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țormE de învEざEmânt: zi 

 
 

 
 
 

:coala a fost înfiinざatE în anul 1965 ca ;coalE mixtE. Timp de 10 ani a fost 
desemnatE ca “:COALD DȚ PROTOCOL” datoritE dotErilor moderne pentru acea 
vreme. 

 Numero;ii elevi care au absolvit aceastE ;coalE au devenit persoane cu 
contribuざii majore în diferite domenii de activitate ;i de asemenea persoane 
publice: Țlvira Datcu, Nicola țabian, dr. Laurenざiu :tefan, scriitor Andrei Stomff. 

:coala GimnazialE „Liviu Rebreanu“  urmEre;te în continuare sE rEspundE 
intereselor sociale ;i comunitare, sE asigure pentru fiecare copil de vârstE ;colarE 
condiざii optime de dezvoltare fizicE ;i intelectualE, potrivit finalitEざilor 
învEざEmântului.  
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NIVȚLURI :I țORMȚ DȚ ÎNVDごDMÂNT 
 

I. țilierE, Profiluri, SpecializEri/CalificEri:  
ÎnvEざEmânt Preuniversitar ĂPrimar ;i Gimnazială. 
 
II.Resurse umane:  
 
-  837 elevi, din care 558 în ciclul primar; 
 
- Personal didactic Ciclu Primar 
21 profesori pentru  învEざEmânt primar/învEざEtori absolvenざi de studii superioare 
de specialitate, din care 15 titulari Ă5 debutanざi, 4 cu definitivat, 3 cu grad 
didactic II ;i 9 cu grad didactic Iă 

ど Alexandru Constanざa - învEざEtor pensionar 
ど CEtEnescu țlorentina – profesor înv. primar titular 
ど Chiojdoiu Georgiana – profesor înv. primar suplinitor 
ど Creざ Ileana – profesor înv. primar titular 
ど Dumitru Carmen Maria – profesor înv. primar titular 
ど Ghiざulete Corina - profesor înv. primar titular 
ど Grama Iulia Alice – profesor înv. primar titular 
ど Manciulea Mihaela – profesor înv. primar titular 
ど Manolescu Zeta - învEざEtor pensionar 
ど Marin Ancuざa - profesor înv. primar titular deta;at 
ど Matei Alina - profesor înv. primar titular 
ど Mitran Iuliana Valentina – învEざEtor suplinitor 
ど Nagy Nicoleta Graざiela – profesor înv. primar titular 
ど NEstase Liliana - profesor înv. primar titular  
ど Pescaru Irina – profesor înv. primar titular 
ど Popa Isabela – profesor înv. primar titular 
ど Sasu Ana Maria - profesor înv. primar titular 
ど Timofte Roxana Maria - învEざEtor suplinitor 
ど Tocilescu Dana - profesor înv. primar titular 
ど Topor Livia – profesor înv. primar titular 
ど Vlad Paula – învEざEtor suplinitor 

 
 
- Personal didactic pe arii curriculare Ciclu Gimnazial 
LimbE ;i comunicare:  
Limba ;i Literatura RomânE:  
-  1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic I ;i 
doctorat  
-  1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic II 
Limba LatinE: 
-  1 profesor suplinitor, studii superioare de specialitate, debutant 
Limba ModernE ĂGermanE, ȚnglezEă:  
-  2 profesori titulari, studii superioare de specialitate, grad didactic I  
- 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic definitiv 
-  1 profesor suplinitor, studii superioare de specialitate, grad didactic 
definitiv 
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MatematicE ;i :tiinとe ale Naturii:  
MatematicE:  
- 2 profesori titulari, studii superioare de specialitate, grad didactic I 
-  1 profesor titular deta;at, studii superioare de specialitate, grad didactic II 
Biologie:  
-  1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic definitiv  
țizicE:  
- 1 profesor pensionar, studii superioare de specialitate, grad didactic I  
Chimie:  
- 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic I  
Om ;i Societate:  
CulturE civicE/Istorie/Țducaざie socialE:  
- 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic definitiv 
Geografie:  
- 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic definitive 
;i doctorat  
Religie:  
- 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic definitiv  
- 1 profesor suplinitor, studii superioare de specialitate, debutant 
Arte:  
Țducaざie plasticE: 
- 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic definitiv 
Țducaざie muzicalE: 
- 1 profesor suplinitor asociat, studii superioare de specialitate 
Educaとie fizicE ;i sport:  
Țducaざie fizicE ;i sport:  
- 2 profesori titulari, studii superioare de specialitate, grad didactic definitiv 
- 1 profesor suplinitor, studii superioare de specialitate, debutant 
Tehnologii:  
Țducaざie tehnologicE: 
- 1 profesor titular, studii superioare de specialitate, grad didactic I  
TIC: 
- 1 profesor suplinitor asociat, studii superioare de specialitate, informatician 
- 1 profesor titular deta;at, studii superioare de specialitate, grad didactic II  
Consiliere ;i orientare:   
- 1 profesor psiholog  titular, studii superioare de specialitate 
 

ど Limba românE: DrEgulescu Andreia, :argu Oana 
ど Limba latinE: Nedelcu Roxana 
ど Limba englezE: Țrnraih Magda Ileana, Scutelnicu MIhaela 
ど Limba germanE: Kevorchian Hilda Țstera, Toma Consuela 

Țlena 
ど MatematicE: Nicula Augustina-Maria, Mihalache Simona, 

Daba GeorgicE 
ど FizicE: Hrubaru Aurelia 
ど Chimie: Diaconu Adriana 
ど Biologie: Nicolau Valeria 
ど Istorie: Mincu Luminiざa 
ど CulturE civicE/Educaとie socialE: Mincu Luminiざa 
ど Geografie: PurcEreaざE Ionuざ 
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ど Ed. plasticE: MisEilE Amalia 
ど Ed. muzicalE: Mahulea Ciprian 
ど Ed. TehnologicE: Tremurici Liliana 
ど Ed. fizicE: Cristea Ionela, Iftime Anca, Manea Alexandru 
ど Religie: StEnescu Viorel, Bucur Adrian 
ど TIC: Trandafir MEdalina, Daba GeorgicE 
ど Consiliere ;i orientare: Gunea Cristina 

 
III.Resurse materiale  
 
:coala dispune de: 
24 sEli de clasE 
2  laboratoare:   Biologie, Chimie 
3 cabinete: InformaticE, Limba germanE, Limba englezE 
BibliotecE ;colarE  
2 sEli de clasE cu destinaざia salE de sport Ă + construcざia unei sEli de sport 
exterioarE, în derulare, cu termen de finalizare – august 2018ă 
Cabinet medical 
Cabinet de consiliere 
 
Materiale si mijloace didactice: 
- toate cadrele didactice posedE laptop-uri personale, reざea de internet wireless, 
acces la e-catalog 
- 30 calculatoare puse la dispoziざia elevilor din ciclul gimnazial în Cabinetul de 
InformaticE 
- toate sElile de clasE sunt dotate cu videoproiectoare; 
- copiatoare, imprimante 
- sistem de supraveghere video permanent 
- sistem de supraveghere audio-video conform cerinざelor specifice evaluErilor 
naざionale; 
- fond de carte 17.400 volume; 
- materiale didactice specifice laboratoarelor/cabinetelor. 
 
IV.Program de funcざionare 
 
aă Cursurile se desfE;oarE în douE schimburi: 8.00 – 12.00/12.00 – 18.00 
bă Secretariat-Administrativ: 08.00 – 16.00 
Program secretariat cu publicul: 

Luni: 08.00 – 09.00; 14.00-16.00 
Miercuri: 08.00 – 09.00; 16.00-17.00 
Joi: 10.00 – 12.00 Ăeliberare situaざii ;colareă 
 

Biblioteca: 11.00 – 15.00 Ăalternativ,  în sEptEmânile impare ale anului ;colar: 
Luni, Miercuri ;i Vineri, iar în sEptEmânile pare: Marざi ;i Joiă 

Cabinet medical: 08.00 – 15.30 zilnic 
Audienざe director: Luni: 10.00 – 12.00;   

          Marざi: 13.00 – 15.00 
          Miercuri: 11.00 – 12.00 ; 15.00 – 16.00 
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OțȚRTA CURRICULARD 
 
A. Pentru învEざEmântul primar conform Planului Cadru anexat la OMȚN 
3371/12.03.2013 se vor studia: 
 
NR. 
CRT. ARIA CURRICULARD TITLUL OPaIONALULUI PROPUNDTORI 

CLASȚLȚ PRȚGDTITOARȚ nr. ore TC 19, CDぐ 0  

1. 
  

Aria curricularE   DisciplinE 
  LimbE げi comunicare 
                                  Comunicare în  
                                                limba românE 
                                  LimbE modernE 
                               ĂGermanE/ȚnglezEă 
 MatematicE げi ぐtiinbe ale Naturii  
                                MatematicE げi 
                                    Țxplorarea  Mediului 
  
 Om げi Societate Religie 
  Țducabie țizicE, Sport げi SEnEtate  
                                          Țducabie fizicE
   
Arte               MuzicE げi miげcare 
Tehnologii              Arte vizuale げi abilitEbi 
                                              practice 
Consiliere げi orientare Dezvoltare 
                                                 personalE 

   - 

Comisia 
metodicE a 
învEbEtorilor 
  

 
 
2. 

Nu se propun opざionale. Conform planului 
cadru OMȚN 3371/12.03.2013 se stabilesc 0-1 
opざionale cu titlu nou. 
Se merge pe varianta 0. 

  

CLASA I nr. ore TC 20, CDぐ 0 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aria curricularE   DisciplinE 
 LimbE げi comunicare  Comunicare în limba românE 
                                            LimbE modernE 
                                                    ĂGermanE/ȚnglezEă 
MatematicE げi 
ぐtiinbe ale Naturii  
                                           MatematicE げi Țxplorarea 
                                                     Mediului 
  
Om げi Societate  Religie 
Țducabie țizicE, 
Sport げi SEnEtate  
                                          Țducabie fizicE   
Arte               MuzicE げi miげcare 
Tehnologii              Arte vizuale げi abilitEbi practice 
Consiliere げi 

Comisia 
metodicE a 
învEbEtorilor 
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2. 
  

orientare             Dezvoltare personalE 
 
 
Nu se propun opざionale. Conform planului cadru OMȚN 
3371/12.03.2013 se stabilesc 0-1 opざionale cu titlu nou.  
Se merge pe varianta 0. 

CLASA a II-a nr. ore TC 20, CDぐ 0 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 

Aria curricularE   DisciplinE 
 LimbE げi comunicare  Comunicare în limba românE 
                                            LimbE modernE 
                                                    ĂGermanE/ȚnglezEă 
MatematicE げi 
ぐtiinbe ale Naturii  
                                           MatematicE げi Țxplorarea 
                                                     Mediului 
  
Om げi Societate  Religie 
Țducabie țizicE, 
Sport げi SEnEtate  
                                          Țducabie fizicE   
Arte               MuzicE げi miげcare 
Tehnologii              Arte vizuale げi abilitEbi practice 
Consiliere げi 
orientare             Dezvoltare personalE 
 
 
Nu se propun opざionale. Conform planului cadru OMȚN 3371/ 
12.03.2013 se stabilesc 0-1 opざionale cu titlu nou. 
Se merge pe varianta 0. 

Comisia 
metodicE a 
învEbEtorilor 
   

CLASA a III-a nr. ore TC 20, CDぐ 0 

1 

Aria curricularE   DisciplinE 
 LimbE げi comunicare  LimbE げi literaturE 
                                                 românE 
                                            LimbE modernE 
                                      ĂGermanE/ȚnglezEă 
MatematicE げi 
ぐtiinbe ale Naturii  
                                           MatematicE 
  
                                           ぐtiinbe ale 
                                                 Naturii  
 
Om げi Societate              Țducabie civicE 
 
                                           Religie 
 
 
 
Țducabie țizicE, 

 

Comisia 
metodicE a 
învEbEtorilor 
  



 

Α 
 

Sport げi SEnEtate  
                                          Țducabie fizicE
   
                                          Joc げi miげcare 
 
Arte               MuzicE げi miげcare 
Tehnologii              Arte vizuale げi abilitEbi 
                                         practice 
Consiliere げi 
orientare             - 
 

2 

Nu se propun opざionale. Conform planului 
cadru OMȚN 3371/12.03.2013 se stabilesc 0-1 
opざionale cu titlu nou.  
Se merge pe varianta 0. 

 

CLASA a IV-a nr. ore TC 21, CDぐ 0 

1 

Aria curricularE   DisciplinE 
 LimbE げi comunicare  LimbE げi literaturE 
                                                      românE 
                                            LimbE modernE                  

ĂGermanE/ȚnglezEă
MatematicE げi 
ぐtiinbe ale Naturii  
                                           MatematicE  
                                           
                                        ぐtiinbe ale Naturii
  
Om げi Societate              Țducabie civicE 
                                          Istorie 
                                          Geografie 
                                           Religie 
 
Țducabie țizicE, 
Sport げi SEnEtate  
                                          Țducabie fizicE
   
                                          Joc げi miげcare 
 
Arte               MuzicE げi miげcare 
Tehnologii              Arte vizuale げi abilitEbi  
                                                       practice 
Consiliere げi 
orientare             - 

 
 Comisia 

metodicE a 
învEbEtorilor 
  

2 

Nu se propun opざionale. Conform planului 
cadru OMȚN 3371/12.03.2013 se stabilesc 0-1 
opざionale cu titlu nou.  
Se merge pe varianta 0. 
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B. Pentru învEざEmântul gimnazial conform Planului Cadru anexat la OMȚC 
3638/11.04.2001 se vor studia: 
 
NR. 
CRT. ARIA CURRICULARD TITLUL 

OPaIONALULUI PROPUNDTORI 

CLASA a V-a nr. ore TC 25, CDぐ 3 

1 

Aria curricularE   DisciplinE 
 LimbE げi comunicare  LimbE げi literaturE 
                                                           românE 
                                            LimbE modernE 
                                       ĂGermanE げi ȚnglezEă 
MatematicE げi 
ぐtiinbe ale Naturii  
                                           MatematicE  
                                           Biologie  
 
Om げi Societate              Țducabie socialE 
                                           Istorie 
                                          Geografie 
                                           Religie 
 
Țducabie țizicE, 
Sport げi SEnEtate  
                                          Țducabie fizicE 
  
                                           
Arte               Țducabie plasticE 
                                Țducabie muzicalE 
 
Tehnologii              Țducabia tehnologicE げi 
                                        aplicabii practice 
                                InformaticE げi TIC 
 
Consiliere げi 
orientare             Consiliere げi dezvoltare 
                                        personalE 
 

 
Responsabili arii 
curriculare 

2.  
cl.V A 

MATȚMATICD ぐI ぐTIINaȚ – MatematicE 
 
 
 
LIMBD ぐI COMUNICARȚ -  Limba modernE  
 
LIMBD ぐI COMUNICARȚ -  Limba modernE  

Universul 
numerelor 
 
Story Land 
 
Țvery Day Țnglish 

Daba GeorgicE 
 
Țrnraih Magda 
 
Țrnraih Magda 

3. 
cl.V B 

LIMBD ぐI COMUNICARȚ -  Limba modernE  
 
 
MATȚMATICD ぐI ぐTIINaȚ – Biologie 
 

Story Land 
 
 
Țducabie pentru 
sEnEtate 

Scutelnicu Mihaela 
 
 
Nicolau Valeria 
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ARTȚ – Țducabie plasticE 
 
 

 
Art țorm 

 
MisEilE Amalia 

4. 
cl. V C 

MATȚMATICD ぐI ぐTIINaȚ – MatematicE 
 
ARTȚ – Țducabie plasticE 
 
LIMBD ぐI COMUNICARȚ -  Limba modernE  

Universul 
numerelor 
 
Art țorm 
 
Brauche und 
Sitten 

 
Daba GeorgicE 
 
 
MisEilE Amalia 
 
 
Toma Consuela 
 

CLASA a VI-a  nr. ore TC 25, CDぐ 3 

1 

Aria curricularE   DisciplinE 
 LimbE げi comunicare  Limba げi literaturE 
                                                       românE 
                                            LimbE modernE 
                                         ĂGermanE げi ȚnglezEă 
MatematicE げi 
ぐtiinbe ale Naturii  
                                           MatematicE 
                                           țizicE  
                                           Biologie  
 
Om げi Societate              CulturE civicE 
                                           Istorie 
                                          Geografie 
                                          Religie 
 
Țducabie țizicE, 
Sport げi SEnEtate  
                                          Țducabie fizicE 
  
                                           
Arte               Țducabie plasticE 
                                 Țducabie muzicalE 
 
Tehnologii              Țducabie tehnologicE 
                                             
 
Consiliere げi 
orientare             Dirigenbie 
 

 
Responsabili arii 
curriculare 

2 
cl.VI A 

MATȚMATICD ぐI ぐTIINaȚ – MatematicE 
 
TȚHNOLOGII  – TIC 
 
 
ARTȚ – Țducabie muzicalE 

Mathepractica 
 
Micul 
informatician 
 
Istoria muzicii 

Nicula Augustina 
Maria 
 
Trandafir MEdElina 
 
Mahulea Ciprian 
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3 
cl.VI B 

 
LIMBD ぐI COMUNICARȚ -  Limba modernE  
 
LIMBD ぐI COMUNICARȚ -  Limba modernE  
 
 
TȚHNOLOGII  – TIC 
 

 
Țvery Day Țnglish 
  
Writing Skills 
 
Micul 
informatician 

Țrnraih Magda 
 
Țrnraih Magda 
 
Trandafir MEdElina 

4. 
cl.VI C 

LIMBD ぐI COMUNICARȚ -  Limba modernE 
 
 LIMBD ぐI COMUNICARȚ -  Limba modernE 
 
TȚHNOLOGII  – TIC 
 

Brauche und 
Sitten 
Deutsche Mit 
Spass 
Micul 
informatician 

Kevorchian Hilda 
 
Kevorchian Hilda 
 
Trandafir Madalina 
 

CLASA a VII-a  nr. ore TC 28, CDぐ 2 

1 

Aria curricularE   DisciplinE 
 LimbE げi comunicare  LimbE げi literaturE 
                                             românE 
                                            LimbE modernE 
                                     ĂGermanE げi ȚnglezEă 
MatematicE げi 
ぐtiinbe ale Naturii  
                                           MatematicE  
                                           țizicE 
                                           Chimie 
                                           Biologie  
 
Om げi Societate              Istorie 
                                          CulturE  civicE 
                                          Geografie 
                                           Religie 
 
Țducabie țizicE, 
Sport げi SEnEtate  
                                          Țducabie fizicE 
                                          
Arte               Țducabie plasticE 
                                 Țducabie muzicalE 
 
Tehnologii              Țducabie tehnologicE 
 
Consiliere げi 
orientare             Dirigenbie 

 
Responsabili arii 
curriculare 

2 
cl. VII 
A 

ARTȚ – Țducabie plasticE 
 
LIMBD ぐI COMUNICARȚ – Limba げi literatura 
românE 

Art țorm 
 
SE scriem corect 
în limba românE 

MisEilE Amalia 
 
DrEgulescu Andreia 

3 LIMBD ぐI COMUNICARȚ – Limba modernE Țvery Day Țnglish Țrnraih Magda 
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cl. VII 
B 

 
LIMBD ぐI COMUNICARȚ – Limba modernE 

 
Writing Skills 

 
Țrnraih Magda 

CLASA a VIII-a   nr. ore TC 28, CDぐ 2 

1 

Aria curricularE   DisciplinE 
 LimbE げi comunicare  LimbE げi literaturE  
                                                    românE 
                                            LimbE modernE 
                                    ĂGermanE げi ȚnglezEă 
                                           Limba latinE  
MatematicE げi 
ぐtiinbe ale Naturii  
                                           MatematicE  
                                           țizicE 
                                           Chimie 
                                           Biologie 
 
Om げi Societate              Istorie 
                                          CulturE civicE 
                                          Geografie 
                                           Religie 
 
Țducabie țizicE, 
Sport げi SEnEtate  
                                          Țducabie fizicE 
  
                                           
Arte               Țducabie plasticE 
                                 Țducabie muzicalE 
 
Tehnologii              Țducabie tehnologicE 
 
Consiliere げi 
orientare             Dirigenbie 
 

 
Responsabili arii 
curriculare 

2  
cl.VIII 
A 

 
MATȚMATICD ぐI ぐTIINaȚ – Biologie 
 
ARTȚ – Țducabie plasticE 
 

Țducabie pentru 
sEnEtate 
 
Art țorm 
 

Nicolau Valeria 
 
MisEilE Amalia 

3 
cl.VIII 
B 

MATȚMATICD ぐI ぐTIINaȚ – Biologie 
 
LIMBD ぐI COMUNICARȚ – Limba げi literatura 
românE 

Țducabie pentru 
sEnEtate 
Genuri げi specii 
literare 

Nicolau Valeria 
 
ぐargu Oana 
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PRȚZȚNTARȚ OPaIONALȚ: 
 
1. Mathepractica 
 
Obiective/ Competenbe  
 
1. Identificarea unor date ;i relaざii matematice ;i corelarea lor în funcざie de 
contextul în care au fost definite; 
2. Prelucrarea datelor de tip cantitativ, calitativ, structural, contextual cuprinse în 
enunざuri matematice; 
3. Utilizarea algoritmilor ;i a conceptelor matematice pentru caracterizarea localE 
sau globalE a unei situaざii concrete; 
4. Țxprimarea caracteristicilor matematice cantitative sau calitative ale unei 
situaざii concrete ;i a algoritmilor de prelucrare a acestora; 
5. Analiza ;i interpretarea caracteristicilor matematice ale unei situaざii-problemE 
6. Modelarea matematicE a unor contexte problematice variate, prin integrarea 
cuno;tinざelor din diferite domenii; 
Conbinuturi 
 

1. Criterii de divizibilitate cu 9, 4, 25  
2. Numere pare ;i numere impare 
3. ProprietEざi ale relaざiei de divizibilitate 
4. Țxtragerea rEdEcinii pEtrate din numere raざionale pozitive 
5. Proporざii derivate 
6. Aplicaざii ale modulului unui numEr întreg 
7. Compararea puterilor numerelor întregi 
8. Probleme deosebite 
9. Cerc circumscris unui triunghi 
10. Cerc înscris într-un triunghi 
11. Metoda reducerii la absurd 
12. Unghiuri cu laturi respectiv paralele ;i respectiv perpendiculare 
13. Demonstrarea proprietEざilor triunghiului isoscel ;i echilateral 
14. ProprietEざi ale triunghiului dreptunghic ;i reciprocele lor 
15. Centre ;i axe de simetrie 
16. Paralelograme particulare 

     17. InegalitEざi în triunghi 
 
ModalitEbi de evaluare 
 

- probleme orale, scrise; 
- autoevaluare; 
- observarea sistematicE a elevilor. 

Se va face o evaluare „corectE” dar stimulativE, bazatE pe interesul ;i 
participarea efectivE la realizarea activitEざilor de învEざare. 
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2. Universul numerelor 
 
Obiective/ Competenbe  

1. Cunoa;terea ;i utilizarea conceptelor specifice matematicii. 
2. Dezvoltarea capacitEざii de exploatare / investigare ;i rezolvare de 

probleme. 
3. țormarea ;i dezvoltarea capacitEざii de a comunica utilizând limbajul 

matematic. 
4. Dezvoltarea interesului ;i a motivaざiei pentru studiul ;i aplicarea 

matematicii. 
 
Conbinuturi 

1. Numere mari – o experienざE interesantE 
2. Reconstituirea operaざiilor. PEtrate perfecte. 
3. Câteva probleme de logicE 
4. Probleme isteざe pentru copii asemenea. 
5. CuriozitEざi cu numere raざionale. 
6. Geometrie cu … foarfecele. 

ModalitEbi de evaluare 
 

- probleme orale, scrise; 
- autoevaluare; 
- observarea sistematicE a elevilor. 

 
Se va face o evaluare „corectE” dar stimulativE, bazatE pe interesul ;i 

participarea efectivE la realizarea activitEざilor de învEざare. 
 
3.  Micul informatician 
 
Obiective/ Competenbe  
1. Înbelegerea dezvoltErii tehnicii げi a implicabiilor ei asupra mediului げi societEbii, 
valorificarea termenilor de specialitate în comunicare. 
2. Dezvoltarea capacitEbii de prelucrare a informabiei, folosind mijloace de 
procesare げi metode specifice de prelucrare primarE. 
3. Dezvoltarea capacitEbii de explorare pentru rezolvarea unor probleme, 
dezvoltarea spiritului intensiv げi creator, de cooperare pentru realizarea unui 
produs cu ajutorul calculatorului. 
4. Dezvoltarea interesului げi a motivabiei pentru utilizarea TIC ca sursE de 
cunoaげtere a lumii înconjurEtoare げi a societEbii. 

La sfârごitul clasei a VI-a elevul va fi capabil: 

o sE identifice componentele unui computer, dispozitivele periferice de 
intrare/ieげire 

o sE efectueze operabii cu fiげiere げi directoare în SO Windows; 
o sE reprezinte informabiile sub formE de text sau imagine; 
o sE utilizeze calculatorul pentru a efectua operabii aritmetice; 
o sE editeze texte utilizând  Word 
o sE efectueze cel pubin o prezentare Power Point 



 

ヱヴ 
 

o sE efectueze calcule tabelare în Țxcel 
o sE arhiveze げi sE dezarhiveze documente 
o sE instaleze programe antivirus 

 
 
4. Educabie pentru sEnEtate 
 
Obiective/ Competenbe 
 
  Utilizarea limbajului specific educaざiei pentru sEnEtate/ Dezvoltarea unor 
comportamente de protejare a sEnEtEざii personale ;i a mediului                                                                    
 
Conbinuturi 
 

Corpul omenesc/ IgienE personalE/Planificarea timpului/ Un mediu curat-o 
viabE sEnEtoasE/Micul meu univers /SE ne hrEnim sEnEtos/ ÎnvEbEm sE ne 
comportEm/ Consumul げi abuzul de substanbe toxice 
 
ModalitEbi de evaluare 
 

Țvaluarea se va face prin probe orale, practice げi scrise, prin metode 
tradibionale, dar げi moderne Ăminiproiecte, portofoliiă. 
 
5. Istoria muzicii 
 
Obiective/ Competenbe 
 

1.Cunoaげterea diversitEbii fenomenului muzical-artistic .  
2.Dezvoltarea competenbelor  de audiere げi receptare a unei creabii muzicale. 
3.Dezvoltarea capacitEbii de interpretare expresivE a creabiilor  muzicale. 
4.Dezvoltarea capacitEbilor de exprimare referitor la mesajul muzical. 
5.Țducarea dragostei fabE de arta muzicalE げi a personalitEbilor marcante. 

 
Conbinuturi 
 

I. Introducere în istoria muzicii. 
II. Inibiere în istoria genurilor muzicale. 
III Țlementele de bazE ale muzicii. 
IV.  Muzica – interpretare specificE a existenbei umane. 

 
ModalitEbi de evaluare 
 

Țvaluarea se va face oral, prin metode tradibionale, dar げi moderne. 
 
 
6. Story Land/Writing Skills 
 
Obiective/ Competenbe 



 

ヱヵ 
 

 
        Dezvoltarea interesului pentru descoperirea  unor aspecte socio-culturale げi 
profesionale specifice prin receptarea unei varietEbi de texte în limba englezE. 
         Manifestarea curiozitEbii pentru descoperirea unor aspecte legate de viaba 
copiilor din alte spabii culturale. 
         Conげtientizarea importanbei unor aspecte geografice specifice mediului 
anglo-saxon. 
         Manifestarea curiozitEbii fabE de tradibiile げi obiceiurile specifice spabiului 
anglo-saxon. 
   
Conbinuturi 

A quiz, A game, A holiday report, At museum, Dramarama, Money, money, 
money, Safety on the beach, A profile, Adventure trails, țood facts, A new look, 
Communication, Pet’s corner, The way we were, Times change, țun with science 

 
ModalitEbi de evaluare 
 

Țvaluarea se va face oral, practic げi scris, prin metode tradibionale, dar げi 
moderne. 
 
7. Brauche und Sitten  /  Deutsche Mit Spass 
 
Obiective/ Competenbe 
 

Dezvoltarea interesului elevilor pentru descoperirea unor aspecte socio-
culturale げi profesionale specifice prin receptarea unei varietEbi de texte în limba 
germanE. 

Manifestarea interesului pentru cunoaげterea unor aspecte semnificative ale 
spabiului german,tradibii げi obiceiuri ale poporului german. 
 
Conbinuturi 
 

țernsehen, Lesen, țerien – Urlaub, Umwelt, țreizeit und Hobbys, 
Rheinlandschaften 

 
ModalitEbi de evaluare 
 

Țvaluarea se va face oral, practic げi scris, prin metode tradibionale, dar げi 
moderne. 
 
 
8. Art Form 
 
Obiective/ Competenbe 
 
- cunoaげterea げi utilizarea materialelor, a instrumentelor げi tehnicilor de lucru 
specifice artei げi tehnologiei 
- exersarea abilitEbilor înalte – realizarea unor compozibii plastice, proiectarea げi 
confecbionarea unor produse simple, utile, estetice げi originale 
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- formarea げi educarea comportamentelorspecifice muncii în echipE,  de colaborare 
în procesul creator 
- încurajarea talentului, a experienbei げi a expresiei în diferite forme de artE 
- tratarea decorativE げi picturalE a suprafebelor de diferite materialitEbi 
 
Conbinuturi 
- tehnici げi tratEri în artele plastice  
- elemente de limbaj plastic 
- produse de inspirabie folcloricE 
- produse diverse 
 
ModalitEbi de evaluare 
 
Țvaluarea se va face oral げi prin lucrEri practice, proiecte, expozibie. 
 
 
9. SE scriem corect în limba românE 
 
Obiective/ Competenbe 
 
- sE identifice categoriile gramaticale ale pErbilor de vorbire studiate 
- sE recunoascE modalitEbile de îmbogEbire a vocabularului 
- sE utilizeze formele literare în funcbie de context 
- sE foloseascE corect semnele de puctuabie în diverse structuri 
- sE utilizeze corect げi adecvat limba literarE în scopuri diverse 
 
Conbinuturi 
- Punctuabia, din tainele virgulei 
- Cuvinte compuse 
- Greげeli frecvente 
- Ortograme げi omofone 
- Grupuri de cuvinte 
- DespErbirea în silabe 
- PErbi de vorbire 
- Dezacordul 
- Țufonie/cacofonie 
- Topica 
- Pleonasmul 
- Cliげee げi ticuri verbale 
- Greげeli din mass-media 
 
ModalitEbi de evaluare 
 
Țvaluarea se va face oral げi prin teste cu diverげi itemi, proiecte. 
 
10. Genuri ごi specii literare 
 
Obiective/ Competenbe 
 
- înbelegerea semnificabiei generale a unui text literar sau nonliterar 



 

ヱΑ 
 

- exprimarea coerentE a ideilor în urma citirii unui text literar sau nonliterar 
- exprimarea aceluiaげi mesaj prin diverse forme de comunicare 
- recunoaげterea げi interpretarea diferitelor figuri de stil 
- identificarea げi interpretarea elementelor de prozodie din textul poetic 
- interpretarea textului literar ca viziune a scriitorului asupra lumii înconjurEtoare 
- formarea deprinderii de a citi cu regularitate cErbi 
 
Conbinuturi 
- Genul liric. Definibie. Specii 
- Genul epic. Definibie. Specii 
- Genul dramatic. Definibie. Specii 
 
ModalitEbi de evaluare 
Țvaluarea se va face oral, prin probe scrise げi prin portofoliu. 
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ぐCOALA GIMNAZIALD ”LIVIU RȚBRȚANU” 
SȚCTOR 3, BUCURȚぐTI 
Nr. 1813/19.09.2017 
Aprobat în CA din 19.09.2017 
 
 

CALȚNDARUL ACTIVITDaILOR ȚDUCATIVȚ 
ȚXTRAぐCOLARȚ ぐI ȚXTRACURRICULARȚ 

AN ぐCOLAR 2017-2018 
 

 
Nr. 
crt. 

Domeniul AIデｷ┗ｷデ;デW; Perioada 

1.  

Țducaざie  

CivicE 

Cultural- 

ArtisticE 

Țducaざie 
rutierE 

 

ÎNCEPE ȘCOALAぁ 

FWゲデｷ┗ｷデ;デW; SW SWゲIｴｷSWヴW ; ﾐﾗ┌ﾉ┌ｷ ;ﾐ ズIﾗﾉ;ヴ 

C┌ﾏ IｷヴI┌ﾉBﾏい ど ヴWｪ┌ﾉｷ SW IｷヴI┌ﾉ;バｷW 

PヴW┗WﾐｷヴW; ｷﾐIWﾐSｷｷﾉﾗヴ 

CINEMA MAGIC 

FﾗI┌ﾉ ど PヴｷWデWﾐ ゲ;┌ S┌ズﾏ;ﾐい に PPS 

C┌ﾏ ﾐW Iﾗﾏヮﾗヴデ;ﾏ ;I;ゲB ゼｷ ﾉ; ゼIﾗ;ﾉBい 

PヴﾗｷWIデW ずCBﾉBデﾗヴｷ ヮヴｷﾐ デヴ;Sｷバｷｷさが ずȘｷ ﾐﾗｷ ;┗Wﾏ SヴWヮデ┌ヴｷさが 

 ずRWIｷIﾉBﾏ ゼｷ IヴWWﾏさ 

 

 Septembrie 

2017  

 

 

 

 

 

2.  

Țducaざie  

CivicE 

Cultural- 

Artistic 

  

 

TOAMNĂ MINUNATĂ 

CﾗﾐI┌ヴゲ┌ヴｷ SW IヴW;バｷｷ ヮﾉ;ゲデｷIW ゼｷ ﾉｷデWヴ;ヴW  

Zｷ┌; ｷﾐデWヴﾐ;縁ｷﾗﾐ;ﾉB ; ﾏ┌┣ｷIｷｷ 

Zｷ┌; RWIﾗﾉデWｷ 

TOAMNA DE POVESTE 

RW;ﾉｷ┣;ヴW; ┌ﾐWｷ W┝ヮﾗ┣ｷバｷｷ I┌ IヴW;バｷｷ ヮﾉ;ゲデｷIW 

Zｷ┌; MﾗﾐSｷ;ﾉB ; ゲヮBﾉ;デ┌ﾉ┌ｷ ヮW ﾏ>ｷﾐｷ に ;Iデｷ┗ｷデBバｷ ｷｪｷWﾐｷIﾗどゲ;ﾐｷデ;ヴW 

SĂRBĂTORIM HALLOWEENどUL 

 

Octombrie 

2017 
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CﾗﾐI┌ヴゲ SW ﾏBズデｷが Sﾗ┗ﾉWIｷ 

CWﾉ ﾏ;ｷ ｷﾐゲヮｷヴ;デ Iﾗゲデ┌ﾏ 

ZIUA MONDIALĂ A ANIMALELOR 

PヴW┗WﾐｷヴW ゼｷ ゲデｷﾐｪWヴW ; ｷﾐIWﾐSｷｷﾉﾗヴ 

Sｷﾏ┌ﾉ;ヴW 

TÂRG DE OFERTE EDUCAȚIONALE 

3.  

 

 

 

Țducaざie  

CivicE 

Cultural- 

Artistic 

  

 

LIVIU REBREANU に PERSONALITATE MARCANTĂ 

                              CAMPANIA B;デWヴWﾉ ゼｷ ﾉ┌ﾏW; NONどE 

PATRULA ECO 

)IUA MONDIALĂ A TOLERAN猿EI 

NU VIOLENȚEI ÎN ȘCOLI 

CﾗﾐI┌ヴゲ SW ;aｷゼW デWﾏ;デｷIW 

PヴW┣Wﾐデ;ヴW; ┌ﾐﾗヴ ヴWaWヴ;デWく DW┣H;デWヴWく 

DREPTURILE COPIILOR ÎN IMAGINI 

RW;ﾉｷ┣;ヴW; ┌ﾐWｷ W┝ヮﾗ┣ｷバｷｷ I┌ ﾉ┌IヴBヴｷﾉW WﾉW┗ｷﾉﾗヴ 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

 

4.  

 

 

Țducaざie  

CivicE 

Cultural- 

Artistic 

   

 

TRĂIASCĂ ROMÂNIA DODOLOAȚĂ ぁ 

E┝ヮﾗ┣ｷ縁ｷｷ SW SWゲWﾐWが ヴWIｷデ;ﾉ SW ヮﾗW┣ｷｷ ズｷ I>ﾐデWIW ヮ;デヴｷﾗデｷIW 

CﾗﾐI┌ヴゲ┌ヴｷ PAȘAPORT PENTRU CULTURĂが PROFU ヱヱヲ ど ヮヴｷﾏ; Wデ;ヮB 

Oﾉｷﾏヮｷ;SW SW ﾉｷﾏH; ゼｷ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴ; ヴﾗﾏ>ﾐBが ﾏ;デWﾏ;デｷIBが IｴｷﾏｷWが ｷゲデﾗヴｷWが 
aｷ┣ｷIBが WS┌I;バｷW Iｷ┗ｷIB ゼｷ デWｴﾐﾗﾉﾗｪｷIB ど ヮヴｷﾏ; Wデ;ヮB 

CRĂCIUNUL PRIN OCHII CELOR MICI 

SWヴHBヴｷ ゼｷ ;Iデｷ┗ｷデBバｷ 

Vｷ┣ｷﾗﾐ;ヴW ゲヮWIデ;IﾗﾉW SW IｷヴI ゼｷ デW;デヴ┌ 

CﾗﾐI┌ヴゲ ゼIﾗﾉ;ヴ ｺﾐ ヮ;ヴデWﾐWヴｷ;デ I┌ AゲﾗIｷ;バｷ; SW ヮヴﾗﾏﾗ┗;ヴW ; ﾉWIデ┌ヴｷｷ 

AIデｷ┗ｷデ;デW ┌ﾏ;ﾐｷデ;ヴB に 

 

Decembrie 

 

 

 

 

 

 



 

ヲヰ 
 

B┌I┌ヴｷW ヮWﾐデヴ┌ H┌ﾐｷIｷ ふCASA MAXぶ 

5. 

 

  Țducaざie  

CivicE 

Cultural- 

Artistic 

  

PW ┌ヴﾏWﾉW ﾉ┌ｷ EﾏｷﾐWゲI┌ 

RWIｷデ;ヴW SW ヮﾗW┣ｷｷ SW Mｷｴ;ｷ EﾏｷﾐWゲI┌ 

EゲW┌ヴｷ 

PﾗヴデヴWデ MIHAI EMINESCUど ヮｷIデ┌ヴｷ ;ﾉW WﾉW┗ｷﾉﾗヴ 

UNIȚI SUNTEM MAI PUTERNICI 

SBヴHBデﾗヴｷヴW; ZｷﾉWｷ ヮヴｷﾐIｷヮ;デWﾉﾗヴ ヴﾗﾏ;ﾐW ヮヴｷﾐデヴどﾗ W┝ヮﾗ┣ｷ縁ｷW ズｷ ヴWIｷデBヴｷ 

CONCURS NAȚIONAL COMPERが GA)ETA MATEMATICĂ に aBヴB デ;┝B 

 

Ianuarie 

6. 

 

Țducaざie  

CivicE 

Cultural- 

Artistic 

Țducaざie 
rutierE 

 

CAPCANELE STRĂ)II 

DｷゲI┌バｷｷが ;Iデｷ┗ｷデBバｷが ┗ｷ┣ｷﾗﾐ;ヴW aｷﾉﾏ 

PヴW┣Wﾐデ;ヴW ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗B にヮﾗﾉｷバｷゲデ┌ﾉ SW ヮヴﾗ┝ｷﾏｷデ;デW ゼｷ WﾉW┗ｷ 

VIITORI ȘCOLARI 

AIデｷ┗ｷデBバｷ ｺﾐ ヮ;ヴデWﾐWヴｷ;デ I┌ ｪヴBSｷﾐｷバWﾉW ヲヱヶが ヱヵヴが Αヰ 

)IUA PORȚILOR DESCHISE 

COPIL CA TINE SUNT ȘI EU 

C;ﾏヮ;ﾐｷW ｺﾏヮﾗデヴｷ┗; SｷゲIヴｷﾏｷﾐBヴｷｷ 

  

 

țebruarie 

7. 

 

Țducaざie  

CivicE 

Cultural- 

Artistic 

  

 

MĂR猿IŞORUL に SIMBOL AL PRIMĂVERII 

CﾗﾐaWI縁ｷﾗﾐ;ヴW SW aWﾉｷIｷデBヴｷ ズｷ ﾏBヴ縁ｷズﾗ;ヴW 

RECUNOȘTINȚĂ FEMEILOR  DIN VIAȚA NOASTRĂ 

SWヴHBヴｷが ;Iデｷ┗ｷデBバｷ ｷﾐデWヴ;Iデｷ┗W に WﾉW┗ｷ が ヮBヴｷﾐバｷが H┌ﾐｷIｷ 

)IUA MONDIALĂ A APEI 

CﾗﾐI┌ヴゲ SW aﾗデﾗｪヴ;aｷｷ ズｷ ヮヴW┣Wﾐデ;ヴW SW ヴWaWヴ;デW ヮW デWﾏ; ｷﾏヮﾗヴデ;ﾐ縁Wｷ 
;ヮWｷ 

Vｷ┣ｷデW ﾉ; ﾏ┌┣WWが I;ゲW SW I┌ﾉデ┌ヴBが Sｷ┗WヴゲW ｷﾐゲデｷデ┌バｷｷ ヮ┌HﾉｷIW ヮWﾐデヴ┌ OSP 

さŞCOALA ALTFELざ   ど  “BヮデBﾏ>ﾐ; ;Iデｷ┗ｷデB遠ｷﾉﾗヴ W┝デヴ;ズIﾗﾉ;ヴW ズｷ 
W┝デヴ;I┌ヴヴｷI┌ﾉ;ヴW 

 

Martie 



 

ヲヱ 
 

8. Țducaざie  

CivicE 

Cultural- 

Artistic 

Țducaざie 
rutierE 

CﾗﾐI┌ヴゲ┌ヴｷ PAȘAPORT PENTRU CULTURĂが SĂ CIRCULAM CORECTが CUM 
MĂ PORTが PROFU ヱヱヲが FII INTELIGENTが COMUNICAREく ORTOGRAFIE 

Oﾉｷﾏヮｷ;SW SW ﾉｷﾏH; ゼｷ ﾉｷデWヴ;デ┌ヴ; ヴﾗﾏ>ﾐBが ﾏ;デWﾏ;デｷIBが IｴｷﾏｷWが ｷゲデﾗヴｷWが 
aｷ┣ｷIBが WS┌I;バｷW Iｷ┗ｷIB ゼｷ デWｴﾐﾗﾉﾗｪｷIB ど Wデ;ヮ; ; IIど; 

“Ă ADUCEM O RAZĂ DE LUMINĂ ÎN “UFLETUL CELOR VÂR“TNICI 

AIデｷ┗ｷデ;デW SW ┗ﾗﾉ┌ﾐデ;ヴｷ;デ ｺﾐ ヮ;ヴデWﾐWヴｷ;デ I┌ CASA MAX 

“Ă IUBIM PĂMÂNTUL 

RWaWヴ;デWが SｷゲI┌バｷｷ ﾉｷHWヴWが ┗ｷ┣ｷﾗﾐ;ヴW aｷﾉﾏが IヴW;バｷｷ ヮﾉ;ゲデｷIW ゼｷ ﾉｷデWヴ;ヴW 

“Ă NE CUNOAȘTEM LOCUL NATAL 

VIZITEど ﾗHｷWIデｷ┗W デ┌ヴｷゲデｷIW Sｷﾐ B┌I┌ヴWゼデｷ 

MEN “ANA IN CORPORE “ANOどヮ;ゼ;ヮﾗヴデ ヮWﾐデヴ┌ ﾗ ┗ｷ;バB ゲBﾐBデﾗ;ゲB 

UN OM UN POM ど Pﾉ;ﾐデ;ヴW ヮﾗﾏｷ ゼｷ aﾉﾗヴｷ 

TÂRGUL LICEELOR 

 

Aprilie 

 

9.  

Țducaざie  

CivicE 

Cultural- 

Artistic 

  

Γ MAI ど O )I SPECIALĂ A EUROPEI 

MAI どLUNA FLORILOR 

Pﾉ;ﾐデ;ヴW aﾉﾗヴｷが IﾗﾐaWIバｷﾗﾐ;ヴW IﾗヴﾗﾐｷバW 

STOP DROGURILOR にCAMPANIE ANTIDROG 

ȚARA NOASTRĂどI MINUNATĂ 

OLIMPIADA MEȘTEȘUGURILOR ARTISTICE TRADIȚIONALE 
ROMÂNEȘTI 

E┝I┌ヴゲｷｷが ┗ｷ┣ｷデW ﾉ;  ﾏ┌┣WW 

E┝WヴIｷバｷ┌ SW ゲｷﾏ┌ﾉ;ヴW ; ┌ﾐWｷ ゲｷデ┌;バｷｷ SW I┌デヴWﾏ┌ヴ  

 

 

Mai 

10. 

 

Țducaざie  

CivicE 

Cultural- 

Artistic 

  

ヱ IUNIEど)IUA COPILULUI 

CﾗﾐI┌ヴゲ┌ヴｷ ゲヮﾗヴデｷ┗Wが SWゲWﾐW ヮW ;ゲa;ﾉデが ヴWIｷデ;ヴｷが ゲヮWIデ;Iﾗﾉ SW S;ﾐゲ ゼｷ 
デW;デヴ┌ 

ULTIMUL CLOPOȚEL ど LA REVEDEREが ȘCOALĂぁ  BUN VENITが LICEUぁ 

HORA LITERELORど SERBĂRI ȘCOLARE に Iﾉ;ゲWﾉW I 

LA REVEDEREが DOAMNA ÎNVĂȚĂTOAREぁどSERBĂRI CLASA ; IVど; 

A VENIT VACANȚA MARE ぁ 

Iunie 



 

ヲヲ 
 

FWゲデｷ┗ｷデ;デW; SW ｺﾐIｴWｷWヴW ; ;ﾐ┌ﾉ┌ｷ ズIﾗﾉ;ヴ ズｷ ヮヴWﾏｷWヴW; WﾉW┗ｷﾉﾗヴ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director adjunct,            Director, 
 

Prof.înv.primar Nagy Nicoleta-Grabiela                     Prof. Nicula Augustina-Maria 
 


