
Raport de activitate – director prof. Camelia Buzatu

Perioada 1 mai 2008 - 31 aprilie 2012

Punctul 1: Imaginea unităţii şcolare

 În perioada arătată mai sus, unitatea noastră şcolară a fost menţionată de 
nenumărate ori în media locală pentru diverse aspecte pozitive – există peste 40 
de astfel de menţionări;

 Şcoala dispune de un film de prezentare difuzat la intervale regulate la 
televiziunile locale şi care reflectă realitatea unităţii şcolare şi îi face acesteia 
reclamă;

 Dispunem de un site al şcolii, creat pentru buna informare a părinţilor şi a 
elevilor – www.gheorghetiteica.ro. Site-ul se actualizează permanent pentru a 
oferi tuturor celor interesaţi informaţiile necesare.

 Organizăm numeroase activităţi cu participarea elevilor, părinţilor şi a  
comunităţii locale, concretizate prin parteneriate cu diverse instituţii ale statului. 
Toate aceste activităţi se bucură de o mediatizare permanentă;

 S-au amplasat panouri informative în diverse puncte ale instituţiei pentru 
prezentarea ofertei şcolare şi a altor informaţii de importanţă majoră;

 Oferta şcolară este foarte variată, fiind un punct de certă atracţie, atât pentru 
elevi cât şi pentru părinţi;

 Revista şcolii a obţinut Premiul I la concursurile naţionale de reviste şcolare;

Punctul 2:  Activitate educativă.

 Din mai 2008 până în septembrie 2012, efectivul de elevi a crescut de la 680 la 
860. Subliniez că în ultimii doi ani şcolari, am avut cei mai mulţi elevi înscrişi la 
clasa I între toate şcolile din judeţul Dolj;

 Elevii noştri au obţinut rezultate excepţionale la olimpiadele şi concursurile 
şcolare. Cu cele peste 1000 de premii obţinute în fiecare an şcolar, ne găsim în 
primele 5 unităţi şcolare pe judeţ, conform clasificării realizată la nivel naţional 
de MECTS;

 În incinta şcolii există un climat de siguranţă şi disciplină, situaţie ce a condus şi 
la reducerea drastică a numărului de absenţe. De menţionat că în acelaşi scop s-a 
înălţat gardul şi s-a montat un interfon;



 Inspecţile ARACIP şi RODIS dispuse în şcoală s-au încheiat cu evidenţierea de 
rezultate foarte bune;

 Susţinerea cu succes a diverse olimpiade, concursuri, cercuri, mese rotunde în 
unitatea noastră;

Punctul 3: Activitatea administrativă.

 S-au realizat fonduri extrabugetare substanţiale, provenite din organizarea şi 
găzduirea de cercuri de studii, „Şcoală după Şcoală” program avizat şi de 
I.S.J.Dolj, închirieri, sponsorizări, etc;

 S-a făcut reabilitarea curţii şcolii prin plantarea de pomi, amenajarea spaţiilor de 
joacă cu pietriş. S-a înălţat gardul unităţii şi s-au montat sisteme de închidere 
centralizată, s-a asfaltat partea din spate a terenului şi s-au conformat mai multe 
terenuri de sport, s-au realizat alei iar pe marginea aleilor s-au montat băncuţe 
construite în unitate noastră de personalul angajat, s-a închiriat o parte din 
terenul şcolii şi s-a realizat în colaborare cu o firmă privată un teren de sport cu 
gazon artificial şi instalaţie de iluminare nocturnă;

 A fost reconsiderat contractul cu firma de salubritate primindu-se în acest fel 
tomberoane mai mari şi obţinând un management corect al deşeurilor 
refolosibile. S-au montat coşuri de gunoi pe faţadele clădirii;

 Magaziile din curte au fost reabilitate şi igienizate, devenind în acest fel spaţii 
utile de depozitare. Mobilierul stricat a fost casat. 

 S-a montat un sistem de alarmă pe parterul clădirii precum şi camere video cu 
înregistrare pe toate holurile şi în curte, îmbunătăţindu-se în acest fel disciplina 
elevilor;

 Anual s-au efectuat lucrări de igienizare a claselor şi a holurilor, inclusiv lăcuirea 
parchetului care ulterior a fost recondiţionat;

 Toate grupurile sanitare au fost modernizate, s-a instalat un filtru de apă pentru 
elevi şi personalul şcolii. De asemenea, s-au mai înfiinţat şi altele noi în baia 
fetelor;

 Instalaţia termică şi a cea de apă-canal a fost reabilitată. Ultimul tronson al 
instalaţiei termice este programat pentru schimbare în această vară;

 S-au montat panouri solare şi instalaţiile aferente pentru obţinerea apei calde 
menajere la toate toaletele. Acest proiect s-a realizat în colaborare cu Primăria 
Municipiului Craiova;

 S-a confecţionat mobilier în regim propriu: peste 200 scaune şi peste 100 bănci, 
dulapuri laborator de biologie. Subliniez că acolo unde este nevoie, lucrările de 
reabilitare mobilier se execută permanent;



 S-a recondiţionat laboratorul de chimie cu mese şi faianţă nouă, laboratorul de 
informatică cu instalaţie electrică nouă, recondiţionare mobilier şi mărirea 
numărului de calculatoare cu încă 12 bucăţi, s-a modernizat laboratorul de  
biologie cu mobilier nou şi aparatură;

 S-au cumpărat calculatoare şi imprimante noi, precum şi video-proiectoare
pentru cabinetele: secretariat, director, director adjunct, contabilitate, informatică 
şi medic şcolar;

 S-au montat noi corpuri de iluminat în toată şcoala, atât în clase cât şi pe holuri;

 S-a reconformat arhiva unităţii prin igienizare, realizare de rafturi, şi 
contabilizarea precisă a tuturor documentelor existente;

Toate aceste lucrări s-au executat apelându-se la fondurile unităţii (fonduri 
extrabugetare) şi cu ajutorul personalului propriu angajat, făcându-se în acest fel 
economii substanţiale.

Punctul 4: Alte probleme rezolvate.

 realizarea anuală a inventarul şi a casărilor;

 controlul amănunţit şi riguros al documentelor şcolare;

 realizarea cadastrului instituţiei şcolare;

 câştigarea unui proces cu privire la o porţiune revendicată din terenul şcolii;

 înfiinţarea unei asociaţii –Asociaţia „Gheorghe Ţiţeica”- cu fondurile căreia s-au 
plătit burse la elevii cu media 10 semestrială şi s-au premiat cadrele didactice cu 
performanţe deosebite (suntem singura unitate şcolară din judeţ care acordăm 
burse elevilor din fonduri proprii);

 câştigarea unui proiect european POS DRU, cu finanţare de 20.000 EUR  în 
colaborare cu alte ţări europene: Italia, Grecia, Turcia, Spania, Ungaria.

Pentru toate cele arătate mai sus, despre Şcoala nr. 21 „Gheorghe Ţiţeica” se spune că 
este o unitate de învăţământ cu un bun renume în Craiova, iar eu cred că am contribuit 
la această stare de lucruri, prin activitatea prezentată mai sus.

Prof. Camelia Buzatu


