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SUNTEM O ECHIPĂ DE 10 +! 



           Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” Odobeşti este una dintre puţinele instituţii de învăţământ 

din judeţul Vrancea, cu clase de la grupa pregătitoare la clasa a XII-a. Ea se numară printre unităţile de 

prestigiu ale judeţului. Unitatea fiinţează din 1862 cu titulatura Şcoala primară de băieţi clasele I-IV apoi 

îşi schimbă titulatura după cum urmează: 

- Între anii 1893-1948 „Şcoala primară de fete” clasele I-IV 

- Între anii 1948-1952 “Şcoala elementară tip 7 clase” 

- Între anii 1952-1955 “Scola elementară tip 10 ani” 

- Între anii 1955-1965 “Şcoala mixtă” 

- Între 1965-1968 “Liceul mixt cu clasele I-X” 

- Între 1968-1973- “Liceul de cultură generală cu clasele I-XII” 

- Între anii 1973-1990-“ Scoala general nr.1. cu clasele I-X” 

- În 1990 se reînfiinţează cu titulatura actuală de Liceul Teoretic “Duiliu Zamfirescu” Odobesti cu 

clase I-XII, iar numeroşi absolvenţi ai săi au devenit personalităţi marcante, ambasadori, medici, ingineri 

etc. 

Statutul unităţii şcolare în comunitate;      

- Statutul unităţii şcolare în comunitate este foarte bun şi este asigurat prin: 

- tradiţie (în decembrie 2005 s-au sărbătorit 50 de ani de la înfiinţarea liceului şi 150 de ani de 

învăţământ public în Odobeşti); 

-  prestigiu profesional global; 

- apreciere pentru dăruirea unor învăţători şi profesori; 

- o imagine publică favorabilă; 

- rezultatele obţinute de elevi la concursurile şcolare, la testările naţionale, la bacalaureat, admitere 

în licee şi facultăţi. 

 

 

OBIECTIVE GENERALE 
- operaţionalizarea dezvoltării organizaţionale: definirea misiunii instituţiei, noii viziuni;  

cerinţe, limite; 

- realizarea unei funcţii manageriale eficiente printr-o planificare, realizare şi monitorizare  

permanentă, implicând şi Comisia de Evaluare și Asigurare a Calităţii; 

- implementarea strategiilor şi a procedurilor interne de evaluare a calităţii şcolii şi a  

tuturor măsurilor care asigură atingerea standardelor calităţii în activitatea instructiv-educativă; 

- elaborarea şi aplicarea unui sistem de proceduri cu privire la iniţierea, monitorizarea şi  

revizuirea periodică a programelor şi activităţilor desfăşurate; 

- promovarea unei educații de calitate integrate și relevante pentru societatea de mâine; 

- consolidarea pregătirii şcolare a elevilor; 

- formarea unui absolvent în măsură să decidă asupra propriei cariere, să contribuie la articularea 

 propriilor trasee de dezvoltare intelectuală şi profesională, să se integreze activ în viaţa socială; 

- formarea caracterului și a convingerilor morale, în conformitate cu valorile creștine; 

- îmbunătăţirea comunicării interne între angajaţi, elevi, părinţi; 

- îmbogăţirea parteneriatelor, demararea unor activităţi extracurriculare extrașcolare noi şi  

diversificate, în contextul politicii educaţionale a şcolii; 

    

 OBIECTIVE SPECIFICE 

 

 
1. Asigurarea bazei materiale şi logistice necesare realizării unei oferte educaţionale de calitate 

2. Constituirea de echipe in vederea realizarii de proiecte educaţionale sau parteneriale 

3. Sprijinirea iniţiativelor şi stimularea creativităţii cadrelor didactice. 

4. Păstrarea prin educaţie a elementelor de identitate şi cultură naţională. 



5. Derularea proiectelor educaţionale, cu părinţii în vederea transformării şcolii într-un liant între 

familie şi comunitate; 

6. Iniţierea de proiecte educaţionale cu instituţiile care monitorizează respectarea drepturilor 

copilului; 

7. Programe de pregătire intensivă pentru exemenele naționale 

 

PLANUL DE ȘCOLARIZARE 
 

CICLUL PRIMAR 

 

Clasa Număr 

elevi 

Profesor pentru învățământul 

primar/ învățător 

Statut/ Grad didactic/ 

Vechime 

pregătitoare A 22 SUCOVERSCHI IULIA titular, grad I, 20 ani 

pregătitoare B 19 ZARĂ CARMEN titular, grad I, 13 ani 

pregătitoare C 19 SAGHIN LEANA titular, grad I, 20 ani 

Pregătitoare 

Unirea 

15 COLIBABA ELENA titular, grad I, 20 ani 

I A 21 BÎRSAN DOINA titular, grad I, 40 ani 

I B 20 FERARU ANINA Titular, grad II, 12 ani 

I  C 16 OCEANU NELA titular, grad II, 15 ani 

II A 26 SĂVULESCU DANIELA titular, grad I, 20 ani 

II B 21 VULCAN NICOLAE titular, grad I, 26 ani 

II UNIREA 16 DUȚU ANICA titular, grad I, 39 ani 

III A 27 BEBE CRINA titular, grad I, 18 ani 

III B 26 MACOVEI GEORGIANA titular, def, 6 ani 

III C 20 FRANGU LĂCRĂMIOARA titular, grad I, 14 ani 

III UNIREA 15 FEROIU ELIZA titular, grad I, 20 ani 

IV A 23 TUDOR IONICA titular, grad I, 42 ani 

IV B 25 HAINĂROȘIE DANIELA titular, deb, 3 ani 

IV UNIREA 16 IVANCIU GEORGIANA suplinitor, debutant, 4 

ani 

TOTAL învățământ primar: 17 clase (13 clase Liceul Teoretic Odobești 

+ 4 clase Școala Primară Unirea) 
 

CICLUL GIMNAZIAL 

 

Clasa Număr 

elevi 

Profesor diriginte Statut/ Grad didactic/ 

Vechime 

V A 29 PANAITE DANIELA titular, grad II, 16 ani 

V B 27 COSĂILĂ BOLOVAN 

CARMEN 

titular, grad I, 27 ani 

V C 27 TUDOSE MIOARA titular, grad II, 15 ani 

VI A 23 STATIVĂ DANIELA titular, grad DEF, 6 ani 

VI B 19 TĂTARU VASILE titular, grad I, 20 ani 

VI C 20 ROȘU IOANA titular, grad II, 9 ani 

VII A 26 GALAN ALINA titular, grad I, 21 ani 

VII B 23 ROTARU MIHAELA titular, grad I, 20 ani 

VII C 21 NEDELCU ELENA titular, grad I, 30 ani 

VIII A 21 FILIP MARIA titular, grad I, 28 ani 

VIII B 24 ÎNDOILĂ TINCUȚA CLAUDIA titular, grad I, 19 ani 

VIII C 28 CÎRJAN MIHAELA titular, grad DEF, 20 

ani 



TOTAL învățământ gimnazial: 12 clase  
 

 

CICLUL LICEAL 

 

Clasa Profil/ specializare Număr 

elevi 

Profesor diriginte Statut/ grad didactic/ 

Vechime 

IX A umanist/ filologie 28 SAVA GINA MANUELA titular, grad I, 19 ani 

IX B real/ științele naturii 28 TEMELIE MĂDĂLINA titular, grad I, 16 ani 

X A umanist/ filologie 31 GIURCAN CONSTANȚA titular, grad I, 26 ani 

X B real/ mate-info 30 DRAGOMIR MERAN EMA titular, grad DEF, 8 ani 

XI A umanist/ filologie 25 CABALORTĂ MARIANA titular, grad II, 15 ani 

XI B real/ mate-info 19 PANĂ BEATRICE titular detașat, grad 

def., 9 ani 

XII A umanist/ filologie 31 GALAN PAUL titular, grad I, 24 ani 

XII B real/ științele naturii 25 CUCU MIOARA titular, grad I, 24 ani 

TOTAL învățământ liceal: 8 clase 
 

ÎNCADRAREA CU PERSONAL DIDACTIC, AN ȘCOLAR 2019 – 2020 
 

Profesori titulari Profesori 

titulari 

detașați 

în 

unitate 

Titulari în 

altă unitate 

cu 

completare 

de normă 

Suplinitori 

calificați 

Cadre did. 

pensionare 

titulari 

în altă 

unitate 

încadrați 

la PCO 

Total 

cadre 

didactice cu 

normă 

întreagă 

cu 

fracțiune 

de 

normă 

cu 

normă 

întreagă 

cu 

fracțiune 

de 

normă 

36 4 5 3 3 5 1 3 60 

 

GRADE DIDACTICE/ VECHIMEA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

GRAD DIDACTIC I GRAD DIDACTIC II DEFINITIV DEBUTANȚI 

Nr. profesori % Nr. profesori % Nr. profesori % Nr. profesori % 

36 60 % 9 15 % 13 21 % 2 3 % 

 

CURRICULUM LA DECIZIA ȘCOLII 

 

Oferta curriculară cuprinde curriculum naţional corespunzător fiecărui nivel educaţional şi fiecărui 

nivel de studiu şi curriculum la decizia şcolii.  Oferta de CDȘ pentru anul școlar 2018 – 2019 a fost 

stabilită de către Consiliul pentru curriculum al unității școlare, în urma consultării părinților și 

elevilor, pe baza ofertei de opționale propuse de către cadrele didactice. 

 

Clasa Opționalul propus Tipul opționalului Profesori propunători 

V A ”Lectura și abilitățile de viață” opțional 

transdisciplinar 

Galan Alina 

V B ”Lectura și abilitățile de viață” opțional 

transdisciplinar 

Temelie Mădălina 

V C ”Lectura și abilitățile de viață” opțional 

transdisciplinar 

Rotaru Mihaela 

VI A ”Literatură, teatru și film – mijloace 

de comunicare artistică” 

programa avizată ISJ Galan Alina 

VI B ”Literatură, teatru și film – mijloace 

de comunicare artistică” 

programa avizată ISJ Rotaru Mihaela 



VI C ”Literatură, teatru și film – mijloace 

de comunicare artistică” 

programa avizată ISJ Jalbă Oana 

VII A ”Literatură, teatru și film – mijloace 

de comunicare artistică” 

programa avizată ISJ Galan Alina 

VII B ”Literatură, teatru și film – mijloace 

de comunicare artistică” 

programa avizată ISJ Rotaru Mihaela 

VII C ”Literatură, teatru și film – mijloace 

de comunicare artistică” 

programa avizată ISJ Jalbă Oana 

VIII A “Genuri și specii literare” programa avizată ISJ Galan Alina 

“Matematica pentru evaluarea  

naţională” 

programa avizată ISJ Tudose Mioara 

VIII B “Genuri și specii literare” programa avizată ISJ Teodorescu 

Lăcrămioara 

“Matematica pentru evaluarea  

naţională” 

programa avizată ISJ Ghidarcea Ana Maria 

VIII C “Genuri și specii literare” programa avizată ISJ Temelie Mădălina 

“Matematica pentru evaluarea  

naţională” 

programa avizată ISJ Tudose Mioara 

IX A “Geoștiințe” programa avizată ISJ Rusu Amalia 

IX B “Complemente de matematică” programa avizată ISJ Ghidarcea Ana Maria 

X A “Gramatica – o provocare 

permanentă” 

programa avizată ISJ Temelie Mădălina 

X B “Gramatica – o provocare 

permanentă” 

programa avizată ISJ Sava Gina 

XI A “Gramatica – o provocare 

permanentă” 

programa avizată ISJ Temelie Mădălina 

“Competențe în mass media” programa națională Dragomir Ema 

„Hazarde naturale și antropice” programa avizată ISJ Rusu Amalia 

“Succesful writing” programa avizată ISJ Galan Paul 

“Istporia recentă a României” programa avizată ISJ Taman Nelu 

XI B “Gramatica – o provocare 

permanentă” 

programa avizată ISJ Sava Gina 

“Succesful writing” programa avizată ISJ Galan Paul 

“Competențe digitale în examene” programa avizată ISJ Sercovschi Olesea 

“Rolul funcțiilor în studiul analizei 

matematice” 

programa avizată ISJ Tudose Mioara 

XII A “Limba şi literatura română – 

pregătire pentru examenul de 

bacalaureat” 

programa avizată ISJ Temelie Mădălina 

“O istorie a comunismului” programa avizată ISJ Taman Nelu 

“Europa şi Uniunea Europeană – 

pregătire pentru examen” 

programa avizată ISJ Rusu Amalia 

“Academic writing” programa avizată ISJ Galan Paul 

“Educație pentru sănătate” programa avizată ISJ Cucu Valentina 

“Competențe în mass media” programa națională Dragomir Ema 

XII B “Limba şi literatura română – 

pregătire pentru examenul de 

bacalaureat” 

programa avizată ISJ Temelie Mădălina 

“Matematică pentru BAC” programa avizată ISJ Tudose Mioara 

“Chimia pentru BAC” programa avizată ISJ Cucu Mioara 

“Academic writing” programa avizată ISJ Galan Paul 

 

Numărul de schimburi în care funcţionează liceul.  



       Activitatea este organizată în 2 schimburi astfel: Clasele liceale şi cele primare, program 7,30- 

8,00-13,00 iar cele gimnaziale 13,00-18,30. Durata orei de curs este de 50 de minute cu pauza de 10 

minute la clasele liceale si gimnaziale şi de 45 de minute cu pauză de 10 minute la învatamântul 

primar. 

 

RESURSE MATERIALE 

Unitatea  şcolară este amplasată în oraşul Odobeşti. Are o structură în cartierul Unirea - Scoala 

cu clasele primare. Şcoala funcţionează în 4 corpuri de clădiri construite în ani diferiţi, după cum 

urmează : 

 - localul A, reabilitat în 2008 

            - localul B, reabilitat în 2011 

 - localul D, reabilitat în 2006 

            - Şcoala din cartierul Unirea, reabilitată în anul 2007 

  

Unitatea de învăţământ dispune de :  

- 4 laboratoare: informatică (cu 26 calculatoare şi acces la Internet), fizică, biologie, chimie (acces la 

internet) 

- 4 cabinete şcolare: matematică, limbi moderne, istorie, limba română. 

- 1 sală de sport și 2 terenuri de sport; 

- 1 bibliotecă ( 30.000 de volume); 

 

PARTENERII SOCIALI implicaţi în proiectul de dezvoltare al şcolii sunt: 
 Administraţia publică locală; 

 Agenţi economici din oraşul Odobeşti; 

 Inspectoratul Scolar Judeţean; 

 Casa Corpului Didactic; 

 Biserica; 

 Poliţia;  

 Părinţii; 

 Mass- media; 

 

 ALȚI PARTENERI 

 Ateneul popular “M. Pastia” Focșani 

 Casa de cultură “C.C. Giurăscu” Odobești 

 Școala Liceală postsanitară Hipocrate Focșani 

 Universitatea “V. Alecsandri” Bacău, Universitatea “Dunărea de Jos” Galați 

 

 

ACTIVITĂȚI EXTRACURRICURICULARE 

 

- Organizare de excursii și drumeții tematice 

- Participare la proiecte naționale și internaționale pe teme de ecologie și protecție a mediului 

înconjurător EcOprovocarea 

- Activități de voluntariat 

- Participare la concursuri și proiecte extrașcolare la nivel județean, național și internațional 

- Trupa de teatru a Liceului Teoretic Odobești 

- Trupa de majorete 

- Echipa de fotbal (nivel gimnaziu și liceu) 

- Tradiție în participarea la competiții sportive 

- Concursul Național Educație rutieră, educație pentru viață și Concursul național Sanitarii 

pricepuți. 

- Cupa DHS 

- Corul școlii GLISSANDO (apariții TV, participare la festivaluri, concerte) 

- Participări la Școala de vară – organizată de Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați 



 

 

 

 

PREMII ȘI DIPLOME 

 

Premiul I – etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Geografie, 2018, elev Pogan 

Alexandru 

Premiul II – etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Religie, 2019,  

elev Grosu Emilian 

Premiul I – etapa județeană Concursul național “Educație rutieră, educație pentru viață”, 

2019, echipaj compus 

Premiul III – etapa judeteană, Concursul Internațional “Tinerii în pădurile Europei”, 2019, 

echipaj compus,  

 

LICEUL TEORETIC “DUILIU ZAMFIRESCU” ODOBEȘTI ÎN IMAGINI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director,        Dir. Adjunct, 

Prof. Taman Nelu       Prof. Rusu Amalia 


