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Responsabil Prof. Taflaru Carmen

Prof. Paterău Vasile:
- este membru în Consiliul de Administrație
- este responsabil pe aria curriculară matematică și științe
- este membru în Comisia de curriculum și Comisia de disciplină
- a coordonat la dirigenţie clasa a IX-a A
- a alcătuit subiecte și a evaluat lucrările la matematică la simularea pentru bacalaureat,
care s-a desfășurat în unitate în semestrul I;
- este coautor la culegerea „BACALAUREAT-2016”- editura Gill ISBN 978-606-500070-4
- a organizat o Sesiune de comunicări ştiinţifice la matematică
- membru în comisia de evaluare la Evaluarea Naţională la clasa a VIII-a
- profesor asistent la Proba de competenţe lingvistice din cadrul examenului de
bacalaureat.
- a organizat Olimpiada de matematica şi Concursului Adolf Haimovici pentru clasele de
ştiinte, etapa pe şcoală.

Prof. Zaman Eugenia:
- a coorodonat la dirigenţie clasa a IX-a C;
- a pregatit elevi în vedera participării la olimpiada de matematica
- a participat la olimpiada de matematică faza pe scoala ca evaluator și supravaghetor
- a participat la consfătuirile cadrelor didactice;
- a participat la sesiunea de comunicari stiintifice ale elevilor la matematica;
- a participat la activităţile de perfecţionare metodice şi ştiiţifice la nivelul catedrei de
matematică din şcoală;
- a participat la festivalul internaţional ,,Culorile luminii”, organizat la Sala Palatului
- a organizat vizite cu elevii clasei a IX-a C la: Biblioteca Nationala, Muzeul Ţăranului
Român, Muzeul de istorie a României.
Prof. Falevici Aurelia:
- a efectuat pregatirea elevilor de clasa a 9-a F pentru Concursul de matematica aplicata
“A. Haimovici”. Calificati la faza pe sector: Mirica Iulia, Dobroiu Giulia, Şeremet Radu.
- a participat la activităţile de perfecţionare metodice şi ştiiţifice la nivelul catedrei de
matematică din şcoală;
- a participat la olimpiada de matematică faza pe scoala ca evaluator și supravaghetor

-

a participat la concursu de matematică aplicată « A. Haimovici », etapa pe sector, ca
evaluator.
a participat la consfătuirile cadrelor didactice;
a participat în la activităţile din cadrul proiectului Dignity Day 2016, organizat de Young
Global Leaders.

Prof. Păun Cristina
- este diriginte la clasa a X-a C
- a organizat Sesiunea de comunicari ştiinţifice la matematică.
- a urmat cursul de formare organizat de CCD pentru cadrele didactice din liceu „Tehnici
inovative de publicitate în educaţie”.
- a efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a A şi a XII-a F pentru
examenul de bacalaureat.
- A participat ca profesor asistent la examenul de bacalaureat 2016 la sesiunile iunie-iulie
şi august-septembrie.
Prof. Taflaru Carmen
- este coordonatorul comisiei de matematică
- este membru în comisia CEAC
- este responsabil cu activitatea de perfecționare a cadrelor didactice
- este responsabil al Centrului de examen ECL, a organizat sesiunile de examen din
decembrie 2015 şi februarie 2016 şi aprilie 2016
- a coordonat la dirigenţie clasa a XII-a C
- membru în Comisia pentru orar;
- a asigurat informarea și consilierea colegilor care s-au înscris sau au efectuat preinspecții
pentru obținerea definitivatului sau a gradelor didactice
- a realizat baza de date privind situația perfecționării și a creditelor transferabile obținute
de cadrele didactice din CN “ION NECULCE”
- a facut parte din Comisia de acordare a creditelor profesionale transferabile
- a efectuat ore de pregătire suplimentară cu elevii clasei a XII-a C pentru examenul de
bacalaureat.
- a organizat Olimpiada de matematica şi Concursului Adolf Haimovici pentru clasele de
ştiinte, etapa pe şcoală.
- a pregatit elevii calificaţi pentru participarea la etapa pe sector.
- a organizat o Sesiune de comunicări ştiinţifice la matematică.
- este coautor al unei culegeri de probleme de matematica pentru Bacalaureat, a unei
Culegeri de probleme de matematica pentru clasa a XI-a si a unei Culegeri de probleme
de matematica pentru clasa a XII-a –reeditate de Editura Niculescu.
- a urmat cursul de formare organizat de CCD pentru cadrele didactice din liceu „Tehnici
inovative de publicitate în educaţie”.

-

a organizat doua sesiuni de examen ECL
a participat la Forumul educational “Magister”.
Rezultate: Nedelea Silvia din clasa a X-a F s-a calificat la faza pe municipiu a
concursului Adolf Haimovici.

Prof. Ionescu Marius:
- a coordonat la dirigenţie clasa a VIII-a A
- a organizat și a fost profesor evaluator la olimpiada de matematică, etapa pe scoala.
- Elevii Boca Elena şi Doboş Camil Cristian s-au calificat la etapa pe municipiu a
olimpiadei de matematică.
- a susţinut lucrarea metodico-ştiinţifică pentru obţinerea gradului didactic I: “Grupuri
finite. Enumerarea grupurilor finite cu n≤11 elemente”, obţinând, în urma inspecţiei
finale nota 10.
- a fost profesor evaluator la Teza cu subiect unic, sustinuta de elevii claselor a VIII-a si a
XII-a.
- a coordonat activitatea elevilor pentru concursurile de matematica Luminamath şi
Profu’ de mate ( eleva Boca Elena a obtinut 96 puncte la acest concurs).
- a participat la sesiunea de comunicări ştiinţifice ale elevilor cu lucrarea “Aplicatii
privind mediile” susţinut de eleva Boca Elena.
- a organizat concursul naţional de matematica Comper etapa I şi II.
- Rezultate la Concursul naţional de matematică Comper
Premiul I
 Boca Elena 100p, (ETAPA I si II), clasa a VII-a B
Premiul II,
 Mitrofan Andreea, clasa a VII-a B
 Georgescu Maria, clasa a VII-a B
 Drăgan Diana, clasa a VII-a B
Premiul III
 Doboş Camil Cristian, clasa a VII-a B
 Moisii Denisa, clasa a VII-a B
Menţiune
 Toader Irina, clasa a VII-a B
 Radu Andrei, clasa a VII-a A
 Petre Maria, clasa a VII-a A
 Constantinescu Matei, clasa a VII-a B
- Eleva Boca Elena s-a calificat la etapa naţională a concursului Comper – Matematica,
obţinând premiul I.
- a oferit consultaţii elevilor din clasele a VIII-a, pentru examenul de evaluare naţională, şi
elevilor clasei a XII-a E pentru examenul de bacalaureat.
- a participat la forumul educaţional Magister.

Prof. Jianu Daniela
- a coordonat la dirigenţie clasa a X-a B
- a absolvit cursul avizat MECS 53808/05.11.2015 ‘Tehnici inovative de publicitate in
educatie”
- a elaborat subiectele pentru teza unica la matematica pentru clasa a 8 a
- a participat, în calitate de profesor evaluator, la teza cu subiect unic – clasa a 8 a -A, B
- a participat impreuna cu colectivul clasei 10 B la activitatea “Lumina faptelor bune”
organizat în data de 4.12.2016
- a elaborat subiectele pentru olimpiada la matematica - faza pe scoala- pentru clasa a 7- a
şi a 8-a şi a participat în calitate de profesor evaluator la olimpiada de matematica- faza
pe şcoala
- a coordonat elevii pentru participarea la olimpiada de matematică - etapa pe şcoală
- a organizat Concursul de matematica Comper la clasele 5-7
- a participat la Cercul pedagogic de matematica de la Colegiul National “Matei Basarab”
în data de 1.02.2016
- a absolvit cursul avizat MECS 53808/05.11.2015 “Tehnici inovative de publicitate în
educaţie”.
- a coordonat elevii pentru participarea la olimpiada de matematica-faza pe sector
- a participat în calitate de profesor evaluator la Olimpiada de matematica, etapa pe sector,
din data de 21.02.2016
- a participat la FORUMUL EDUCATIONAL MAGISTER cu tema “Şcoala şi încredere”,
din data de 16-17.03.2015
- a organizat o vizită la Palatul Parlamentului împreuna cu colectivul casei 10 B din data de
17.03.2016,unde au participat la “Lecţia de democratie”, urmată de un tur de vizita
- a participat la activităţile Cercului Pedagogic din cadrul CN “Matei Basarab” cu tema
”Proiectarea didactica-suport al lectiei” din data de 1.02.2016
- a participat la Cercul Pedagogic cu tema ”Analiza propunerilor de plan cadru pentru
clasele 5-8” în data 3.02.2016
- a participat, în calitate de profesor evaluator la Evaluarea Naţională clasa 6 organizată din
data de 24.05.2016.
- a participat, în calitate de profesor evaluator la Concursul Gazeta Matematica şi Viitori
Olimpici.ro-editia a VII a.
- a participat in calitate de professor organizator si evaluator la Concursul National de
matematica Comper-etapa II
- a participat in calitate de profesor evaluator la Evaluare Nationala clasa a VIII-a din data
28.06.2016
Premii obţinute
Concursul Comper:
 premiul II- Vasilescu Cezar - clasa 5B

 premiul III- Balsanu Teodora - clasa 5A; Cerbu Anisia- clasa 5B;Versteeg
Antonio - clasa 5B
 Menţiune - Mateescu Alexandru- clasa 5A; Ene Mara - clasa 5B; Lunganu Stefanclasa 5B; Tinca Alexandru - clasa 5B; Bodea Dena-clasa 6A; Bucur Robin-clasa
6B

