ”Crăciunul ieri și azi”, decembrie 2018, în cadrul Universității din București, Facultatea 

de Litere 

 

Conferința Internațională ”Educație în societatea de astăzi”, Beclean, România 

 

Activitatea publicistică: 

 

Prof. Adrian Săvoiu 

 Volumul II al antologiei 40 de lecturi pasionante pentru liceu, Editura Art Educațional, 

București, 2018, 384 p. (coautor) 

 http://www.agentiadecarte.ro/2018/12/volumul-ii-al-antologiei-40-de-lecturi-pasionante-pentru-

liceu/ 

 

 ”Ca să încerc rotundul lumii.” Jurnal de călătorie, Editura Ars Docendi, București, 2018, 104 p. 

http://www.agentiadecarte.ro/2018/09/lansarea-volumului-%E2%80%9Dca-sa-incerc-rotundul-

lumii-jurnal-de-calatorie%E2%80%9D-de-adrian-savoiu/ 

 

 

http://www.agentiadecarte.ro/2018/12/volumul-ii-al-antologiei-40-de-lecturi-pasionante-pentru-liceu/
http://www.agentiadecarte.ro/2018/12/volumul-ii-al-antologiei-40-de-lecturi-pasionante-pentru-liceu/
http://www.agentiadecarte.ro/2018/09/lansarea-volumului-%E2%80%9Dca-sa-incerc-rotundul-lumii-jurnal-de-calatorie%E2%80%9D-de-adrian-savoiu/
http://www.agentiadecarte.ro/2018/09/lansarea-volumului-%E2%80%9Dca-sa-incerc-rotundul-lumii-jurnal-de-calatorie%E2%80%9D-de-adrian-savoiu/
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Volumul poate fi citit aici: 

https://adriansavoiu.files.wordpress.com/2018/10/adrian-savoiu-ca-sa-incerc-rotundul-lumii-jurnal-

de-calatorie-pt-internet.pdf 

 

 Articolul ”Și eu am fost elev al Liceului Sportiv” în monografia Marea revedere a generațiilor. 

Liceul central de Atletism, Câmpulung, 1970-2018. 

 

Prof. Florina-Irina Dima 

 articole în revista ”Historia”: ”Doamna și licornul – text, imagine și semnificații”; ”Alteritate și 

Gertrude Bell” (disponibile și online, pe websiteul historia.ro). 

 

Prof. Florentina Enea: 

 Culegere de exerciții și probleme – Matematică pentru clasa a VI-a, Semestrul I – Editura 

Sigma, Coautor cu Niculae Ghiciu, Emilia Iancu, Maria Popescu, Vicențiu Rusu 

 Portofoliu de evaluare formativă – Matematică clasa a V-a – Editura Delfin – Coautor cu: Ionica 

Vasile, Alina Găvănescu, Ela Lazăr, Emilia Iancu, Maria Popescu, Vicențiu Rusu 

 Portofoliu de evaluare formativă – Matematică clasa a VI-a – Editura Delfin – Coautor cu: 

Ionica Vasile, Alina Găvănescu, Ela Lazăr, Emilia Iancu, Maria Popescu, Vicențiu Rusu 

 

Prof. Cristina Ștefan 

 ”Dragă Doamne”, coordonator cu Alin Bolboașă Sofaru, Badea Doinița, Editura Ștef, 2018 

 

Prof. Doinița Badea 

 ”Dragă Doamne”, coordonator cu Cristina Ștefan, Alin Bolboașă Șofaru, Editura Ștef, 2018 

 

Prof. Alin Bolboașă-Șofaru 

 ”Cuvinte Vii” , Editura Ștef, 2018 

 ”Când Profesorii zâmbesc”, Inițiator și coordonator, Editura Ștef, 2018 

 ”Dragă Doamne”, Inițiator și coordonator cu Ștefan Cristina Laura, Badea Doinița, Editura Ștef, 

2018  

 ”Epistole către Dumnezeu”, Inițiator și coordonator cu Oana Stoian, Editura Ștef, 2018 

 

La nivelul Liceului Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” își desfășoară activitatea 7 profesori metodiști 

ai ISMB: 

 Zidu George - matematică 

 Ștefănescu Manuela – fizică 

 Badea Doinița – chimie 

 Badea Corina – informatică 

 Goruneanu Grațiela – discipline socio-umane 

 Iordan Marieta – discipline socio-umane 

 Pantilimon Valeriu – educație vizuală 

 

Prof. Ştefănescu Manuela este membru in Grupul de Lucru al CNEE pentru elaborarea subiectelor 

la bacalaureat la disciplina fizică. 

 

Următorii profesori sunt membri ai Consiliului Consultativ al disciplinei la nivelul municipiului 

București: 

 Vadasz Reka – limba engleză 

 Ştefănescu Manuela – fizică 

https://adriansavoiu.files.wordpress.com/2018/10/adrian-savoiu-ca-sa-incerc-rotundul-lumii-jurnal-de-calatorie-pt-internet.pdf
https://adriansavoiu.files.wordpress.com/2018/10/adrian-savoiu-ca-sa-incerc-rotundul-lumii-jurnal-de-calatorie-pt-internet.pdf
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 Badea Doinița – chimie 

 Dorobanțu Ecaterina - geografie 

 Badea Corina și Chiriță Valentina – informatică 

 Goruneanu Grațiela și Iordan Marieta – discipline socio-umane 

 

 

VII. ACTIVITĂȚI EXTRAȘCOLARE ȘI EXTRACURRICULARE 

 

Obiectivul principal urmărit a fost: ”Perfecţionarea conţinuturilor activităţilor educative” 

Coordonator: prof. Paula Malancu – consilier cu munca educativă 

 

Modalităţi de realizare: 

 Elaborarea de către toţi diriginţii a documentelor activităţii educative: proiectele de activitate 

anuală şi semestrială, caietul dirigintelui/dosarul clasei.(septembrie); 

 Discutarea în şedințele comisiei a temelor adecvate orelor de consiliere în funcţie de nivelul 

claselor şi nevoilor acestora; 

 Stabilirea orarului orelor de consiliere şi a consultaţiilor cu părinţii și afișarea acestuia la avizier;  

 Stabilirea tematicii şedinţelor şi a lectoratelor cu părinţii; 

 Asistențe la orele de consiliere; 

 Realizarea unor seturi de scenarii, conţinuturi şi proiecte model pentru o posibilă structură şi 

desfăşurare a orelor educative; 

 Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi; 

 Antrenarea grupurilor ţintă în desfăşurarea unor activităţi educative; 

 Realizarea de activităţi privind orientarea în carieră (prezentare universităţi, vizite la instituţii, 

discuţii cu specialişti); 

 Stimularea elevilor să participe la acțiuni de promovare a imaginii liceului (concursuri, 

simpozioane, prezentari, etc.) 

 Realizarea de materiale şi mijloace corespunzătoare conţinuturilor informaţionale propuse: 

chestionare, fişe de lucru, pliante, reviste, afişe, fotografii, videocasete, CD-uri, albume; 

 Proiectarea cu prioritate a unor activităţi legate de prevenirea consumului de droguri şi a 

violenţei în rândul adolescenţilor; 

 Colaborare permanentă între profesorii diriginţi şi Consilierul şcolar în vederea realizării de 

chestionare şi materiale necesare orelor de consiliere dar şi activităţilor desfăşurate cu părinţii. 

 Promovarea unei conduite corespunzătoare în familie, liceu și societate prin includerea în cadrul 

orelor de dirigenție a unor teme ce vizează aceste comportamente (vizionare de clipuri, studii de 

caz, discutii tematice) 

 

a) Formarea şi dezvoltarea la elevi a unor abilităţi specifice de comunicare, cooperare, 

cunoaştere/ autocunoaştere şi a unui sistem de atitudini realiste privind cariera 

 

Comunicare didactică- ed. a IVa, tema ”Repere educaționale în 100 de ani - valori perene”-  

Sesiune de comunicări științifice pentru elevi și profesori, proiect cuprins în CAEN la nr. A8, 

poziția 18. 

Locul de desfășurare: C.N.E. Racoviță, 14.12. 2018 

Instutuția organizatoare: C.N.E. Racoviță 

Coordonator elevi: Iordan Marieta 

Participanți: Corneliu Marina, Sturzu Sânziana- XH 
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Săptămâna Globală a Antreprenoriatului 

Eveniment național Junior Achievement România,  

Loc de desfășurare: Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza,  

Întâlnire-dezbatere cu o persoană din mediul de afaceri, Matei Pavel (manager T-Me Studios)  

Data de desfășurare: 15 noiembrie 2018, Sala de festivități,  

Elevi implicați: 60 elevi, clasele a XI-a A, D, E, F și a XI-a A,  E (Iordan Marieta, Goruneanu 

Grațiela). 

 

„Our Solar System”- Bucharest Science Festival 

Locul de desfășurare: VR Cinema-Veranda Mall, 30 sept.2018 

Instutuția organizatoare: ASUR 

Organizator: Andrei Cătălina  

Participanți:12 elevi -XF 

 

Cursuri ECDL 

Instituția organizatoare: ECDL Romania 

Examinatori: Rădună Carmen, Păunescu Mariana, Aldea Cristina 

 

Drepturile de autor și proprietatea intelectuală 

Invitat OSIM, expert marketing, Mariana Muscalu, activitate organizată în colaborare cu Junior 

Achievement România și OSIM 

Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza 

Data: 21.11.2018 

Participanti:  clasa a XI-a F  

Prof coordonator: Goruneanu Grațiela. 

 

b) Optimizarea relaţiei şcoală-familie în vederea formării personalităţii tinerilor şi 

integrării acestora în viaţa comunităţii 

 

Desfăşurarea şedinţelor şi consultaţiilor cu părinţii conform graficului stabilit la începutul anului 

şcolar 

Responsabili: diriginţii 

 

„Rolul părinților în viața școlii”, lectorat cu părinții 

Prof: Malancu Paula, IX D 

 

c) Diversificarea activităţilor extracurriculare pentru atragerea elevilor într-un spaţiu 

educativ adecvat 

 

Acţiuni / proiecte desfăşurate în colaborare cu diferite instituţii şi organizaţii:  

 

Sesiunea de comunicări științifice interdisciplinare ”Incursiune în curriculum” 

Botoșani, în curs de desfășurare 

Liceul de Artă ”Ștefan Luchian” 

Prof. îndrumător  Dima Florina – Irina  

Participanți: 1 elev-XI F 
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Dezbaterea ”Literatura română la feminin – Iulia Hasdeu, Sofia Nădejde, Hortensia Papadat – 

Bengescu, Ana Blandiana, Ileana Vulpescu, Ioana Pârvulescu, Gabriela Adameșteanu” 

București, 27.11.2018 

Liceul Teoretic „Al. I Cuza„ 

Prof. organizator: Dima Florina – Irina 

Participanți: 2elevi- X E; 2elevi-XII B  

 

Workshop: ”Ce vor elevii de astăzi de la profesorii de mâine și ce vor profesorii de mâine de 

la elevii de astăzi" 

Loc de desfășurare: Universitatea din București 

Data: 23.10.2018 

Inițiatori și coordonatori: dl profesor Alin Bolboașă Șofaru, dna profesor Florentina Enea 

Scop: Activitatea a pus față în față studenții de la Facultatea de Litere cu elevii Liceului Alexandru 

Ioan Cuza. 

 

Liceeni la gradiniță, parteneriat cu Gradinița nr.154 

Prof: Malancu Paula, 20 elevi 

Coordonator proiect: Toth Alina 

 

Atelierul de creativitate „Teatrul de umbre” 

Instituția organizatoare: Muzeul Țărănului Român 

Coordonator liceu: Aștelian Raluca 

Participanți: 20 elevi-IX G 

 

Acţiuni derulate din iniţiativa M.E.N. şi I.S.M.B 

 

Ziua Internațională de combatere a discriminării 

Tema: „Ce sunt prejudecățile?” 

9 Noiembrie, 2018 

Coordonator: Simionescu Eugenia, IXF 

 

Ziua Culturii Române- Eminescu, poet național 

Ianuarie, 2019 

Organizator: Simionescu Eugenia, IXF 

 

Tema: Concert de colinde și lansarea cărții ”Dragă Doamne...” 

Organizator/inițiator: Alin Bolboașă Șofaru și Reka Vadasz 

Locul de desfășurare: ISMB 

Data/perioada: Decembrie 2018 

Elevi implicați/clase implicate: membrii Coralei Cuza 

 

Concursuri: 

 

Concursul jurnalistic ”100 de ani de jurnalism profesionist în România. Trecut, prezent și 

viitor”. 

Locul de desfășurare: București ( concurs în curs de desfășurare) 

Instutuția organizatoare: ISMB și Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România 

Prof. îndrumător Dima Florina –Irina  

Participanți: 1 elev-XE 
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Concursul “Le français est une chance”, 23 oct 2018 

Locul de desfășurare: Lic. Teoretic „Al.I.Cuza” 

Coordonator: Aștelian Raluca, 25 elevi-IXG 

Participanți: 100 elevi - clasele a IX-a 

 

Concursul de creație (secțiunea eseu) ”Recunoștință făuritorilor Marii Uniri” 

București, în curs de desfășurare 

Ministerul Educației și ISMB 

Prof. îndrumător Dima Florina – Irina, Participanți: 2elevi-XIF 

 

Proiectul – concurs național interdisciplinar ”Cvintetul anotimpurilor”, ediția a X-a 

Târgoviște, anul școlar 2018 - 2019 

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul” 

Prof. îndrumător Dima Florina – Irina  

Participanți: 3elevi- XI F 

 

Proiectul național de creație literară și plastică ”Universul imaginar” (care are ca activitate 

principală un concurs), ediția a IX-a București, Dec. 2018 – Iunie 2019 

Prof coordonator: Dima Florina Irina 

Institutia organizatoare: Liceul Teoretic ”Al. Ioan Cuza” 

Participanți: 5elevi-  XI F, 2elevi- XII B, 1elev- XII A, 3elevi- X E 

 

Concurs Municipal ,,Arta –Culoare și Design 

Instituția organizatoare: ICHB 

Locul de desfășurare: Liceul Teoretic de Informatică Bucuresti, 19 Ianuarie 2019 

Prof. Coordonator: Muscalu Iuliana 

Participanți: 6 elevi 

Premii: Dumitru Cristian-premiul I, Patraulea Silvia-Premiul III, Mihalache Elena-premiul II, 

Bratcovici Maria-premiul III 

 

Concurs „Public Speaking” -Preselecție 

Instituția organizatoare: ESU Romania 

Coordonator: Răducu Adriana 

Participanți: 4elevi- IXG, XG, XIIG 

 

Concursul interdisciplinar ”Ștefan Hepites” (fizică și geografie) 

Etapa municipală organizată de Liceul Al.I.Cuza 

19.01.2019 

Participanți: 15 elevi cls aIX-a, 16 elevi cls aX-a, 11 elevi cls aXI-a, 2 elevi cls aXII-a 

12 din elevii participanți s-au calificat la faza interjudețeană a concursului 

 

OFFICIAL DEMO  - BUCURESTI- FIRST® Tech Challenge Romania ,  

Organizator/inițiator: Natie prin educatie 

Locul de desfășurare: Scoala Americana 

Data/perioada: 3 feb. 2019  

Profesor coordonator/implicați: Badea Corina, Chiriţă Valentina 

Elevi implicați/clase implicate (numar elevi): XIA, XID, XIG, XIIA (11 elevi) 
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Cinstirea unor evenimente ale istoriei și culturii: 

 

Centenarul Marii Uniri 

Program organizat de : prof. Burlacu Janina, Mehedințeanu Florin 

Participanți: elevii cl IX-XII 

Perioada de desfășurare: 27-29 noiembrie 2018 

 

Serbare de Crăciun 

Realizatori : Diriginţii 

 

”Vine Crăciunul”, program coral de colinde si cantece de Craciun, cls.IX-XI 

Spectacol realizat de prof. Ciungu Ştefania și Manea Ana 

 

”Colinde de Crăciun” – corala Cuza 

Prof. Coordonator: Alin Bolboașă-Șofaru 

 

d) Vizite: 

 

Vizită-Muzeul Național al Literaturii Române 

Profesor organizator: Andrei Cătălina 

Participanți: 23 elevi-10F 

 

Vizită Muzeul Satului 

Prof. organizator: Badea Doinița Ștefania 

Participanți:20 elevi-XIIF 

 

Vizită Târg de Crăciun 

Prof. organizator: Badea Doinița Ștefania 

Participanți:24 elevi-XIIF 

 

Noaptea cercetătorilor europeni 

Data de desfășurare: 28.09.2018 

Prof. organizatori: Raluca Andrei, Adriana Catrangiu 

Participanți:elevi din clasele XIIE, XIC, XD 

 

Vizită la Târgul „Gaudeamus-Carte școlară” (ROMEXPO) 

Organizator: Marieta Iordan 

Data/perioada: 14.11.2018 

Elevi implicați: 10 elevi, clasa a X-a H 

 

Vizită la Târgul Educațional RIUF 

București, Sala Palatului, Octombrie 2018 

Organizatori: Ministerul Educației,Educativa 

Prof. Adriana Răducu, 40 elevi  – XIIF, XII G 

 

Vizitarea Muzeului Literaturii Române 

Organizator: Simionescu Eugenia 

Data/perioada: ianuarie 2019 

Elevi implicați: 30 elevi, clasa a IX-a  F 
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e) Activități de voluntariat: 

 

„Să-l ajutăm pe Vlăduț să trăiască”-acțiune de voluntariat, împreuna cu elevii corului școlii și  

pr.prof. Bolboașă Sofaru Alin 

Locul de desfășurare:școala 195  

Coordonatori: Alin Bolboașă-Șofaru, Ștefan Cristina 

 

Centrul de asistenţă socială Sf. Ana, sector 3  

Liceu, în colaborare cu DGASPC 

Prof coordonator: Aștelian Raluca, 25 elevi-IXG 

 

Voluntariat – Crăciunul cu bucurii pentru copii 

Centrul de zi „Sf. Sophia”, 12 decembrie 2018 

Prof: Pavaloiu Simona si XE, Malancu Paula si IXD, Ciungu Stefania  

 

Proiectul caritabil „Biblioteca de spital”  (realizarea unor felicitări motivaţionale pentru copiii 

bolnavi de cancer;donaţii de carte şi rechizite pentru spitalele de copii) 

Asociaţia „Sf. Nectarie şi Sf. Efrem cel Nou” 

Prof coordonator: Aștelian Raluca, 30 elevi-IXG 

 

Voluntariat cu Asociația Gavriil 

Clasa a XI-a E a fost implicată în activități de voluntariat cu Asociația „Gavriil”, care integrează în 

societate copii cu autism. Elevii au participat la activitățile asociației și au desfășurat activități 

antreprenoriale în vederea strângerii unor fonduri financiare, care au fost donate asociației 

Perioada de desfășurare: noiembrie-decembrie 2018 

Prof coordonator: Goruneanu Grațiela. 

 

O rază de lumină 

Consiliul Elevilor s-a implicat în proiectul caritabil "O rază de lumină", demarat pentru a 9-a oară 

de Asociația Turistică Ghizii României,  

Elevii Cuziști au organizat un Concert Caritabil de colinde în data de 17 decembrie 2018 și un Târg 

de Crăciun. Banii obținuți vor reprezenta donația pentru copiii de la Spitalul de Oncologie Fundeni 

și pentru bătrânii de la căminul Acoperamântul Maicii Domnului din București. 

 

f) Vizionare piese de teatru/spectacole/filme 

 

Vizionare spectacol operă-Cavaleria Rusticană 

Opera Română, 3 noiembrie 2018 

Profesor: Andrei Cătălina, XF- 11 elevi 

 

Vizionare piesă teatru- Orchestra Titanic  

Profesor: Andrei Cătălina, XF-15 elevi 

 

Vizionare piesă teatru-Tectonica sentimentelor 

Prof.organizator: Andrei Cătălina 

TNB, 15 decembrie 2018, 13 elevi-XF 

 

Vizionare spectacol de opera, Opera București ”Traviata” 

Prof:Ștefan Cristina, XID 
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Vizionare spectacol de teatru, ‘’20 de ani în Siberia ‘’, TNB 

Prof. Simionescu Eugenia, IXF 

Noiembrie 2018 

 

Vizionare spectacol de teatru, Sala Rapsodia (Lipscani) 

Prof. Simionescu Eugenia, IXF 

Decembrie 2018 

 

Vizionare  piesă de teatru Nottara ”Totul e relativ” 

Prof: Ștefan Cristina, 30 elevi XID 

 

Vizionare Spectacol de operetă- Victoria și al ei husar 

Prof: Badea Doinița, 12 elevi XIIF 

 

Vizionare Spectacol de revistă, 

Prof: Badea Doinița, 28 elevi XIIF 

 

Vizionare film: MEL Chemistry 

Prof. Andrei Cătălina, X F 

19 sept 2018 

 

Vizionare Spectacol Alice în Țara minunilor (Circul Globus) 

Organizator: Goruneanu Grațiela, XI – 20 elevi 

Data/perioada: 20.10.2018 

 

Vizionare Spectacol Reveria, Circul Globus 

Organizator: Goruneanu Grațiela 

Data/perioada: 09.11.2018 

Elevi implicați: 20 elevi, clasa a XI-a E 

 

Vizionare Spectacol Vivat Hollywood, Circul Globus 

Organizator: Iordan Marieta 

Data/perioada: 14.10.2018 

Elevi implicați: 26 elevi, clasa a X H 

 

Vizionare Spectacol de teatru Viforul, TNB 

Organizator: Goruneanu Grațiela 

Data/perioada: 15.11.2018 

Elevi implicați: 12 elevi, clasa a XI-a E 

 

Vizionare spectacol Rigoletto, Opera Națională București 

Organizator: Goruneanu Grațiela 

Data/perioada: 21.12.2018 

Elevi implicați: 9 elevi, clasa a XI-a E  

 

g) Revistele liceului 

 

”Liceenii”, revistă coordonată de prof: Vlăduț Corina 

 

”Cronos”, revista de istorie- coordonator prof. Burlacu Janina 

 

”English Mag”, revista de limba engleză - coordonator prof. Păvăloiu Simona 
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h) Cercuri  

 

Cercul de Limba franceză „Les Francojeunes” 

Coordonator: Aștelian Raluca 

Participanți: nivelul 1 - 40 elevi-toate clasele a IX-a 

                    Nivelul 2 – 25 elevi, cl XE si XF 

 

Cercul de istorie “Cronos”-coordonator Janina Burlacu 

 

Cercul sportiv – coordonatori Camelia Burlacu, Comărnescu Sorin 

 

Clubul de engleză ‘YOUTH Club” 

Coordonatori: Catedra de limba engleză 

 

Clubul Junior Achievement 

În conformitate cu Acordul de parteneriat cu Junior Achievement România pentru anul școlar 2018-

2019, pentru programul Compania,  

Coordonator: Goruneanu Graţiela 

Locul de desfășurare: Cabinet antreprenorial/Sala de Festivități 

Elevi implicați: 80 elevi, clasele a XI-a și a X-a A 

 

Clubul Junior Achievement Descoperă Economia! 

Organizator: Iordan Marieta 

Data/perioada: Săptămânal 

Elevi implicați: 30 elevi, clasele a XI-a și a X-a  

 

Clubul Cuziștii competitori – pregătire suplimentară pentru Olimpiada de Științe Socio-umane 

(Logică, Economie, Filosofie) 

Organizator: Goruneanu Grațiela 

Locul de desfășurare: Cabinet antreprenorial 

Data/perioada: Săptămânal, Marți, Joi 

Elevi implicați: 10 elevi, clasele a XI-a D, a XII-a G, a XII-a H 

 

i) Excursii: 

 

Excursie-Polovragi (Polovragi, Cheile Oltețului), 25-27 oct.2018 

Prof. organizatori: Andrei Cătălina-25 elevi, XF 

                              Goruneanu Grațiela 5 elevi XI E 

                               Simionescu Eugenia IX F 

 

Excursie-Polovragi (Polovragi, Cheile Oltețului), 22-24 oct.2018 

Prof. organizatori: Alina Dumitrescu – 28 elevi XII D 

                              Adriana Catrangiu - 10 elevi XI C 

 

Excursie tematică- Sinaia 

Prof. organizator: Ștefan Cristina, XID 
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Excursie Oradea, octombrie 2018 

Prof: Cihodariu George, Petriceanu Ana-Maria. Malancu Paula, George Zidu-IXD, IXE 

 

Excursie Sibiu, Octombrie 2018 

Prof: Petriceanu Ana Maria, Stefanescu Manuela, Cihodariu George, Lerca Monica 

 

Excursie Bușteni 

26-27 octombrie 2018 

Prof. Camelia Burlacu, clasa X B 

 

Excursie în Retezat 

6-7 Octombrie 2018 

Prof. Surcel Luminița, Goruneanu Grațiela 

 

 

VIII. PARTENERIATE, PROIECTE ȘI RELAȚII  

 

 

PROIECTE INTERNAȚIONALE 

 

PARTENERIAT cu UNIVERSITATEA TEESSIDE, Middlesbrough, Marea Britanie 

Perioada de parteneriat: 2014-2019 

Obiective generale: 

 Familiarizarea elevilor Liceului Teoretic “Alexandru Ioan Cuza” cu sistemul universitar din 

Marea Britanie 

 Realizarea de schimburi de experiență  

 Cooperarea liceului nostru cu Universitatea Teesside în vederea orientării școlare și profesionale 

a elevilor din anii terminali 

 Dezvoltarea de parteneriate cu instituții de învățământ preuniversitar din Marea Britanie 

Profesor coordonator: Vadasz Reka 

 

HOUR OF CODE 

Organizator: ADFABER - Technology for Social Change 

Scopul/ Obiectivul: 

 Evidenţierea importanței  studiului programării, într-o lume în care ascensiunea tehnologiei este 

fulminantă 

Coordonator /Profesori implicați: Rădună Carmen 

Grup țintă: Elevii claselor IX-XII 

Perioada de desfășurare: 02-10 decembrie 2018 

 

BACK TO SCHOOL 

Program internațional inițiat de Consiliul Europei 

Scopul / obiectivele programului:  

 Informarea elevilor despre instituțiile europene și activitățile acestora 

Coordonator: Vadasz Reka 

Activități desfășurare: 

 Vizita dlui Dan Dionisie, absolvent Liceul Cuza (promoția 1988), în prezent: funcționar la 

Comisia Europeană 

 Prezentare și discuție liberă în data de 01.11.2018 cu elevii interesați.  
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Subiecte abordate:  

 Ce înseamnă UE și cum îmi influențează viața ?  

 Ce înseamnă să fii cetățean european ? 

 Ce este adevărat și ce nu din câte se spun despre UE?  

 Cum era viața de liceu acum 30 de ani ?  

 Cum s-au schimbat România și Europa de est după 1989 ? 

Grup țintă: elevii claselor IX-XII, participanți: 52 elevi 

 

PROIECTE NAȚIONALE 

 

FIRST Tech Challenge Romania 2018-2019 

Organizator: Universitatea Politehnica București 

Scopul/ Obiectivul: 

 crearea unei generații în care știința și tehnologia devin celebrate prin tinere talente formate și 

promovate de pe băncile școlii, cât și prin potențialii lideri de știință și tehnologie 

Coordonator: Badea Corina 

Profesori implicați: Aldea Cristina, Chiriţă Valentina, Păunescu Mariana 

Grup țintă: clasele intensive de informatică,  9A, 10 A, 11A, 12A 

Perioada de desfășurare/durata: anul şcolar 2018-2019 

Activități organizate: 

OFFICIAL DEMO  - BUCURESTI- FIRST® Tech Challenge Romania ,  

Locul de desfășurare: Scoala Americana 

Data/perioada: 3 feb. 2019  

Profesor coordonator/implicați: Badea Corina, Chiriţă Valentina 

Elevi implicați/clase implicate (numar elevi): XI A, XI D, XI G, XII A (11 elevi) 

 

Universul imaginar (creaţie literară şi plastică), ediţia a IX-a 

Organizat sub egida ISMB şi a Ministerului Educației Naționale , inclus în CAER, la poziția 184 / 

pag. 7 

Inițiator și Coordonator: prof. Dima Florina-Irina  

Tema acestei ediții: fantasticul celtic 

Perioada de desfășurare: Decembrie 2018 – iunie 2019 

Scopul principal: promovarea adolescenților talentați  

Coordonator: Dima Florina-Irina 

Grup țintă: elevii claselor VIII-XII 

Proiectul cuprinde două secţiuni: literatură (creații literare cu tematică fantastică) şi arte vizuale 

(creaţii plastice cu tematică fantastică). 

Principala activitate a proiectului este reprezentată de  organizarea concursului de creație literară și 

plastică ”Universul imaginar”, la nivel național. Întrucât, la fiecare ediție, tematica este reprezentată 

de fantasticul dintr-un alt spațiu cultural, în acest an, tema selectată este: fantasticul în spațiul 

cultural tibetan. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă va fi unul semnificativ nu numai la 

nivelul posibilităților de creație literară și plastică, ci și la cel al cunoașterii altor spații culturale. 

 

”Fenomene atmosferice și evoluția vremii pe glob” 

Proiect educațional regional, ediția VI-a 

Inițiator: Colegiul Tehnic Mihai Bravu, prof. Iulian Stancu 

Scopul proiectului: 

 Valorificarea cunoştinţelor participanţilor la concursul dedicat zilei internaționale a 

meteorologiei, sintetizarea şi promovarea celor mai importante informaţii. 
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 Evaluarea cunoştinţelor de fizică şi geografiue ale elevilor claselor a IX-a – a XII-a prin teste 

grilă. 

Activități desfășurate: 

Concursul interdisciplinar ”Ștefan Hepiteș”, etapa pe municipiu, organizat de Liceul Teoretic 

”Alexandru Ioan Cuza”, in 19 ianuarie 2019. 

Prof.coordonator: Manuela Ștefănescu 

Profesori implicați: Raluca Andrei, Mihaela Ion, Adriana Catrangiu, Luminița Surcel, Ecaterina 

Dorobanțu 

 

”Științe, științe....” 

Proiect educațional regional 

Organizator: Liceul Tehnologic “Înălțarea Domnului” Slobozia 

Coordonator: Ștefănescu Manuela 

Grup țintă: elevi cls IX-X-40 elevi 

Perioada de desfășurare/durata: ianuarie-iunie 2019 

Scopul proiectului: relansarea științelor implicate în explicarea fenomenelor naturii prin stimularea 

creativității științifice și tehnice a elevilor și învățarea creativă în școală. 

 

PROIECTE MUNICIPALE 

 

Proiectul ”Cuza SMART” 

Inițiat de Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” 

Proiect inclus in CAEM Nr.972/11.01.2019, A10 poziția 2 

Organizatori: Vadasz Reka, Ștefănescu Manuela 

Membrii echipei de proiect: Dragomirescu Luminița, Petriceanu Ana Maria, Andrei Raluca, Badea 

Doinița, 

Scopul: organizarea concursului transdisciplinar Cuza Smart din 15 aprilie 2019 

Obiective: 

 Stimularea competiției 

 Promovarea educației inter-disciplinare 

 Atragerea elevilor către științele exacte 

 Stimularea lucrului în echipe 

 Îmbunătățirea ofertei educaționale 

 Diversificarea activităților extra-curriculare 

Activități desfășurate: 

 Scrierea și depunerea proiectului (octombrie-noiembrie 2018) 

 Organizarea echipei de proiect 

 Mediatizarea concursului (decembrie-ianuarie) 

 Postarea informațiilor pe pagina de Facebook: Cuza SMART  și pe site-ul liceului 

 Încheierea unor acorduri de parteneriat cu 14 licee teoretice și colegii naționale care vor 

participa la concurs 

 

”Programului privind finanțarea suplimentară a unităților de învățământ preuniversitar de 

stat cu rezultate deosebite în domeniul performanțelor școlare” 

Proiect inițiat de Primăria Municipiului București, prin Dispoziția Nr.1673 / 21.09.2018. 

Scopul proiectului: stimularea performanței 

Proiectul propus de Liceul Teortic Al.I.Cuza: ”Premiem performanța, investim în viitor” 

Perioada de desfășurare: anul școlar 2018-2019 

Coordonator de Grant: Vadasz Reka 
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Echipa de proiect: Goruneanu Grațiela, Catrangiu Adriana, Badea Corina, Maestru Luiza, Niculae 

Aura, Tudorică Violeta 

Grupul țintă este reprezentat de elevii claselor IX-XII, înmatriculați la Liceul Teoretic ”Alexandru 

Ioan Cuza”, care pot obține rezultate deosebite la învățătură sau performanță într-un anumit 

domeniu. 

Activități desfășurate: 

 Constituirea echipei de proiect (lansarea apelului în vederea selectării resursei umane implicate 

în proiect, depunerea unei scrisori de intenție de către cadrele didactice care își manifestă 

interesul față de proiect, analiza resursei umane proprii și selectarea membrilor de proiect, 

aprobarea componenței Echipei de proiect în Consiliul de administrație) 

 Scrierea proiectului 

 Depunerea aplicației (de 2 ori, având în vedere modificarea graficului inițial) 

 Planificarea activităților pe baza unui calendar 

 

„Responsabilitatea este și a mea” 

proiect municipal cuprins în CAEM la nr. A8, poziția 18. 

Organizator: Colegiul Național Emil Racoviță 

Scopul: Organizarea unor activități extrașcolare prin care se vizează modificarea comportamentului  

elevilor în raport cu problematica responsabilității. 

Coordonator: Oprea Daniela, Colegiul Național Emil Racoviță 

Profesori implicați: Iordan Marieta, Simionescu Eugenia, Goruneanu Grațiela 

Grup țintă: elevi claselor V- XII și profesori 

Perioada de desfășurare: 01.09.2018 - 30.08. 2019 

 

Proiectul Educaţional „Să jucăm Baschet!” 

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” și Clubul copiilor Sector 3 

Grupul țintă: Elevii claselor IX – XII 

Obiective: revitalizarea competițiilor sportive școlare, popularizând jocul de baschet la nivelul 

elevilor 

Profesori implicați: Burlacu Camelia 

 

Proiect Educațional „Să jucăm Volei!” 

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” și Clubul copiilor Sector 3 

Grupul țintă: Elevii claselor IX – XII 

Obiective: revitalizarea competițiilor sportive școlare, popularizând jocul de volei la nivelul elevilor 

Profesori implicați: Burlacu Camelia 

 

Proiect Educațional „Mișcare prin Dans și Gimnastică” 

Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” și Clubul copiilor Sector 3 

Grupul țintă: Elevii claselor IX – XII 

Obiective : stimularea expresivității corporale, a creativității și imaginației în rândul elevilor 

 

PROIECTE LOCALE 

 

Titlul proiectului: Educație pentru viața de familie  

Organizator: Asociația ”Tineri pentru tineri” 

Scopul: Prevenirea comportamentelor cu risc 

Coordonator: Alina Toth 

Profesori implicați: profesorii diriginți ai claselor a X-a 
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Grup țintă: elevii claselor a X-a G și XI-a F 

Perioada de desfășurare: anul școlar 2018-2019 

 

Titlul proiectului: Liceeni la Grădiniță   

Organizator: Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, Grădinița Nr. 154 

Scopul/ Obiectivul: Prevenirea comportamentelor cu risc 

Coordonator: Alina Toth 

Grup țintă: elevii claselor a X-a G și IX D 

Perioada de desfășurare/durata: anul școlar 2018-2019 

 

Titlul proiectului: Planet Youth/ Tineri în Europa – Un program de prevenire a consumului de 

droguri 

Organizator: Liceul Teoretic Alexandru Ioan Cuza, DGASMB și ISMB 

Scopul/ Obiectivul: Prevenirea comportamentelor cu risc 

Coordonator: Alina Toth 

Grup țintă: clasa a X-a D 

Perioada de desfășurare/durata: anul școlar 2018-2019 

 

Titlul proiectului: ”Săptămâna CENTENAR” 

Perioada de desfășurare: 26-29 decembrie 2018 

Activități derulate: 

 

NR. 

CRT. 

ACTIVITATEA PERIOADA DE 

DESFĂȘURARE 

CLASA/ 

CLASELE 

PROFESOR(I) 

1 Expoziție de desene pe tema ”100 de 

ani…” 

26-29 noiembrie Consiliul 

elevilor 

Surcel Luminița 

2 Concurs de costume “Ca pe vremea 

Unirii” 

29 noiembrie  Burlacu Janina 

3 Prezentare PPT- Sala de Festivități 

 100 ani de Unire 

 Marea Unire – ideal al 

românilor 

Sala de festivitate 

27 noiembrie 

29 noiembrie 

Clase de 

uman 

 

Burlacu Janina 

4 Atelier de cocarde și brățări:  

 Cocarde pentru profesori,  

 Brățări tricolore pentru elevi 

Banii obținuți prin vânzarea acestora 

vor sprijini Clubul de Robotica al 

liceului 

 

26-29 noiembrie 

XI F 

CE 

Burlacu Janina 

5 

 

”Scriitori mari ai României Mari” 

 Activitate concurs 

26-29 noiembrie IX G Stănică Manuela 

6 Centenarul României Mari 

 Concurs de cultură generală pe 

echipe, între clase 

28 noiembrie 

2018, 11.00-13.00 

Sala de festivitate 

IX-X 

60 elevi 

Mehedințeanu 

Florin 
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7 ”Ion și Elisaveta Săvoiu pe fundalul 

Primului Război Mondial: o poveste 

dramatică despre sacrificiu, 

devotament și iubire.” Proiectarea 

documentarului ”Memorialul durerii. 

Dorobanții de Muscel și Argeș” 

realizat pentru TVR de Lucia Hossu 

Longin. Cu participarea realizatoarei. 

26 noiembrie 

2018 

Ora 11.00-13.00 

Sala de festivitate 

XII H și alte 

clase 

Săvoiu Adrian 

Surcel Luminita 

8 Marea Unire în presa din 1918 vs. 

2018 

27 noiembrie 

2018 

IX C Mladin 

Smaranda 

9 Rolul Reginei Maria in înfăptuirea 

Unirii  

Vizionarea unui film documentar 

27 noiembrie 

2018 

XII D Dumitrescu 

Alina 

10 "Personalităţi din cultura şi istoria 

României"  

"România. Locuri de neuitat"  

22, 29 noiembrie 

2018 

IX G Aștelian Raluca 

11 ”Să fim alături de români!” 

Realizarea și vânzarea unor brioșe 

tricolore în cadrul liceului. Profitul 

obținut va fi donat Asociației 

persoanelor cu dizabilități GAVRIIL, 

care se ocupă cu integrarea 

adolescenților cu autism în societate 

26-29 noiembrie 

2018 

XI E Goruneanu 

Grațiela 

12 Centenarul prin cântece 

Corul liceului 

29 noiembrie 

2018, Sala de 

festivitate 

IX-XI Ciungu Ștefania, 

Bolboasa-Sofaru 

Alin 

13 ”România literară la feminin!” 

Scriitoare de origine română care s-au 

remarcat în această sută de ani 

27 noiembrie 

2018 

X E, XII B Dima Irina 

14 1 Decembrie 1918 - 1 Decembrie 

2018 

-dezbatere la orele de dirigenție 

26-29 noiembrie 

2018 

X B Burlacu Camelia 

 

 

Săptămâna 22-26 octombrie 2018: ”Să știi mai multe, să fii mai bun” 

 

LUNI –22 octombrie 2018 

TEMA: REPERE CULTURALE - Activități (domeniul consiliere și orientare): ateliere de lucru, 

concursuri, șezătoare în clase, cutiuța cu amintiri, momente artistice,etc . 

Prof. coordonator: Simona Păvăloiu 

 

MARȚI –23 octombrie 2018 

TEMA: DEZVOLTARE PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ- Activități (domeniul consiliere și 

orientare): vizite la facultăți, vizite la muzee, întâlniri cu profesori universitari, expoziții,etc. 

Prof. coordonator: Grațiela Goruneanu 
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MIERCURI –24 octombrie 2018 

TEMA: CETĂȚEAN IMPLICAT LA VÂRSTA ADOLESCENȚEI - Activități (domeniul 

consiliere și orientare): ateliere de lucru, concursuri, prezentări proiecte, schimb de experiență, 

competiții sportive,etc. 

Prof. coordonator: Paula Malancu 

 

JOI –25 octombrie 2018 

TEMA: CINEMAGIA - Activități (domeniul cultural și artistic):  ateliere de lucru, concursuri, 

vizionări de filme și spectacole, etc. 

Prof. coordonator: Adriana Catrangiu 

 

VINERI –26 octombrie 2018 

TEMA: MENS SANA IN CORPORE SANO - Activități (domeniul sportiv, educație pentru 

sănătate): competiții sportive, activități în aer liber, drumeții, excursii, etc 

Prof. coordonator: Cristina Ștefan 

 

PARTENERIATE 

 

Nr. 

crt 

 

Titlul parteneriatului 

Cadre didactice 

implicate 

Nr. elevi 

implicați/ clasa 

1 Parteneriat cu Universitatea Teesside, Marea 

Britanie 

 Prezentarea ofertei universității 

 Oferta e burse școlare 

 Acordare burselor pentru absolvenți 

Vadasz Reka,  XI-XII 

50 elevi 

2 Acord de parteneriat cu Direcția Generală de 

Asistență Socială a Municipiului București 

(DGASMB) 

Dezvoltarea de programe/proiecte de prevenire a 

consumului de droguri în rândul tinerilor 

Echipa 

managerială:  

Elevii claselor 

IX - XII 

3 Parteneriat educațional cu Clubul Copiilor sector 3 

Organizarea și desfășurarea unor activități 

cultural-artisitce și sportive / derularea unor 

proiecte și programe comune 

Vadasz Reka Clasele IX-XII 

4 Acord de parteneriat VOLEI cu Clubul copiilor , 

sector 3 

Burlacu Camelia 

 

30 elevi 

5 Acord parteneriat BASCHET cu Clubul Copiilor, 

sector 3 

Burlacu Camelia 

 

30 elevi 

6 Parteneriat cu Societatea Studenților în Medicină 

din București 

Promovarea unui stil de viață sănătos-informarea 

cu privire la probleme de sănătate individuală; 

prevenție a comportamentelor cu risc pentru 

sănătate 

Dragomirescu L Clasele XI-XII 

7 Protocol de colaborare - Asociația Folkul Acasă în 

Realitate 

Integrarea unor elemente culturale autohtone 

românești(muzică folk, pozie) într-un context 

educațional informal. 

Echipa 

managerială 

Clasele IX-XII 
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8 Acord de parteneriat cu Ministerul Apărării 

Naționale 

Atragerea spre profesia militară a candidaților cu 

potențial aptitudinal ridicat și adecvat cerințelor 

ofertei educaționale a M.A.N 

Echipa 

managerială 

Clasele XI-XII 

9 Acord de parteneriat Kids in Tech cu Asociația 

ADFABER 

Colaborarea între cele două părți semnatare în 

legătură cu acțiunile caritabile inițiate și organizate 

de către Asociația ADFABER 

Rădună Carmen Clasele XI-XII 

10 

Acord de parteneriat cu Junior Achievement 

pentru implementarea programelor în şcoală din 

cadrul Junior Achievement. 

Elevii se organizează în societăți pe acțiuni cu 

departamentele clasice ale unei firme (marketing, 

producție, finanțe, resurse umane), își găsesc o 

identitate potrivit obiectului  

 

Goruneanu 

Grațiela 

Iordan Marieta 

 

Elevii claselor 

XB, XC, XD, 

XE, XF, XG, 

XIB, XIC, 

XID, XIF 

11 

Acord de colaborare cu Asociația culturală 

„Flower Power” 

Explicarea metodelor specifice de lucru în 

domeniul teatrului radiofonic 

Vadasz Reka 

Dragomirescu L 

Malancu Paula 

Clasele a IX-

XII 

12 

Acord de parteneriat cu Asociația pentru Educație, 

Dezvoltare și Implicarea Tineretului 

Promovarea educatiei rutiere in randul liceenilor 

Vadasz Reka 

Dragomirescu L 

Clasele a IX-

XII 

13 

Acord de parteneriat cu Grupul EDUCATIVA 

Explicarea metodelor specifice de lucru în 

domeniul teatrului radiofonic 

Vadasz Reka 

Dragomirescu L 

Clasele IX-XII 

14 

Acord de parteneriat cu Fundația ”Profesor George 

Manu” 

 Excursii, concursuri de eseuri/grafică/ 

creativitate/lit./muzică/concerte de colinde 

 întâlniri între elevi și supraviețuitori ai 

închisorilor comuniste 

 expoziții și proiecții de film vizând tema 

proiectului 

Vadasz Reka 

Dragomirescu L 

 

 

 

Elevii claselor 

IX - XII 

15 

Acord de parteneriat cu Școala Gimnazială ”Mihai 

Viteazul”, Târgoviște 

-organizarea proiectului național interdisciplinar 

”Cvintetul anotimpurilor”, inclus în CAEN 

Dima Irina 

Elevii claselor 

X E –XI F 

16 

Acord de parteneriat cu Liceul de Artă din 

Botoșani 

-organizarea sesiunii naționale de comunicări 

metodice și științifice, cu tematică inter și 

transdisciplinară ”Incursiune în curriculum” 

Dima Irina 

Elevii claselor 

X E –XI F 

17 

Acord de parteneriat cu „Planet Youth/ Tineri in 

Europa – Un program de prevenire a consumului 

de droguri” – DGASMB si ISMB 

S-a aplicat un chestionar care cuprinde 

aproximativ 80 de intrebari cu privire la stilul de 

Toth Alina 
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viata si la activitatile de petrecere a timpului liber 

al adolescentilor, la grupurile sociale locale, la 

evenimentele si experietele negative de viata, 

parinti si familii, la grupul de prieteni/ anturajului, 

la statutul socio-economic, la factorii sociali si 

psihologici, la consumul de substante, la valorile si 

atitudinile tinerilor. 

Clasa X D 

18 

Acord de colaborare cu Colegiul Tehnic Mihai 

Bravu 

Scopul parteneriatului este organizarea 

concursului interdisciplinar geografie-fizică 

„Ștefan Hepiteș” 

Vadasz Reka 

Ștefănescu 

Manula 

 

Clasele IX-XII 

19 

Acord de parteneriat cu Fundația  ”Tineri pentru 

tineri”, Educație pentru viata de familie ” – faza a 

doua 

Cei 10 elevi au participat la un curs de formare, 

apoi au diseminat în orele de dirigenție cele 

învățate. 

Toth Alina 

Clasele X G și 

XIF 

 

 

RELAȚIA CU COMUNITATEA: 

 

RELAȚIA CU PĂRINȚII 

 

În luna septembrie, în perioada 17-24, au avut loc primele ședințe cu părinții ai elevilor de clasa a 

IX-a. La aceste ședințe a participat directorul liceului, doamna Vadasz Reka. Din ordinea de zi: 

 Prezentarea liceului (rezultate, obiective) realizată de director în Sala de festivitate 

 Prezentarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Liceului Teoretic Alexandru 

Ioan Cuza – cap. Elevi și Cap. Părinți 

 Completarea și semnarea Contractului de școlarizare (2 ex/părinte) 

 Alegerea comitetului de părinți: președinte/ vicepreședinte/ membru 

 Prezentare Planurilor cadru – lista profesorilor de la clasă 

 Lista manuale, auxiliare  

 Consultarea părinților în legătură cu activitățile extracurriculare/ extrașcolare 

 Prelucrarea unor acte legislative 

 Stabilirea uniformei 

 

În data de 17 octombrie 2018, a avut loc adunarea generală a Asociației părinți-profesori de la 

Liceul Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” la care au fost prezentate: 

 Raportul general privind starea şi calitatea învăţământului din Liceul Teoretic „Alexandru 

Ioan Cuza”, anul şcolar 2017 – 2018 

 Planul managerial pentru anul școlar 2018-2019 

 Execuția bugetară de venituri și cheltuieli ale Asociației părinți-profesori 

 Validarea conducerii CRP 

La aceeași întâlnire au fost desemnați reprezentanții părinților în: Consiliul de administrație, 

Comisia de evaluare și asigurare a calității, Comisia de disciplină. 

 

În luna noiembrie reprezentanții părinților din clasele a IX-a, au organizat Balului bobocilor. 
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Comunicarea pe parcursul semestrului s-a realizat prin audiențe, întâlniri sau via e-mail. 

 

Se remarcă o colaborare excelentă cu Asociația Părinților, o îmbunătățire a comunicării, un real 

sprijin din partea părinților pentru îmbunătățirea procesului educativ. 

 

RELAȚIA CU AUTORITĂȚILE 

 

Se remarcă o comunicare foarte bună cu Primăria sectorului 3, prin serviciul secretariat Direcția 

Învățământ, dar și prin persoana d-nei Mihaela Nagy, directorul executiv adjunct al Direcției 

Învățământ.  

 

Toate problemele sesizate pe parcursul primului semestru au fost rezolvate sau sunt în curs de 

rezolvare. 

 

Relația cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București este una foarte bună. Comunicarea este 

asigurată prin intermediul secretariatului de la ISMB sector 3, dar și prin: doamna Maria Rădoi, 

inspector pentru Management, domnul Gheorghe Stancu, inspector pentru Managementul 

Resurselor Umane, doamna Ștefania Penea, inspector cu atribuții de monitorizare și alți inspectori 

de specialitate. 

Pe parcursul anului școlar am beneficiat de sprijin și consiliere de câte ori era nevoie. 

 

Comunicare/ colaborarea cu Poliția – secția 23, s-a realizat cu ajutorul agentului de proximitate, 

care efectuează săptămânal vizite la liceu, monitorizând starea de disiciplină și realizând activități 

de prevenire a violenței la diferite clase. 

 

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE A IMAGINII LICEULUI  

 

Website www.laicuza.ro 

Site-ul este în permanență reactualizat cu documente, informații utile pentru elevi și părinți: 

documente manageriale, regulamentul liceului, informații legate de transferul elevilor, etc. 

 

Pagina oficială Facebook a liceului  

https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Alexandru-Ioan-Cuza-Bucuresti-

194787207237897/?ref=aymt_homepage_panel 

Pagina promovează activitățile și rezultatele elevilor și a profesorilor liceului. 

 

Pagina Facebook ”Al. I. Cuza/MF3”, administrat de prof. Adrian Săvoiu, prezintă fotografii de 

arhivă cu foștii elevi și profesori. https://www.facebook.com/MF3.Cuza/ 

 

Apariția elevilor Liceului Teoretic ”Alexandru Ioan Cuza” în mass media/activități de 

promovare a imaginii unității: 

 

În cadrul ”Săptămânii centenar” prof. Adrian Săvoiu a organizat pe 26 noiembrie 2018 

activitatea”Ion și Elisaveta Săvoiu pe fundalul Primului Război Mondial: o poveste dramatică 

despre sacrificiu, devotament și iubire”, însoțită de proiectarea documentarului ”Memorialul durerii. 

Dorobanții de Muscel și Argeș” realizat pentru TVR de Lucia Hossu Longin. 

https://www.mvu.ro/index.php/product/istoria-familiei-savoiu-fotografie-a-eroului-soldat-ion-

savoiu-din-malin-muscel-cazut-la-malul-cu-flori-fotografie-a-familiei-savoiu-la-1900-fotografie-a-

elisavetei-savoiu-sotia-eroului-ion-  

http://www.laicuza.ro/
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Alexandru-Ioan-Cuza-Bucuresti-194787207237897/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/Liceul-Teoretic-Alexandru-Ioan-Cuza-Bucuresti-194787207237897/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.facebook.com/MF3.Cuza/
https://www.mvu.ro/index.php/product/istoria-familiei-savoiu-fotografie-a-eroului-soldat-ion-savoiu-din-malin-muscel-cazut-la-malul-cu-flori-fotografie-a-familiei-savoiu-la-1900-fotografie-a-elisavetei-savoiu-sotia-eroului-ion-
https://www.mvu.ro/index.php/product/istoria-familiei-savoiu-fotografie-a-eroului-soldat-ion-savoiu-din-malin-muscel-cazut-la-malul-cu-flori-fotografie-a-familiei-savoiu-la-1900-fotografie-a-elisavetei-savoiu-sotia-eroului-ion-
https://www.mvu.ro/index.php/product/istoria-familiei-savoiu-fotografie-a-eroului-soldat-ion-savoiu-din-malin-muscel-cazut-la-malul-cu-flori-fotografie-a-familiei-savoiu-la-1900-fotografie-a-elisavetei-savoiu-sotia-eroului-ion-
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Campania ”O șansă pentru Vlăduț” 

Concertul de colinde susținut de Corala Cuza, coordonată de dl prof. Alin Bolboașă-Șofaru, la 

Scoala Gimnazială nr.195, a fost mediatizat de Prima TV. 

 

Concert de colinde și lansarea cărții: ”Dragă Doamne” 

Organizator/inițiator: Alin Bolboașă Șofaru și Reka Vadasz 

Locul de desfășurare: ISMB 

Data/perioada: Decembrie 2018 

Elevi implicați/clase implicate: membrii Coralei Cuza  

 

Concert de colinde 

Organizator/inițiator: Alin Bolboașă Șofaru  

Locul de desfășurare: Universitatea din București 

Data/perioada: Decembrie 2018 

Elevi implicați/clase implicate: membrii Coralei Cuza  

 

Concert de colinde 

Organizator/inițiator: Alin Bolboașă Șofaru  

Locul de desfășurare: Biserica Sfântul Grigorie Teologul – Popa Chițu 

Data/perioada: Decembrie 2018 

Elevi implicați/clase implicate : membrii Coralei Cuza  

 

Concert de colinde 

Organizator/inițiator: Alin Bolboașă Șofaru  

Locul de desfășurare: Palatul Național al Copiilor, în cadrul spectacolului FEERIE 

Data: 15 Decembrie 2018 

Elevi implicați/clase implicate : membrii Coralei Cuza  

 

 
IX. RESURSE MATERIALE 

 

Achiziții în primul semestru al anului școlar 2018-2019 

 

Fondul Asociației Părinților 

Protocol olimpiade                                                   250 

Instalații sanitare, reparații                                          240 

Diplome – evenimente                                                300 

Produse de birotică                                                   1.100 

   

La baza prezentului Raport au stat situaţiile statistice, informările şefilor de catedră și 

responsabililor de comisii.  

Raportul a fost analizat și dezbătut în Consiliul Profesoral din 06.03.2019 și aprobat în Consiliul de 

Administrație din 07.03.2019. 

 

DIRECTOR, 

Prof. Reka Vadasz 


