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DIRECŢIILE  DE ACŢIUNE 

  AN ŞCOLAR 2018 – 2019 

 

 
 

Un sistem educațional orientat spre viitor și echitabil are puterea de a transforma 

viețile, iar transformarea începe cu individul și se transferă spre exterior, către familie, către 

comunitate și chiar către societate. 

Cheia pentru a accesa această transformare este furnizarea unei experiențe de 

învățare de calitate, care permite fiecărei persoane să-și realizeze potențialul, să-și atingă 

aspirațiile și să-și împlinească țintele personale. 

Aceasta aduce beneficii sociale și economice importante, ducând la formarea unor 

comunități încrezătoare și dinamice care promovează stabilitatea socială, autonomia în 

dezvoltare, creativitatea, antreprenoriatul și capacitatea de învățare pe întreg parcursul 

vieții. 

Este nevoie de un sistem educațional care să-i determine pe elevi să fie încrezători 

în identitatea lor națională, culturală și individuală, să fie conștienți de capacitatea lor de a 

realiza mai mult și de a valorifica toate oportunitățile care apar sau le sunt oferite pentru a 

fi și a deveni cea mai bună variantă a lor în fiecare moment al vieții. 

 S-a urmărit oferirea unei game largi de oportunități tuturor elevilor, incluzând aici și 

pe cei afectați de dezavantaje economice sau sociale. 

 Prezenta lucrare prezintă situația înregistrată în unitatea noastră școlară, în anul 

școlar 2018-2019 și are în vedere următoarele dimensiuni: participarea la educație, 

rezultatele elevilor, rezultatele integrării pe piața muncii, resursele umane și realizările la 

nivel de comisii metodice. Setul de indicatori a fost calculat atât pe ansamblul școlii, cât și 

pentru fiecare nivel de educație în parte (liceal și profesional). 
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I. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI LA 

ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 

Învăţământ liceal și profesional în anul şcolar 2018-2019 

 

 

PROFIL / DOMENIU SPECIALIZARE CLAS

A 

Nr. 

clase 

Nr 

elevi 

Resurse naturale și 

protecția calității mediului 

Tehnician veterinar IX A 1 33 

Tehnician în agricultură IX B 1 33 

Servicii Tehnician în activități economice IX C 1 29 

Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul IX D 1 34 

Resurse naturale și 

protecția calității mediului 

Tehnician veterinar X A 1 21 

Tehnician în agricultură X B 1 21 

Tehnician în agricultură X C 1 21 

Servicii Tehnician în activități economice X D 1 29 

Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul X E 1 25 

Resurse naturale și 

protecția calității mediului 

Tehnician veterinar  XI A 1 31 

Tehnician în agricultură XI B 1 32 

Servicii Tehnician în activități economice XI C 1 31 

Resurse naturale și 

protecția calității mediului 

Tehnician veterinar XII A 1 25 

Tehnician în agricultură XII B 1 23 

Servicii Tehnician în activități economice XII C 1 27 

Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul XII D 1 26 

Comerț Comerciant vânzător IX A p 1 29 

Mecanică Mecanic agricol IX B p 1 24 

Comerț Comerciant vânzător X A p 1 24 

Mecanică Mecanic agricol X B p 1 25 

Comerț Comerciant vânzător X A p 1 24 

Mecanică Mecanic agricol X B p 1 27 

TOTAL 22 594 
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II. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI 

INSTRUCTIV-EDUCATIV  

 DATE STATISTICE 
 

A. PROMOVABILITATEA 

 

a) numărul de elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 a 

crescut cu 1,38 % faţă de sfârşitul anului şcolar precedent. 

 
 

 

 

CLASA AN ŞCOLAR 2017-2018 AN ŞCOLAR 2018-2019 
Total elevi 

înscrişi 

Total elevi rămaşi 

înscrişi 

Total elevi 

înscrişi 

Total elevi rămaşi 

înscrişi 

CLASELE a IX-a 128 125 129 124 

CLASELE a X-a 88 86 117 114 

CLASELE a XI-a 110 103 94 93 

CLASELE a XII-a 94 89 101 96 

CLASELE a IX-a şcoală 

profesională 

64 58 53 54 

CLASELE a X-a şcoală 

profesională 

51 49 49 47 

CLASELE a XI-a şcoală 

profesională 

55 54 51 48 

TOTAL 590 564 (95,59%) 594 576 (96,97%) 

 

 

 

95,59

96,67

2017-2018 2018-2019

ELEVI RĂMAȘI ÎNSCRIȘI (%)
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b. numărul de elevi promovaţi la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 este mai mic  

cu 1,11%  faţă de sfârşitul anului şcolar precedent. 

 

 

 
 

 

 

CLASA AN ŞCOLAR 2017-2018 AN ŞCOLAR 2018-2019 

Total elevi promovaţi % Total elevi promovaţi % 

CLASELE a IX-a 115 92 116 93,55 

CLASELE a X-a 82 95,34 105 92,11 

CLASELE a XI-a 99 96,11 88 94,62 

CLASELE a XII-a 88 98,87 95 98,96 

CLASELE a IX-a şc 

profes 

51 87,93 51 94,44 

CLASELE a X-a şc prof 49 98 43 91,49 

CLASELE a X-a şc prof 52 96,29 43 89,58 

TOTAL  536 95,03% 541 93,92% 

 

 

95,03

93,92

2017-2018 2018-2019
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PROCENTUL DE PROMOVABILITATE PE  UNITATE 

 

 

 

 

Procentul de promovabilitate pe tranşe de medii la sfârşitul anului şcolar 2017-2018 
 

 

 

Procentul de promovabilitate pe tranşe de medii la sfârşitul anului şcolar 2018-2019 
 

 

 

 AN ŞCOLAR 

2017-2018 

% AN ŞCOLAR 

2018-2019 

% 

Total elevi promovaţi 536 95,03 541 93,92% 

Tranşe de medii  5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

CLASELE a IX-a 4 44 34 24 9  

CLASELE a X-a 1 14 27 31 9  

CLASELE a XI-a 1 26 32 29 10 1 

CLASELE a XII-a 2 16 30 19 21  

CLASELE a IX-a şcoală profesională 12 27 11 1   

CLASELE a X-a şcoală profesională 8 24 13 4   

CLASELE a XI-a şcoală profesională 2 22 21 5 2  

Total 30 173 168 113 51 1 

Tranşe de medii  5-5,99 6-6,99 7-7,99 8-8,99 9-9,99 10 

CLASELE a IX-a 2 33 47 31 3  

CLASELE a X-a 5 38 29 22 11  

CLASELE a XI-a  25 24 23 15 1 

CLASELE a XII-a 4 29 21 22 18 1 

CLASELE a IX-a şcoală profesională 4 32 13 2   

CLASELE a X-a şcoală profesională 9 18 13 3   

CLASELE a XI-a şcoală profesională 7 14 19 3   

Total 31 189 166 106 47 2 
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c. ELEVI REPETENŢI 
 

- numărul de elevi repetenţi la sfârşitul anului şcolar 2018-2019  a crescut cu 

0,25% faţă de anul şcolar precedent. 

 

 

 
 

 

 

 

 2017-2018 2018-2019 

 Nr. de elevi 

repetenţi 

% Nr. de elevi 

repetenţi 

% 

CLASELE a IX-a 10 8 8 6,45 

CLASELE a X-a 4 4,65 9 7,89 

CLASELE a XI-a 3 2,91 0  

CLASELE a XII-a 1 1,12 0  

CLASELE a IX-a şcoală profesională 7 12,06 3 5,56 

CLASELE a X-a şcoală profesională 0 0 4 8,51 

CLASELE a XI-a şcoală profesională 2 3,7 5 10,42 

TOTAL ELEVI REPETENŢI 27 4,78% 29 5,03% 

 

 

 

 

 

 

4,78

5,03

4,65 4,7 4,75 4,8 4,85 4,9 4,95 5 5,05

2017-2018

2018-2019

REPETENȚI (%)
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d.  ABANDON ŞCOLAR 

 

-   se constată o creștere cu 0,49 % a numărului de elevi cu abandon şcolar: 

 

 
 

 An şcolar 2017-2018 An şcolar 2018-2019 

 Nr. de elevi cu 

abandon 
% Nr. de elevi cu 

abandon 
% 

CLASELE a IX-a 1 0,8 0  

CLASELE a X-a 3 3,48 0  

CLASELE a XI-a 1 0,97 7 7,45 

CLASELE a XII-a   6 5,94 

CLASELE a IX-a şc. 

profesională 

6 9,37 1 1,89 

CLASELE a X-a şc. 

profesională 

1 1,96 1 2,04 

CLASELE a XI-a şc. 

profesională 

1 1,81 0  

TOTAL 12 2,03% 15 2,52% 

La clasele a XI-a și a XII-a, abandonul este reprezentat de exmatriculări și retrageri. 

Cauzele abandonului școlar:  

1. cauze care ţin de familie și de condiţiile socio-economice ale acesteia: sărăcia, stil parental 

indiferent sau neglijent, familii dezorganizate, părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate;  

2. cauze care ţin de contextul şcolar specific: supraîncărcarea programei şcolare, comunicarea 

defectuasă, evaluarea subiectivă, frica de evaluare, conflicte cu colegii. 

3. cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, 

lipsă de interes, încredere scăzută în educaţia şcolară; 

 

2 0 1 7 - 2 0 1 8

2 0 1 8 - 2 0 1 9

ABANDON (%)
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e. FRECVENŢA ELEVILOR 
 

 

 

AN ŞCOLAR TOTAL 

ABSENTE 

TOTAL 

ABSENTE 

MOTIVATE 

TOTAL 

ABSENŢE 

NEMOTIVATE 

MEDIA 

ABSENTELOR 

NEMOTIVATE/ELEV 

2016-2017 
36067 17372 18695 

32,12 absente 
nemotivate / elev 

2017-2018 
43020 20328 22692 

38,46 absente 
nemotivate / elev 

2018-2019 
39841 20993 18848 

31,73 absențe 
nemotivate / elev 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019

Serie1 32,12 38,46 31,73

MEDIA ABSENȚELOR NEMOTIVATE / 
ELEV
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  COMISIA DE MONITORIZAREA A FRECVENȚEI 
În anul școlar 2018-2019, membrii comisiei și-au desfășurat activitatea conform programului stabilit în planul 

managerial. 

 A fost întocmit un program de activitate al comisiei, atât anual cât și semestrial, conform căruia membrii 

comisiei își desfasoară activitatea. 

La sfârşitul anului școlar 2018-2019, comisia de monitorizare a frecvenței la nivelul  Liceului 

Tehnologic “Haralamb Vasiliu” a constatat următoarele: 

SITUAŢIA ABSENŢELOR AN ŞCOLAR 2018-2019 

 

FORMATIUNE 

elevi 
înscriși  

NUMAR ABSENTE 

Semestrul I Semestrul II An școlar 

Total Total NEMOTIVATE  Total NEMOTIVATE  Total NEMOTIVATE  

a IX-a A 33 538 344 1810 1184 2348 1528 

a IX-a B 33 855 513 1033 503 1888 1016 

a IX-a C 29 215 0 321 0 536 0 

a IX-a D 34 501 191 809 131 1310 322 

Total IX  129 2109 1048 3973 1818 6082 2866 

a X-a A 21 491 141 1083 537 1574 678 

a X-a B 21 938 556 1727 1086 2665 1642 

a X-a C 21 993 354 1125 525 2118 879 

a X-a D 29 344 110 610 192 954 302 

a X-a E 25 771 487 756 393 1527 880 

 Total X 117 3537 1648 5301 2733 8838 4381 

a XI-a A 31 570 22 1000 78 1570 100 

a XI-a B 32 1034 428 1542 702 2576 1130 

a XI-a C 31 346 57 537 59 883 116 

Total XI  94 1950 507 3079 839 5029 1346 

a XII-a A 25 460 168 422 154 882 322 

a XII-a B 23 768 533 580 331 1348 864 

a XII-a C 27 614 137 411 160 1025 297 

a XII-a D 26 430 200 487 187 917 387 

 Total XII 101 2272 1038 1900 832 4172 1870 

a IX-a A 29 615 86 2047 1299 2662 1385 

a IX-a B 24 966 598 2067 1173 3033 1771 

Total IX prof  53 1581 684 4114 2472 5695 3156 

a X-a A 24 892 374 1934 1183 2826 1557 

a X-a B 25 883 365 1484 736 2367 1101 

 Total X prof 49 1775 739 3418 1919 5193 2658 

a XI-a A 24 631 141 1422 674 2053 815 

a XI-a B 27 846 366 1933 1390 2779 1756 

 Total XI prof 51 1477 507 3355 2064 4832 2571 

 TOTAL 594 14701 6171 25140 12677 39841 18848 
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1. CAUZE CARE AU FAVORIZAT ABSENTEISMUL ȘCOLAR 

 familii dezorganizate;  

 stări conflictuale între părinți, care generează o atmosferă nefavorabilă pentru copii; 

 indiferența unor părinți față de situația școlară a copiilor ;  

 absența unui regim rațional de viață și de muncă în familie;  

 lipsa de supraveghere din partea părinților;  

 starea materială precară;  

 condiții de trai nefavorabile;  

 lipsuri în dotarea elevului cu cele necesare pentru școală;  

 lipsa influentelor educative pozitive (în familie sau în anturajul copiilor)  

 apartenența la grupuri minoritare (etnie romă). 

Prin monitorizarea absențelor s-a urmărit  identificarea elevilor care prezintă risc de abandon şcolar şi 

a celor care prezintă riscul de a fi exmatriculaţi. 

 În aceste condiţii au fost întreprinse următoarele demersuri: 

 Diriginţii  

 au prelucrat, la început de an şcolar (şi de câte ori este necesar) regulamentele şcolare la clasă şi în şedinţele 

cu părinţii;  

 au monitorizat periodic absenţele elevilor; 

 au informat periodic (telefonic/direct) părinţii elevilor privind situaţia şcolară a copiilor lor;  

 respectă normele din ROFUIP şi Regulamentul de ordine interioară al şcolii privind motivarea absenţelor 

şi sancţionarea/recompensarea elevilor în raport cu comportamentul civic adoptat de aceştia;  

 au diversificat activităţile educative din cadrul orelor de consiliere şi orientare;  

 au identificat elevii cu risc de absenteism şi au solicitat sprijinul diverşilor agenţi educaţionali (părinți, 

consilier psihopedagog, Poliţia, Primăria, Protecţia Copilului, etc).  

 Consilierul psihopedagogic 

- a iniţiat organizarea, desfăşurarea şi coordonarea unui program de prevenire și reducere a absenteismului 

școlar prin  identificarea elevilor care subscriu fenomenului de absenteism şcolar; monitorizarea elevilor care 

fug de la ore, ca măsură de prevenire a absenteismului şcolar; implementarea unui set de măsuri specifice cu 

scopul reducerii fenomenului absenteismului şcolar; conştientizarea elevilor asupra rolului şcolii în evoluţia lor 

ulterioară; creşterea importanţei şcolii în sistemul de valori al individului 

 Cadrele didactice  

- au notat absenţele elevilor la fiecare oră de curs;  

 

  STRATEGII  DE  INTERVENŢIE  ÎN  CAZUL  ABSENTEISMULUI 
 

1. Monitorizarea, de către diriginte, a absenţelor elevilor  

2. Schiţarea unui plan de intervenţie pentru rezolvarea situaţiei (identificarea de către diriginte a  unor măsuri 

amelioratorii) 

3. Discutarea, în particular, a incidentului / situației cu elevul – căutarea împreună a unor soluţii pentru 

evitarea repetării incidentului; eventual, consilierea psihologică individuală / a familiei (în funcţie de 

cauză) 

4. Cooperarea dirigintelui cu părinţii; supravegherea discretă a prezenţei elevului la şcoală, legătura 

permanentă cu dirigintele (reacţiile negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele de apărare ale 

elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să fie văzut de elev ca unică soluţie 

pentru ,,rezolvarea’’ problemei) 

5. Dacă fuga de la şcoală este determinată de atitudinea unui profesor, dirigintele poate media rezolvarea 

situaţiei conflictuale profesor-elev 
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6. Alte strategii de intervenţie: 

- ieşirea din şcoală pe parcursul orelor de curs doar pe baza unor bilete de învoire, semnate de diriginte sau 

profesorul clasei 

- notarea riguroasă a absențelor la fiecare oră de curs 

- confirmarea oficială a legitimării elevului la vreun Club Sportiv şi anunţarea prealabilă a programului 

competiţional; aprobarea motivării absenţelor pentru participarea elevului la competiţiile sportive de către 

conducerea şcolii 

- respectarea Regulamentului Şcolar şi a Regulamentului de Ordine Interioară pentru elevi 

- menţinerea în clasă a unei atmosfere care să asigure satisfacerea trebuinţei de siguranţă afectivă pentru 

toţi elevii 

- metode de predare – învăţare atractive 

- promovarea cooperării în clasă, astfel încât şi elevii cu performanţe şcolare modeste să experimenteze 

succesul; evitarea constituirii unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, celor care nu aparţin 

elitei 

- sistem echitabil de recompense / sancţiuni care să menţină motivaţia şcolară a elevilor; nota să fie doar o 

măsură obiectivă a performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului 

- profesorii să comunice eficient (asertiv, să folosească ascultarea activă) să evite etichetarea elevilor, să 

critice constructiv, să se focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor 

- diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare 

- realizarea unui panou al elevilor cu cea mai bună frecvenţă la şcoală 

- programe de consiliere a părinţilor (de tip ,,şcoala părinţilor’’) 

- colaborare cu toate autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, jandarmeria, alte asociaţii şi 

ONG – uri). 
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III. REZULTATE LA CONCURSURI ŞI EXAMENE NAŢIONALE 

 
REZULTATELE  ELEVILOR 

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 
 
 

În urma pregătirii elevilor pentru olimpiade şi concursuri şcolare, în anul şcolar 2018-2019 s-au obţinut 
următoarele rezultate: 

 

 
 PREMIUL I PREMIUL II PREMIUL III MENȚIUNI PREMII 

SPECIALE 

Faza națională 3 2 + medalie 

de argint 

4 2  

Faza județeană 25 20 21 30 8 

Faza 

interjudețeană 

5 4 7 5 3 

 
                Fiecare elev participant sau câștigător are meritul său și a primit recunoaștere în cadrul festivității 

de premiere organizată cu ajutorul sponsorilor la finalul anului școlar.  

 O recunoaștere deosebită însă, merită elevii care au obținut rezultate deosebite la nivel național: 
 

Numele şi prenumele elevului Clasa profil 

Premiul 
obţinut -  

faza 
nationala 

CONCURS / OLIMPIADA 

APOSTOL ANTONIA 
XII RESURSE 

II OLIMPIADA TEHNOLOGII - VETERINAR 

COROABĂ MARIA XII TEHNIC I 
OLIMPIADA TEHNOLOGII - 

ELECTRONICĂ AUTOMATIZĂRI 

COROABĂ MIHAELA XI 
SERVICII I 

CONCURSUL DE CHIMIE ”PETRU PONI” 

LĂZĂRESCU VASILICA 
XI RESURSE 

I OLIMPIADA TEHNOLOGII - VETERINAR 

PASCAL REBECA 

ALEXANDRA X TEHNIC 

II            

medalie de 

argint 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ 
”ADOLF HAIMOVICI” 

RUSU SABINA ELENA XII 
SERVICII 

III OLIMPIADA TEHNOLOGII - ECONOMIC 

STANCIU GABRIELA 

ALEXANDRA XI RESURSE 

mențiune 
OLIMPIADA TEHNOLOGII - 

AGRICULTURĂ 

ZAMFIRACHE ELENA 

NICOLETA XI SERVICII 
mențiune 

CONCURSUL DE MATEMATICĂ 

”ADOLF HAIMOVICI” 
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PROMOVABILITATE BACALAUREAT  

 ABSOLVENŢI 2019 

 
Atât elevii claselor a XII-a, cât și părinţii acestora au participat la acţiuni de prezentare a 

metodologiei de examen, a listei de discipline, a programelor de studiu, a calendarului de desfăşurare a 

examenului, precum şi a modalităţilor concrete de desfăşurare a acestuia.  

Pe parcursul anului şcolar 2018-2019, elevii claselor terminale au putut participa la şedinţe de 

pregătire suplimentară organizate de cadrele didactice din şcoală pentru toate disciplinele la care se susţin 

lucrări scrise.  

 

 

 

XII A XII B XII C XII D SERII 
ANTERIOARE

23
22

25 25

11
10

24 24

6
8

3

19

13

1

ABSOLVENȚI INSCRISI REUSITI

CLASA ABSOLVENTI 
seria curentă 

INSCRISI LA 
BACALAUREAT 

REUSITI 

XII A 23 11 8 

XII B 22 10 3 

XII C 25 24 19 

XII D 25 24 13 

SERII ANTERIOARE  6 1 

PROCENT  61,11% 
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REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 
2019 

 

CLASA 
ABSOLVE
NTI 2018 

INSCRISI LA 
BACALAUREA

T 

REUSI
TI 

DIN CARE CU MEDII ÎNTRE: 

6-699 7-799 8-899 9-999 10 

XII A 23 11 8 4 3 1   

XII B 22 10 3 2 1    

XII C 25 24 19 3 3 10 3  

XII D 25 24 13 5 3 4 1  

TOTAL 95 69 43 14 10 15 4  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

6-6.99
33%

7-7.99
23%

8-8.99
35%

9-9.99
9%

6-6.99 7-7.99 8-8.99 9-9.99
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SITUAŢIA NOTELOR PE DISCIPLINE DE EXAMEN BAC 2018 

 

DISCIPLINA/ NOTE 1-499 5-599 6-699 7-799 8-899 9-999 10 

LIMBA ROMÂNĂ 1 13 9 12 22 11  

MATEMATICĂ 12 20 15 10 6 6  

BIOLOGIE 1 7 13 4 5 7  

CHIMIE    1    

GEOGRAFIE  1  2 12 11 1 

FIZICĂ   1  2 1  

 

SITUAŢIA NOTELOR PE DISCIPLINE DE EXAMEN BAC 2019 

 

 

DISCIPLINA/ 
NOTE 

1-
499 

5-
599 

6-
699 

7-
799 

8-
899 

9-
999 

10 

LIMBA ROMÂNĂ 14 17 5 11 12 10  

MATEMATICĂ 13 17 10 9 16 3  

BIOLOGIE 9 6 8 9 4 2  

CHIMIE 2 3 1     

GEOGRAFIE 1 1 4 3 5 9 1 

FIZICĂ       1 
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PLAN REMEDIAL 

 

- intensificarea consultațiilor cu elevii, realizarea de ore/şedinţe de pregătire suplimentară, 

- intensificarea muncii individuale a elevilor, 

- lucru diferențiat la clase pentru asigurarea progresului, 

- elaborarea de fișe de exerciții unitare la nivel de comisii, 

- elaborarea de variante de examen (după modelul MECȘ) și rezolvarea lor la clasă, 

- o mai bună comunicare între profesori – diriginte – elevi - părinți, 

- utilizarea în procesul de predare – învățare a metodelor active, respectiv a unor auxiliare curriculare 

în vederea sporirii randamentului școlar, 

- adaptarea conținuturilor lecțiilor la nivelul de cunoștințe ale elevilor și motivarea acestora,  

- discuții cu părinții și identificarea metodelor de motivare a elevilor, 

- insistarea asupra noțiunilor care pun probleme copiilor, 

- monitorizarea elevilor în realizarea temelor  

- încurajarea rezolvării problemelor contextuale de tipul celor cu care se vor confrunta în viaţă, 

- încurajarea realizării de proiecte personale pentru temele în curs, 

- folosirea metodelor alternative de evaluare (portofolii, referate) încurajandu-se astfel lucrul individual, 

dar şi cel în echipă, 

- solicitarea elevilor să se autoevalueze în permanenţă, 

- rezolvarea de exerciţii şi probleme, cu accent pe dezvoltarea deprinderilor de bază şi utilizarea 

noţiunilor învăţate în probleme variate, 

- formularea exerciţiilor şi problemelor propuse spre rezolvare în moduri variate, 

- propunerea spre rezolvare a unor probleme care să presupună înţelegerea textului, transcrierea acestuia 

în limbaj matematic, crearea şi rezolvarea modelului astfel obţinut, respectiv interpretarea rezultatului, 

- îmbogăţirea experienţelor de cunoaştere prin abordări intra şi interdisciplinare, 

- se vor exploata metode diferenţiate de învăţare respectiv, de organizare a învăţării, 

- elevii vor fi încurajaţi să participe cât mai activ la ore şi la experimentele din cadrul lecţiilor, 

- se vor căuta exerciţii şi probleme cât mai variate astfel încât, fiecare elev să capete abilitatea de a le 

rezolva, 

- folosirea eficientă a bazei materiale şi diversificarea mijloacelor de instruire, 

- utilizarea unor secvenţe AeL şi a softurilor educaţionale, atât la lecţiile de transmitere de noi 

cunoştinţe, cât şi la lecţiile de consolidare şi evaluarea cunoştinţelor din lecţiile anterioare, 

- centrarea evaluării pe competenţe care să ofere un real feed-back elevului şi în acelaşi timp să 

constituie baza reală pentru realizarea planurilor individuale de învăţare, 

- organizarea echipelor de învățare astfel încât să încurajăm pregătirea și implicarea elevilor, 

- încurajarea elevilor să participe cât mai activ la ore. 
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REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE CERTIFICARE 
A COMPETENTELOR PROFESIONALE 

 
NIVEL 4 - LICEU 

 
 

FILIERA 

TEHNOLOGICĂ/ 

PROFILUL 

 

Calificarea 

 

Nr. absolvenţi (pe 

nivel, domeniu/ 

profil/calificare) 

  

Prezentaţi la 

examen 

Reuşiţi 

 

 

Resurse naturale şi 

protecţia calităţii 

mediului 

Tehnician veterinar 23 19 19 

 Tehnician în agricultură 22 21 21 

Servicii Tehnician în activităţi economice 25 24 24 

Tehnic 
Tehnician operator tehnică de 

calcul 
25 24 24 

Total pentru nivel  4  
95 88 88 

 

La examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel  4 s-au înscris 92 absolvenți, din care 

88 s-au prezentat și au dobândit certificat de calificare profesională. S-a obţinut un procent de promovabilitate 

de  100%. 

 

 

 

NIVEL 3 - ȘCOALA PROFESIONALĂ DE 3 ANI 
 

 

FILIERA 

TEHNOLOGICĂ/ 

PROFILUL 

 

Calificarea 

 

Nr. absolvenţi (pe 

nivel, domeniu/ 

profil/calificare) 

  

Prezentaţi la 

examen 

Reuşiţi 

 

 

FILIERA 

TEHNOLOGICĂ 

COMERCIANT VÂNZĂTOR 21 21 21 

 MECANIC AGRICOL 22 21 21 

 

La examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel  3 s-au înscris 43 absolvenți, din care 

42 s-au prezentat și au dobândit certificat de calificare profesională. S-a obţinut un procent de promovabilitate 

de  100%. 
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SITUAŢIA SOCIO – PROFESIONALĂ  A ABSOLVENŢILOR,  

LICEU - PROMOŢIA 2019 
 

 

 

FILIERA 

TEHNOLOGI

CĂ/PROFILU

L 

Calificarea 

Nr. 

absolvenți 

(pe nivel, 

domeniu/ 

profil/cali

ficare) 

Continu

are 

studii/st

udii 

superioa

re 

Angajați 
Șomaj/ în 

căutarea 

unui loc 

de muncă 

 

Alte 

situații/re

calificări 

 
în țară 

în 

străinătat

e 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

 

Tehnician 

veterinar 
23 5 9 7 2  

Tehnician în 

agricultură 

 
22 2 10 8 2  

Servicii 

Tehnician în 

activități 

economice 
25 16 2 1 3 3 

Tehnic 

Tehnician 

operator tehnică 

de calcul 
25 9 7 6 3  

 

Total pentru nivel 4 
 

95 32 28 22 10 3 

 

 
 

SITUAŢIA SOCIO – PROFESIONALĂ  A ABSOLVENŢILOR,  

ȘCOALA PROFESIONALĂ - PROMOŢIA 2019 
 

Calificarea 

Nr. 

absolvenți 

(pe nivel, 

domeniu/ 

profil/calific

are) 

Continuar

e studii 

liceu 

Angajați 
Șomaj/ în 

căutarea 

unui loc de 

muncă 

 

Alte 

situații/re

calificări 

 
în țară 

în 

străinătate 

 

Comerciant vânzător 
21 7 4 5 4 1 

Mecanic agricol 

 
22 5 6 6 3 2 

TOTAL 43 12 10 11 7 3 
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INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 

 

A. PERSONALUL DIDACTIC 

 
 Activitatea de încadrare  a personalului didactic la începutul anului școlar 2018-2019 s-a realizat în conformitate 

cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, OMEN 5484 din 13.11.2017, care reglementează activitățile de 

mobilitate și de titularizare a personalului didactic, respectându-se graficul stabilit de MEN: 

 

  Total Gr 1 Gr II Def Debutan

ți 

Fără 

studii 
PROFESORI 37,28 18,54 7,31 8,92 1,19 1,32 

MAISTRI 5  2,69 1 0,5 0,81 

TOTAL posturi 2017-2018 42,28 18,54 10 9,92 1,69 2,13 

       

PROFESORI 38,01 22,62 7,64 5,82 1,93  

MAISTRI 5,14  2,53 0,5 0,15 1,96 

TOTAL posturi 2018-2019 43,15 22,62 10,17 6,32 2,08 1,96 

 

Repartizarea diriginţilor claselor s-a efectuat pe baza principiului continuităţii, iar la clasele  a IX-a s-a ţinut 

cont şi de activitatea desfăşurată la clasă în perioada anterioară. 

 
NR. 

CRT. 

CLASA PROFESOR DIRIGINTE 

1.  IX A SAVIN ALINA DIANA 

2.  IX B IRIMIE MIHAELA 

3.  IX C CARP MONICA MIHAELA 

4.  IX D VAMAN CRISTINA 

5.  X A BRÂNZILĂ MIOARA 

6.  X B PRISACARIU FEVRONIA 

7.  X C RĂȘCANU DIANA INES 

8.  X D DOBREA GABRIELA 

9.  X E CRÎȘMARU ION 

10.  XI A GROSU GABI ANTOANELA 

11.  XI B DOBRINESCU VIOREL 

12.  XI C SAIZ ANA 

13.  XII A CĂTĂRĂU ELENA 

14.  XII B SURUGIU IOAN 

15.  XII C STATE IRINA CLAUDIA 

16.  XII D CIOBANU BRÎNDUȘA VIORICA 

17.  IX AP MARINESCU MAGDA 

18.  IX BP OANCEA RALUCA 

19.  X AP ANTOHI AURA IVONA 

20.  X BP POPA GHEORGHE 

21.  XI AP MIRONESCU PETRONELA 

22.  XI BP CIOBANU MIRCEA 
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CONSILIUL PROFESORAL 
 

1 ANTOHI AURA IVONA 22 MARINESCU MAGDA 

2 BACIU LIVIA IONELA 23 MIRONESCU PETRONELA 

3 BRÂNZILA MIOARA 24 OANCEA RALUCA 

4 BÎRSAN GETA 25 PADURE ION 

5 BIȚĂ IONELA LARISA 26 POCNET ALFRED DANIEL 

6 CARP MONICA MIHAELA 27 POPA GHEORGHE 

7 CATARAU ELENA 28 PRISACARIU FEVRONIA 

8 CIOBANU BRINDUSA VIORICA 29 PAPĂȚOIU MIHAELA 

9 CIOBANU ELENA 30 RAȘCANU INES DIANA 

10 CIOBANU MIRCEA 31 SAIZ ANA 

11 CRÎSMARU V. ION 32 SAVIN ALINA DIANA 

12 COTEANU LENUTA 33 STATE IRINA CLAUDIA 

13 DOBREA GABRIELA 34 SURUGIU IOAN 

14 DOBRINESCU VIOREL 35 VAMAN CRISTINA 

15 GROSU GABI ANTOANELA 36 VIERU LUCIAN 

16 GOGOI IOANA MĂDĂLINA 37 ZVORIȘTEANU ADRIAN 

17 GHEORGHIȚĂ LIDIA 38 ZVORĂȘTE MIHAI IULIAN 

18 IRIMIE MIHAELA 39 PINTILIE CONSTANTIN 

19 IRIMIA PETRONELA 40 TRUȘI GABRIELA 

20 LOCOVEI RAZVAN OVIDIU 41 CĂTĂRĂU VASILE 

21 MANDIA ANDREEA   

 

 

 

 

 

B. PERSONALUL  DIDACTIC AUXILIAR 

 

 Personal didactic auxiliar 

Anul şcolar Total Calificat Necalificat 

2017-2018 11,5 11,5  

2018-2019 11,5 11,5  

 

 

C. PERSONALUL NEDIDACTIC 
 

Anul şcolar Total Calificat Necalificat 

2017-2018 27 23 4 

2018-2019 27 23 4 

 

 

Pentru anul şcolar 2018-2019 au fost aprobate un număr de 82,15 posturi din care: 43,15 personal 

didactic, 12 personal didactic auxiliar şi 27 personal nedidactic. 
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ACTIVITATEA COMISIILOR ŞCOLARE  

 ANALIZĂ, EFICIENŢĂ 
 

 

1. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ 
Prof. ing. Cătărău Elena 

Membrii Comisiei pentru dezvoltare profesională  și formare continuă s-au preocupat de informarea 

cadrelor didactice și didactice auxiliare în legătură cu legislația privind metodologia formării continue a 

personalului didactic din învățământul preuniversitar; au întocmit  rapoarte și informări periodice la solicitarea 

conducerii unității și a inspectorului responsabil cu formarea continuă; au actualizat baza de date privind 

cursurile de perfecționare efectuate; au organizat comisia pentru echivalarea creditelor transferabile realizate 

de cadrele didactice în anul 2018; au efectuat analiza de nevoi de formare pentru personalul unităţii; au 

îndrumat cadrele didactice pentru realizarea dosarelor de înscriere la grade didactice, prezentarea ofertei 

Programelor de formare a Casei Corpului Didactic ”Spiru Haret” Iași și al Universităților. 

În anul școlar 2018 – 2019 s-au înscris pentru susținerea gradelor didactice un număr de 7 cadre 

didactice: 5 pentru  gradul II, 1 pentru gradul I. 

Cursurile de perfecționare la care au participat cadrele didactice și didactice auxiliare  în semestrul I au 

fost următoarele: 

 Curs de arhivar (120 ore) – secretar șef  Ursache Angela, secretar Neagu Mioara și contabil Olaru 

Maria Violeta 

 Curs de perfecționare în cadrul Proiectului  POCU ”Școli prietenoase în comunitate – A doua șansă” 

(24 ore) – 5 cadre didactice: Cătărău Vasile, Enacache Cristina, Ciobanu Brândușa, Marinescu Magda 

și Pintilie Constantin 

 Sesiune de instruire a membrilor Corpului de Experți al Corpului de control – Ministerul Educației 

Naționale - Carp Monica și Ciobanu Brândușa 

 Participarea  la cercurilor metodice pe discipline – 2 ore -  toate cadrele didactice; 

 Susținerea de activități în cadrul cercului metod de chimie – prof. Dobrea Gabriela; 

 Realizarea de activități cu elevii în cadrul proiectului ROSE – 13 cadre didactice: Truși Gabriela, 

Ciobanu Brândușa, Ciobanu Elena, Cătărău Elena, Crâșmaru Ion, Dobrea Gabriela, Grosu Gabi, Irimie 

Mihaela, Rășcanu Ines, Prisacariu Fevronia, State Irina, Mihăilă Viorica, Vaman Cristina. 

 Realizarea de activități în cadrul proiectului POCU – prof. Crîșmaru Ion  

 Realizarea de activităţi metodico-ştiinţifice la nivelul fiecărei comisii metodice – 

 Susţinerea  cadrelor didactice debutante fără experienţă pentru desfăşurarea în bune condiţii a 

activităţii la catedră – prof. Carp Monica 

 Realizarea de asistenţe la ore pentru monitorizarea utilizării strategiilor didactice moderne – director 

Cătărău Vasile, director adjunct Truși Gabriela și sefii de comisii metodice 
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2. COMISIA METODICĂ A PROFESORILOR DE  

LIMBĂ ŞI COMUNICARE, OM ȘI SOCIETATE 
                                                  

 -  Responsabil comisie, prof. Mihaela Irimie 

 

În anul școlar 2018-2019, comisia metodică Om și societate, limbă și comunicare a fost formată din 

următoarele cadre didactice :  

Prof. Gabriela Truși – religie 

Preot Mihai Zvorăște– religie 

Prof. Răzvan Ovidiu Locovei – istorie 

Prof. Elena Ciobanu – geografie 

Prof. Livia Baciu – logică 

Prof. Alina Diana Savin – educație fizică 

Prof. Paul Codru – educație fizică 

Prof. Andreea Mandia – psihologie 

Prof. Diana Ines Rășcanu – limba și literatura română 

Prof. Costel Pintilie – limba și literatura română 

Prof. Mihaela Irimie – limba și literatura română 

                  Comisia metodică şi-a desfăşurat activitatea pe baza unui program bine stabilit la început de an 

școlar, la care şi-au adus contribuţia toţi membrii comisiei, având următoarele obiective:  

-eficientizarea calității procesului de învățare în cadrul ariei curriculare;  

-utilizarea eficientă atât a metodelor și instrumentelor de evaluare sumativă, cât și a celor de 

evaluare formativă, construirea unui sistem unitar de evaluare, pornind de la competențele 

specifice;  

-obținerea unor rezultate bune la concursurile școlare;  

-îmbunătățirea bazei materiale a școlii;  

-participarea la competiții care să permită valorificarea creativității elevilor și o bună 

colaborare cu partenerii implicați.  

               Planificările şi proiectarea activităţii didactice pe sem. I şi sem. II au fost întocmite şi predate la 

timp. Lecţiile au fost minuţios pregătite la fiecare obiect al comisiei metodice, folosindu-se de materiale 

didactice diverse şi metode participative pentru a uşura dobândirea cunoştinţelor de către elevi. 

                Activitatea catedrei de limba română s-a desfășurat în condițiile optime stipulate de legislația în 

vigoare și cu respectarea recomandărilor inspectoratului școlar. Profesorii au studiat curriculumul şcolar, 

realizând toate planificările la timp, cu respectarea programei şcolare și a normelor de elaborare a 

documentelor de proiectare., urmărind să eficientizeze şi să modernizeze procesul instructiv-educativ. 

               S-a realizat o judicioasa prezentare a manualelor opţionale, avându-se în vedere câteva criterii pe 

care membrii catedrei le-au respectat în fiecare an: buna relaţie între prevederile programei şi conţinutul 

manualelor, prezenţa în manual a unor texte fundamentale, continuitate, modernitate, eficienţă;  

               S-au valorificat în texte informaţii din mai multe manuale alternative; 

Alegerea manualelor s-a realizat în cadrul şedinţei de catedră de la începutul anului şcolar, respectându-se 

opiniile membrilor catedrei şi specificul claselor de elevi, s-a efectuat testarea predictivă, prilej cu care s-au 

constatat unele deficienţe în exprimarea scrisă a elevilor; s-a realizat un plan de activităţi privind ameliorarea 

comunicării în scris a acestora;  

             S-au integrat în lecţii, în incipitul orelor exerciţii de lecturare şi prevederile DOOM-ului. S-au efectuat 

consultaţii la clasele terminale;  

              Începand cu luna octombrie, elevii din clasele a IX-a au fost familiarizaţi cu activitatea bibliotecii, 

insistându-se pe deprinderile de a valorifica sursele de informaţie şi pe studiul individual în bibliotecă; 
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              La clasele a XI-a, membrii catedrei au respectat programa de specialitate, organizând studii de caz – 

modalitate moderna de receptare a fenomenului literar. Consecinţele imediate se resimt, în sensul că elevii au 

dobândit deja deprinderea de a se informa, de a valorifica în mod creativ şi original informaţia, de a emite 

judecăţi de valoare. Membrii catedrei au fost prezenţi la multiple activităţi organizate în şcoala şi în afara 

şcolii. Aceştia au participat la:  

 cercurile pedagogice organizate de ISJ Iași; 

  cursuri de formare organizate în cadrul CCD;  

 activităţi metodice organizate la nivel de şcoală şi judeţ; 

 şedinţele de catedră; 

 consiliile profesorale; 

 activităţi extracurriculare organizate de celelalte catedre; 

 

            Ca puncte tari, ale activităţii catedrei menţionez calitatea activităţii de proiectare didactică. 

Structurarea planificărilor şi a proiectelor pe unităţi de învăţare conform principiului predării integrate 

(domeniile: literatură, limbă şi comunicare) denotă adoptarea modelului curricular elaborat de experţii MEN. 

           S-a evidenţiat frecvent utilizarea unor modele de instruire bazate pe interacţiunea profesor-elev 

(modelul comunicaţional/al învăţării depline/al gândirii critice etc.) şi a unor strategii eficiente pentru 

optimizarea predării–învăţării–evaluării. Centrarea scenariilor didactice pe elev este realizată şi prin 

practicarea unui management activ al colectivului de elevi, concretizat în participarea la activităţi în grupe sau 

ateliere de lucru, la secvenţe de lectură critică, de investigare şi de analiză a structurilor textuale urmate de 

studii de caz şi dezbateri sau de realizarea şi susţinerea unor proiecte etc. 

 În sfera evaluării, s-a optimizat relaţia dintre evaluarea formativă şi cea sumativă, dintre evaluarea 

internă şi cea externă prin proiectarea unui sistem modern de evaluare a cunoştinţelor şi a competenţelor.  În 

anul şcolar încheiat, s-a constatat extinderea metodelor alternative. 

Pentru optimizarea  performanţelor elevilor la limba şi literatura română, se propune focalizarea 

interesului cadrelor didactice pe educaţia şi  motivarea  elevilor pentru studiul limbii şi literaturii române. 

 Punctele slabe s-au evidenţiat prin dezinteresul unor elevi faţă de şcoală, mediul de proveniență al 

unor elevi fiind subcultural, cu mentalități și atitudini indiferente la procesul educațional, elevii neprimind 

niciun ajutor din partea părinților. 

            Ca oportunităţi am putea aminti  o bună motivaţie din partea unor elevi capabili de  performanţă şi 

susţinerea părinţilor acestora; disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii 

capabili de performanţă cât şi cu cei care au lacune în cunoştinţe; buna colaborare cu celelalte şcoli din 

localitate. 

           Am putea considera ameninţări interesul tot mai mare al elevilor pentru calculator şi internet, în 

defavoarea timpului pentru studiu şi în deosebi pentru lectură,  lipsa resurselor financiare. 

 Dintre celelalte activităţi ale membrilor catedrei menţionăm:  

 

Prof. Gabriela Truși: 

- desfăşurat activităţi demonstrative în cadrul activităţilor extraşcolare:  

       „Minte   sănătoasă   în   trup   sănătos”   –   2-4   noiembrie   excursie   Praid  –Sighișoara - Turda; 

 „Iată vin colindători!” – am colaborat la organizarea serbării de Crăciun; 

        ”Bunici fără nepoți”- activitate de voluntariat social, realizată în parteneriat cu Consiliul Elevilor,   

           pentru cei  30 de bătrâni asistați în Azilul Podu Iloaiei; 

        „BATEREL şi lumea Non E” – Proiect derulat în parteneriat cu Asociaţia Environ. 

- continuat parteneriatul Fundaţia „Noi orizonturi” România, cu sprijinul cărora derulăm proiecte de 

voluntariat social, cu cei 25 de elevi membri,   perfecţionăm   în   concepere   şi   derulare   de   proiecte   

atât   liderii   (4 profesori), cât şi membrii. 

-  pregătit elevii pentru a participa la Olimpiada de Religie. 
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- profesor coordonator în cadrul proiectului ROSE; 

- lider în cadrul clubului IMPACT; 

- publicat materiale în revista liceului și în broșura aniversară; 

- coordonator proiect Donatori de Sărbători. 

  

       Preot Mihai Zvorăște 

      - activitate de voluntariat social, realizată în parteneriat cu Consiliul Elevilor, pentru cei 30 de   

         bătrâni asistați în Azilul Podu Iloaiei; ”Bunici fără nepoți” 

- organizat şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; 

 

Prof. Răzvan Ovidiu Locovei: 

- participat la concursul de selecție, lansat la nivel național, de Institutul Național Pentru Studierea 

Holocaustului în România, în parteneriat cu Institutul Elie Wiesel și Institutul Olga Lengyel – New 

York. A redactat materialele de concurs, ulterior fiind anunțat că am fost selectat pentru participarea 

cursurile privind „Holocaustul din România între istorie și receptare”. 

- participat la simpozionul de comunicări științifice dedicate Centenarului, organizat la Odobești – 

Vrancea, sub egida Ministerului Culturii și Consiliului Județean Vrancea, cu participarea istoricilor și 

muzeografilor din zona academică și guvernamentală din România. 

- susținut comunicarea intitulată Itinerarii ale Marelui Război în sudul Moldovei, din vara anului 

1917 – între certitudini strategice și incertitudini tactice 

- activitatea organizată cu ocazia ”Zilei Educației” - Memoria Holocaustului 

- implementarea proiectului Holocaust în N-E României, sub coordonarea The Olga Lengyel institute 

(New York) și INSHR în săptămâna Școala altfel; 

- susținut prelegere la CCD Iași – Semnificația zilei de 9 mai – între certitudinea faptelor istorice și 

distorsiuni de natură imagologică; 

- vizită de pregătire a parteneriatului cu Liceul Regina Maria – Dorohoi. 

 

Prof. Elena Ciobanu: 

- activitate dedicată Zilei Educației Peșterile din Europa; 

- organizat simularea examenului de bacalaureat la nivel județean. 

- susținut în cadrul comisiei lecția deschisă cu titlul Relieful și societatea românească; 

- pregătire suplimentară a elevilor din  clasele a XII-a pentru bacalaureat; 

- pregătire pentru concursul de geografie Gr. Cobălcescu; 

- pregătire suplimentară a elevilor din  clasele a XII-a pentru bacalaureat; 

- corectat simulări clasele a XII-a; 

- coordonat activități în cadrul Săptămânii altfel; 

- profesor însoțitor în excursia organizată la Borșa, Oradea, Vișeul de Sus cu elevii claselor a IX-a și a 

XII-a; 

- membru în cadrul proiectului Rose;  

- obținut Premiul al III-lea la Concursul județean de postere Grigore Cobălcescu la clasa a XI-a cu 

elevii: Mihaela Coroabă, Victoria Pleșca și Marian Popa. 

 

Prof. Livia Baciu: 

- activitate realizată cu ocazia Zilei Educației – Arta ca formă de comunicare; 

- participat la Concursul județean de științe socio-umane Titu Maiorescu, unde am obținut Premiul 

Special cu eleva Miruna Varzar; 

- coordonat activități în cadrul Săptămânii altfel pe tema jocuri logice; 

      Prof. Alina Diana Savin: 
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- selecţie echipa de fotbal a liceului; 

- organizat Balul bobocilor; 

- organizat Serbarea de Crăciun; 

- Functional training de Ziua Educatiei; 

- coordonat activitatea "Cadoul din cutia de pantofi"; 

- coordonat activitatea "Alimentaţie sănătoasă"   

- organizat şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; 

- participat cu echipa de fotbal la faza zonală a ONSS; 

- locul I – județ la Rugby Tag; 

- locul II zona Moldovei la Rugby Tag; 

- organizare concurs Liceenii au talent; 

- organizat concurs de dans între clase și Ziua colorată; 

- promovarea școlii prin coordonarea proiectului SCOP! implementat de Colegiul M. Sturza Iași și prin 

participarea la emisiunea Deschis la distracție. 

 

Prof. Diana Ines Rășcanu: 

- organizat etapa locală a olimpiadei de limba şi literatura română. 

- pregătit elevii pentru olimpiada Lectura ca abilitate de viață -  faza judeţeană; 

- organizat simularea examenului de bacalaureat la nivel județean și național. 

- tehnoredactat materiale pentru revista catedrei Sclipiri literare; 

- organizat activități extracurriculare, proiecte și dezbateri de tipul: Credințele și superstițiile specifice 

zilei de Sf. Andrei , Noi suntem români, Sub teiul lui Eminescu. 

- susținut în cadrul catedrei de Limba si comunicare lecția deschisă Mihai Eminescu-Luceafărul, lecție 

susținută la clasa a X-a C în luna noiembrie și referatul: Dialogul intercultural și educația 

contemporană 

- activitate – Clasa XI-a A şcoală profesională –„Aspecte ale literaturii” – bazata pe textele studiate la 

clasa : „Povestea lui Harap-Alb”,„Moara cu noroc” sau volumul de versuri Plumb, al lui G.Bacovia. 

- organizat şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; 

- pregătire suplimentară a elevilor din  clasele a XII-a pentru bacalaureat; 

- corectat simulări clasele a XI-a și a XII-a; 

- participat la Olimpiada de Limba și literatura română și Olimpiada Lectura ca abilitate de viață; 

- participat la Concursul literar Valentina Scrumeda susținut de Colegiul Tehnic Mihail Sturdza Iași; 

- coordonat șezătoarea literară  I.L.Caragiale între literatură și realitate; 

- coordonat activități literare în cadrul Săptămânii altfel; 

- profesor însoțitor în excursia organizată la Sinaia cu elevii claselor a IX-a și a XII-a; 

- membru în cadrul proiectului Rose;  

 

Prof. Mihaela Irimie: 

- pregătit elevii pentru olimpiada Lectura ca abilitate de viață -  faza judeţeană; 

- pregătit elevii pentru olimpiada de Limba și literatura română – faza județeană; 

- pregătire suplimentară  a elevilor din  clasele a XII-a pentru bacalaureat; 

- realizat cele două simulări pentru proba a treia de bacalaureat.  

- tehnoredactat materiale pentru revista catedrei Sclipiri literare; 

- organizat activități extracurriculare, proiecte și dezbateri de tipul: Credințele și superstițiile specifice 

zilei de Sf. Andrei , Noi suntem români, Sub teiul lui Eminescu. 

- coordonat activitatea extrașcolară în cadrul Proiectului educativ Creație și îndemânare – secțiunea 

Tablouri din semințe, program-expoziție. 

- organizat şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; 
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- susținut în cadrul catedrei de Limba si comunicare lecția deschisă George Bacovia-Plumb, lecție 

susținută la clasa a XII-a C în luna noiembrie și referatul: Arta de a citi. 

- activitate dedicată Zilei Liceului – Arta ne învață să fim oameni; 

- corectat simulări clasele a XI-a și a XII-a; 

- participat la Olimpiada de Limba și literatura română și Olimpiada Lectura ca abilitate de viață; 

- participat la Concursul literar Valentina Scrumeda susținut de Colegiul Tehnic Mihail Sturdza Iași; 

- coordonat șezătoarea literară  I.L.Caragiale între literatură și realitate; 

- coordonat activități literare în cadrul Săptămânii altfel; 

- membru în cadrul proiectului Rose;  

- publicat referatul Importanța sărbătorilor de iarnă petrecute în familie în cadrul Simpozionului 

interjudețean Nașterea Domnului – Lumină, datini și culoare  

 

 

                   Catedra a avut o activitate bogată şi cu rezultate dintre cele mai bune ceea ce demonstrează că 

toţi membrii acestei catedre au ştiut şi au reuşit să creeze climatul propice dezvoltării şi manifestării 

intelectuale a elevilor;  ea a realizat de-a lungul primului semestru o serie de activităţi metodice şi culturale 

menite să lărgească şi să completeze cadrul formativ şi informativ al procesului educativ. 

 

ANALIZĂ SWOT 

PUNCTE TARI: 

- dispunem  de profesori cu o bună pregătire metodică şi de specialitate, care stăpânesc conţinuturile 

predate, fiind interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, demersuri didactice centrate pe elev; 

- eficacitatea strategiilor didactice, varietatea metodelor folosite, creativitatea în adoptarea stilurilor 

de predare; 

- metode şi strategii moderne, activ-participative, stimulative pentru învăţarea elevilor. Se adaptează 

conţinutul şi metodele la specificul clasei şi se urmăreşte dezvoltarea gândirii şi înţelegerii conţinutului 

specific; 

- climat favorabil , bune relaţii între elevi şi profesori, între cadre didactice; 

- calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în direcţia stimulării învăţării eficiente; 

- performanţelor elevilor sunt apreciate şi evaluate constant,utilizând atât metode sumative cât şi 

formative; 

- realizarea unor instrumente de evaluare pentru observarea sistematică a elevilor; aplicarea metodelor 

moderne de evaluare; 

- colaborarea eficientă şi productivă între membrii catedrei;  

- deschiderea spre comunicare, ilustrată prin diverse proiecte de echipă; 

- activităţi extracurriculare şi extraşcolare de calitate; 

- rezultate bune la concursurile şcolare; 

 

PUNCTE SLABE: 

 

- neimplicarea elevilor în actul lecturii, pierderea gustului pentru lectură în favoarea folosirii 

permanente a calculatorului. 

- nestăpânirea, de către elevi, a unor concepte operaţionale care să le permită aprofundarea literaturii 

române şi universale, a noţiunilor de limbă şi comunicare ori insuficienţa vocabularului. 

- absenteismul repetat al unor elevi. 

- neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare. 

- scăderea interesului pentru actul învăţării. 

- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; 
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- nesustinerea de lectii în AEL; 

- lipsa unor cercuri şcolare; 

- goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a XII-a; 

- superficialitatea unor elevi în realizarea temelor scrise; 

 

AMENINŢĂRI: 

- Scăderea treptată a gustului pentru actul lecturii. 

- Lipsa de interes a elevilor pentru studiul literaturii române şi a limbilor moderne. 

- Constatarea unor bariere între profesor şi elev în procesul comunicării didactice ca urmare a lipsei 

de cunoaştere şi aprofundare a conţinuturilor învăţării. 

- Imposibilitatea materială a unor elevi de a-şi procura manuale, ghiduri, culegeri, dicţionare etc. 

indispensabile procesului instructiv-educativ. 

- Absenteismul (generat, în majoritatea cazurilor, de angajarea elevilor în câmpul muncii pentru a se 

susţine financiar). 

- Lipsa de optimism a unor elevi în privinţa efectelor şi beneficiilor pe care le asigură parcurgerea 

conţinuturilor învăţării. 
 

 

 

3. COMISIA DIRIGINŢILOR 

                                                 - responsabil prof. Ana Saiz 
 

 

 Comisia metodică a diriginților și-a desfășurat activitatea în conformitate cu planul managerial, 

concretizată în: 

- Repartizarea claselor și constituirea noii Comisii Metodice a Diriginților; 

- Elaborarea planificărilor pentru consiliere și orientare profesională conform programelor în vigoare; 

- Orgnizarea de ședințe cu părinții; 

- Organizarea de ședințe metodice pe teme ce au avut ca scop eficientizarea activității dirigintelui, 

completarea corectă a documentației specific, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-părinte; 

- Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinților; 

- Implicarea în activități și proiecte școlare și extrașcolare de socializare, interrelaționare și 

culturalizare; 

- Activități diverse de adaptare, interrelaționare și intercunoaștere cu elevii clasei, educație și 

dezvoltarea simțului civic, ecologic, artistic; 

Activitatea desfășurată 

- Reactualizarea prevederilor metodologice privind organizarea și desfășurarea activităților de diriginte; 

- Studierea programelor de consiliere și orientare în vigoare pentru învățământul liceal de către toți 

diriginții. Intocmirea planificărilor anuale și semestriale (orele de consiliere și dirigenție, activități 

extrașcolare, activități educative cu părinții) și desfășurarea activităților educative stabilite; 

- Consulatrea în format electronic programele de Consiliere și orientare, conform nivelului școlar al 

claselor, programe aranjate intr-o formă adapatată machetelor planificărilor anuale și semestriale la 

dirigenție; 

- Stabilirea de către diriginți a intervalelor orare pentru părinți în vederea desfășurării consilierii și 

desfășurării activităților pe baza unor materiale suport; 

- Completarea machetei caietului dirigintelui; 

- Toti diriginții s-au implicat în activități extrașcolare cu clasa pe care o manageriază; 

- Toți diriginții au păstrat o comunicare bună și periodica cu părinții elevilor pe care îi coordonează; 
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- S-a întocmit calendarul ședintelor cu părinții pe clase, ședințelor Consiliului Reprezentativ al 

Părinților și desfășurarea acestora, conform graficului; 

Activități de promovare a unei culture organizaționale a clasei de elevi: 

- O parte din diriginți au inclus în orele de consiliere și orientare (și în afara lor) activități educative de 

coeziune a grupului și ritualuri de socializare – schimb de cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, afișarea la panou a diplomelor castigate, miniexcursii de coeziune socială, afișarea de fotografii 

representative pentru clasă, etc. 

Activități de cunoaștere a particularităților psihosociale și de învățare ale elevilor și de 

management al relațiilor psiho-afective de tip elev-elev și elev-profesor: 

- Diriginții au prelucrat Regulamentul Intern și ROFUIP la clasă; 

- Acolo unde a fost cazul diriginții au apelat la serviciile consilierului pshiopedagogic, conștientizând 

astfel importanța unei mai bune cunoașteri a elevului și a problemelor acestuia; 

- Diriginții s-au implicat în creșterea coeziunii clasei și rezolvarea situațiilor tensionante de tip elev-

elev sau elev-profesor; 

- Mjoritatea diriginților au fost preocupați de cunoașterea stilurilor de învățare la clasă și promovarea 

acestora în rândul profesorilor de la clasă; 

Activități manageriale privind situația disciplinară a clasei: 

- La nevoie, elevii au beneficiat de consiliere psihopedagogică; 

- Elevii au fost observați cu atenție în vederea sancționării/corectării comportamentelor inadecvate 

(fumatul în școală, absenteeism școlar, comportament agresiv etc.) 

- În majoritatea cazurilor s-au gestionat eficient situațiile de indisciplină sau de absenteeism școlar 

(comunicare și consiliere cu părțile implicate, implicarea și consilierea părinților, aplicarea 

sancțiunilor conform regulamentului) 

Activități de consiliere și orientare a elevilor: 

- Derularea unor activități de consiliere și orientare (cu pondere ridicată la clasa a XII-a) privind 

programa și calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al elevilor; 

- Informarea elevilor din clasele a XII-a cu privire la metodologia examenului de bacalaureat; 

- Completarea unor chestionare privind carierea; 

- Participarea elevilor de clasa a XII-a la prezentarea unor facultați importante din județul Iași. 

- Lectorat cu părinții ce a avut ca scop comunicarea rezultatelor obținute de către elevii claselor a XII-

a la prima simulare a examenului de bacalaureat, analiza acestor rezultate și stabilirea măsurilor pe 

care părinții și profesorii trebuie să le aplice în vederea îmbunătățirii rezultatelor la a doua simulare a 

examenului de bacalaureat. 
 

  

 

4.  COMISIA METODICĂ „TEHNOLOGII” – DT agricultură şi zootehnie 

- responsabil prof. Pădure Ion 

 

Activitatea comisiei metodice s-a desfășurat pe baza planului managerial și a programelor de activități 

pe an școlar 2018-2019. 

Obiective urmărite: 

- proiectarea eficientă a activității 

- cunoașterea legislației școlare în vigoare 

- realizarea activității didactice 

- evaluarea rezultatelor la învățătură  

- managementul clasei de elevi 
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- managementul carierei și dezvoltării profesionale  

- dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii. 

 

Activități desfășurate: 

- analiza Raportului de activitate pe anul școlar 2017-2018 

- constituirea comisiei metodice Agricultură - Zootehnie și stabilirea responsabilităților pentru fiecare 

membru 

- propunerea de activități pentru elaborarea planului managerial și a programului de activități pentru 

anul școlar 2018-2019 

- stabilirea planului de recapitulare pentru evaluarea elevilor prin teste inițiale 

- elaborarea variantelor și baremelor de corectare și notare pentru testele inițiale 

- analiza rezultatelor obținute la teste inițiale și stabilirea de planuri individualizate de învățătură 

- proiectarea planificărilor anuale și semestriale în termene după metodologia în vigoare 

- elaborarea și revizuirea CDL - urilor la clasele a IX-a și a X-a (”Producerea răsadurilor”, ”Cerințele 

locului de muncă în ferma agricolă”) și a XI-a A și B (”Bolile medicale ale animalelor domestice” și 

” Producerea semințelor și a materialului săditor”) 

- selectarea ofertei de manuale școlare și materiale didactice auxiliare, adaptate  nevoilor și intereselor 

elevilor 

- parcurgerea atentă a conținuturilor de învățare din programele școlare 

- utilizarea eficientă a materialelor didactice din laboratoare, agenți economici, ferma școlară și ateliere 

- întocmirea portofoliilor personale 

- participarea la examene de diferență 

- elaborarea temelor de proiect de specialitate pentru susținerea examenului de certificare a calificării 

profesionale 

- stabilirea planurilor de proiect pentru fiecare candidat și întocmirea fișelor de evaluare 

- desfășurarea de lecții practice în ferma școlară, laboratoare, ateliere și operatorii economici 

- efectuarea de vizite și asistenți la lecții și activități didactice 

- reducerea absenteismului, aplicarea de măsuri eficiente, colaborarea cu elevii și părinții, reducerea 

abandonului școlar 

- îmbunătățirea activităților de predare – învățare – evaluare prin valorificarea informațiilor de la 

testarea inițială, elaborarea de măsuri remediale pentru elevii cu note mici prin teme pentru acasă, 

rezumate, referate, planșe. 

- încheiat contracte cadru de pregătire practică pentru desfășurarea SPP la clasele a XI-a și a XII-a 

- aplicarea de chestionare pentru identificarea stilurilor de învățare 

- evaluarea nevoilor elevilor și a părinților clasei a IX-a prin aplicarea de chestionare 

- monitorizarea inserției absolvenților claselor a XII-a A și B 

- evaluarea gradului de satisfacție al elevilor și părinților prin aplicarea de chestionare 

- pregătirea elevilor claselor a XI-a și a XII-a pentru olimpiadă, profil resurse naturale și protecția 

mediului 

- îndrumarea elevilor pentru elaborarea atestatelor profesionale – clasele a XII-a A și a XII-a B 

- realizarea unei expoziții cu elevii claselor a XI-a și a XII-a în cadrul Târgului de agricultură 

AGRALIM – octombrie 2018 – prof. Cătărău Elena și prof. Grosu Gabi 

- elaborarea subiectelor și evaluarea elevilor care au susținut examenul de diferență 

- realizarea de activități cu ocazia ”Zilei Educației” 

Lecții demonstrative: 

- ”Recrutarea și selecția personalului”– clasa a XII-a B, M3 - prof. Cătărău Elena 

- ”Inventarierea patrimoniului” – clasa a XII-a B, M4 – Pădure Ion 

- ”Aparatul digestiv la păsări” – clasa a X-a A, M2 – Grosu Gabi 
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- ”Plantarea pomilor fructiferi” – clasa a XII-a B, M7 – Surugiu Ioan 

Referate metodice: 

1. ”Metoda proiect – instrument de predare-evaluare” – prof. Cătărău Elena 

2. ”Eficiența utilizării proiectului la disciplinele din aria curriculară Tehnologii” – prof. Pădure Ion 

3. ”Proiectarea didactică în funcție de tipurile de inteligență a elevilor” – prof. Grosu Gabi 

Profesor Cătărău Elena:  

o Reactualizare PAS 

o Întocmire raport ARACIP 

o Reactualizarea bazei de date la Comisia de Perfecționare cadre didactice și îndrumare pentru 

înscrierea la definitivat și grade didactice 

o Realizarea achizițiilor, monitorizarea activităților și participare la elaborarea raportului  de 

activitate în cadrul proiectului ROSE 

o Pregătire pentru olimpiadă cu elevii caselor a XI-a și a XII-a  

o Participare la activitatea de inventariere la cantină 

o Participare cu elevii în cadrul programului ”Săptămâna legumelor donate” 

o Îndrumarea părinților și elevilor pentru întocmirea dosarelor pentru bursă ”Bani de liceu” 

o Evaluarea gradului de satisfacție a elevilor și părinților casei a XII-a A prin aplicarea de 

chestionare 

o Aplicare de chestionare pentru identificarea stilurilor de învățare 

o Încheiat contracte cadru de pregătire practică pentru desfășurarea SPP la clasa a XII-a  

o Elaborare CDL-urilor ”Producerea răsadurilor”  și ”Producerea semințelor și a materialului 

săditor” 

o Îmbunătățirea ambientului clasei prin achiziționare de parchet 

o Organizare de activități cu elevii clasei a XI-a B în cadrul proiectului JAR – Minicompania 

o Organizarea de activități cu elevii clasei a XII-a A în cadrul proiectului ”Bunici fără nepoți” 

 

Profesor Grosu Gabi:  

o Monitorizarea activităților și participare la elaborarea raportului  de activitate proiect ROSE 

o Pregătire pentru olimpiadă cu elevii caselor a XI-a și a XII-a  

o Participare la activitatea de inventariere fermă  

o Organizarea ”Balului bobocilor” 

o Îndrumarea părinților și elevilor pentru întocmirea dosarelor pentru bursă ”Bani de liceu” 

o Evaluarea nevoilor elevilor și părinților casei a XI-a A prin aplicarea de chestionare 

o Aplicare de chestionare pentru identificarea stilurilor de învățare 

o Încheiat contracte cadru de pregătire practică pentru desfășurarea SPP la clasele a XI-a și a XII-a  

o Organizat excursie de trei zile cu elevii clasei la Sighișoara 

o Participare cu elevii în cadrul programului ”Săptămâna legumelor donate” 

o Îmbunătățirea ambientului clasei prin achiziționare de mese 

o Organizarea de activități cu elevii clasei a XI-a A în cadrul programului JAR – Microcompania 

o Organizarea de activități cu elevii clasei a XI-a A în cadrul proiectului ”Bunici fără nepoți” 

Rezultate obținute la olimpiadele școlare: 

 

Faza județeană 

Clasa a XI-a B – tehnician în agricultură 

1. Stanciu Gabriela 
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2. Uglea Camelia 

Clasa a XI-a A -  tehnician veterinar 

1. Lăzărescu Vasilica 

2. Sandu Alexandra 

 

Clasa a XII-a B – tehnician în agricultură 

1. Dîscă Elena 

2. Pîșu Petronela 

Clasa a XI-a A -  tehnician veterinar 

1. Apostol Antonia 

Faza națională 

Clasa a XI-a B – tehnician în agricultură 

 Stanciu Gabriela - mențiune 

Clasa a XI-a A -  tehnician veterinar 

 Lăzărescu Vasilica – premiul I 

Clasa a XII-a A -  tehnician veterinary 

 Apostol Antonia – premiul II 

 

5. COMISIA METODICĂ „TEHNOLOGII” – DT economice 

- responsabil Carp Monica 

 

I. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII: 

Obiectivele propuse s-au realizat cu ajutorul următoarelor activități: 

 realizarea planificărilor calendaristice semestriale; 

 proiectarea pe unități de învățare; 

 utilizarea eficientă a auxiliarelor curriculare (tradiționale și moderne inclusiv a soft-ului educațional) 

în procesul de predare-învățare; 

 participarea activă a profesorilor la toate formele de perfecționare organizate de ISJ (consfătuiri, 

cercuri  metodice) și la cele organizate în școală (consilii profesorale, ședințe de comisie metodică); 

 actualizarea portofoliului personal; 

 realizarea de interasistențe și promovarea sistematică a metodelor și tehnicilor moderne, interactive, 

centrate pe elev; 

 prezentarea unor referate metodico-științifice; 

 prezentarea și analiza rezultatelor la testele inițiale; măsuri ce se impun pentru evitarea eșecului școlar; 

 identificarea elevilor cu potențial ridicat în vederea pregătirii pentru olimpiade și concursuri școlare; 

 notarea ritmică a elevilor; 

 utilizarea unei game cât mai diversificate de metode de evaluare și realizarea unor teste de evaluare în 

care să fie folosiți tipuri de itemi cât mai diverși; 

 prezentarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a calificării 

profesionale; 

 

II. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE ȘI EXTRAȘCOLARE: 
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 Pe parcursul anului scolar membrii comisiei  au utilizat strategii didactice care să dezvolte elevilor 

capacitatea de autoevaluare, capacitatea de lucru în echipă, de comunicare, analiză şi gândire logică 

şi caracterul aplicativ al învăţării; 

 Membrii comisiei au utilizat instrumente TIC și diferite softuri educaționale în vederea optimizării 

activităților didactice; 

 S-au utilizat eficient resursele materiale în vederea optimizării activităților didactice; 

 În cadrul comisiei am diseminat activitățile realizate la nivelul comisiei metodice prin aplicarea de 

chestionare de feed-back, în vederea evaluării acestora; 

 S-au stabilit și implementat măsuri de îmbunătățire a activităților în urma interpretării chestionarelor; 

 Membrii comisiei au desfășurat activități care au avut drept obiectiv principal formarea deprinderilor 

de studiu individual și în echipă; 

 Am avut în vedere în realizarea activităților didactice să formez deprinderi de studiu individual și în 

echipă, dezvoltând competența de ,,a învăța să înveți”. 

 Participarea la: 

- ,,Balul Bobocilor”- prof. Saiz Ana, prof. Carp Monica; 

- Colaborare cu Liceul Teoretic ,,Ion Neculce” Tg Frumos Iasi  in cadrul   proiectului 

,,Creatie si indemanare”, proiect ce a fost implementat în cadrul liceului ,,Haralamb 

Vasiliu”, Podu Iloaiei – prof. Marinescu Magda; 

 S-au organizat activităţi extracurriculare pe bază de proiect: ,,Fluxul de activităţi în firma de exerciţiu” 

în parteneriat cu ISJ, Colegiul Economic ,,Virgil Madgearu” Galaţi, Colegiul Tehnic ,,Petru Poni” 

Roman, Liceul Teoretic ,,Ion Neculce” Tg. Frumos Iaşi – Carp Monica, Saiz Ana; 

 Competiția națională ,,Tinerii de azi, antreprenorii de mâine, ediția a VII, Piatra Neamț, noiembrie 

2018, prof. Carp Monica și Saiz Ana;  

 S-au desfășurat activități care au avut drept obiectiv principal formarea deprinderilor de studiu 

individual și în echipă, dezvoltând competența de ,,a învăța să înveți”. 

 

III. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII: 

 Membrii comisiei au adus la cunoștința elevilor criteriile și procedurile de evaluare pentru disciplínele 

pe care le predau; 

 S-au analizat rezultatele evauării cu elevii, diriginții și părinții; 

 La începutul anului școlar s-au aplicat teste inițiale; 

 S-au analizat rezultatele obținute individual și la nivelul comisiei metodice și s-au propus măsuri 

ameliorative; 

 În procesul de evaluare se utilizeză frecvent evaluarea orală; 

 S-au utilizat teste inițiale și sumative în procesul de evaluare; 

 S-au utilizat pe parcursului semestrului referate, portofolii pentru o abordare cât mai obiectivă a 

procesului de evaluare; 

 Se utilizează la clase instrumente de evaluare a competențelor și a deprinderilor; 

 Se utilizează instrumente de evaluare unică. 

 Frecvent s-au utilizat ca instrumente de evaluare: autoevaluarea şi interevaluarea; 

 S-au aplicat și interpretat la începutul anului școlar chestionare de satisfacție a părinților; 

 S-au aplicat și interpretat la începutul anului școlar chestionare de feed-back  a elevilor; 

 Membrii comisiei  coordonează întocmirea portofoliului educațional; 

 S-au propus planuri de măsuri în vederea îmbunătățirii performanțelor elevilor atașat portofoliului 

educațional. 

    IV. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI: 



34 
 

 Încă de la începutul anului şcolar s-a prelucrat ROI al unităţii şcolare, stabilind reguli de conduită 

pentru desfăşurarea optimă a procesului instructiv-educativ; 

 Membrii comisiei au monitorizat atent comportamentul elevilor, încercând să preîntâmpine situaţiile 

conflictuale; 

 Au fost consiliați elevii cu probleme atunci când a fost cazul; 

 S-a acordat feedback pozitiv elevilor, încurajându-i şi motivându-i prin valorizarea exemplelor de 

bună practică. 

 

    V. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 Referate în cadrul comisiei metodice: prof. Saiz Ana, prof. Vieru Lucian, prof. Marinescu Magda, 

 Obținerea gradelor I de către prof. Carp Monica, prof. Saiz Ana.  

 Toți membrii comisiei au fost asistați la ore de către responsabilul comsiei metodice. 

 

VI. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII 

UNITĂŢII ŞCOLARE 

 Rezultate la concursuri si olimpiade: 

Concursul Interjudetean ,,Dumitru Rusu”-faza județeana 

prof. Vieru Lucian: 1. Mandache Marina - premiul III; 

                              2. Biță Florina - premiul III; 

                              3. Bârzu Cristina - premiul I; 

                              4. Muntenașu Maria - premiul III. 

prof. Carp Monica: 1. Rîpă Cristina - premiul I; 

                              2. Bordeianu Andreea - premiul III; 

                              3. Leuștean Andreea - premiul II; 

     4. Ezaru Georgiana - premiul III; 

prof. Saiz Ana:      1. Coroabă Mihaela - premiul I; 

                             2. Istrate Anca - mențiune; 

Olimpiada faza județeană: 

prof. Carp Monica, prof. Saiz Ana, Rusu Sabina, cls a 12 a - premiul I; 

                                                         Bordeianu Bianca, cls a 11 a - premiul III; 

Olimpiada faza națională: 

prof. Carp Monica, prof. Saiz Ana,  Rusu Sabina, cls a 12 a - premiul III; 

                                                                          

 S-au încheiat parteneriate în vederea desfășurării practicii comasate cu unitățile economice din zonă; 

 Coordonarea elevilor din clasele a XII a C în vederea eleborării unui proiect pentru susținerea 

Examenului de Certificare a competențelor profesionale nivel IV - prof. Carp Monica,  prof. Saiz Ana, 

prof. Vieru Lucian. 

 Simulare Bacalaureat sesiunea decembrie 2018, prof. Marinescu Magda, prof. Carp Monica,  prof. 

Saiz Ana, prof. Vieru Lucian. 

 

VII. CONDUITA PROFESIONALĂ 

 Membrii comisiei manifestă atitudine morală și civică prin ținută, comportament și limbaj; 

 Respectă și promovează deontologia profesională. 
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6.  COMISIA METODICĂ „TEHNOLOGII” – DT mecanică - electro 

- responsabil Crîșmaru Ion 

 

Comisia metodică „DISCIPLINE TEHNICE MECANICĂ – ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI” 

este formată din 8 membri: 6 ingineri și 2 maiștri instructori. 

Cadrele didactice din cadrul comisiei și-au desfășurat activitatea la clase cu profil tehnic și profil 

resurse naturale și protecția mediului: clasele a IX-a A, B, E, clasa a X-a E și clasa a XII-a D liceu – 

domeniile agricultură și electronică-automatizări, precum și la clasele a IX-a B, a X-a B și a XI-a B școala 

profesională cu durata de trei ani – domeniul mecanică. 

Comisia metodică și-a desfășurat activitățile conform Planului managerial și al Planului de activități 

semestriale întocmit și aprobat la începutul anului școlar/semestrului I, în ședința comisiei metodice. 

Obiectivele Planului managerial au urmărit: 

 perfecționarea și pregătirea metodico-științifică; 

 evaluarea pregătirii elevilor și ridicarea randamentului școlar; 

 extinderea învățării informatizate; 

 educația prin activități extrașcolare. 

Activitățile desfășurate au avut drept scop realizarea obiectivelor propuse, dintre care se pot menționa: 

o discutarea programelor noi și reanalizarea programelor vechi; 

o realizarea planificărilor calendaristice semestriale și anuale; 

o proiectarea pe unități de învățare; 

o utilizarea eficientă a auxiliarelor curriculare (tradiționale și moderne inclusiv a soft-ului 

educațional) în procesul de predare-învățare; 

o participarea activă a profesorilor la toate formele de perfecționare organizate de ISJ (consfătuiri, 

cercuri metodice), CCD (cursuri de perfecționare) și la cele organizate în școală (consilii profesorale, ședințe 

de comisie metodică); 

o actualizarea portofoliului personal; 

o realizarea de interasistențe și promovarea sistematică a metodelor și tehnicilor moderne, 

interactive, centrate pe elev; 

o informări cu ultimele apariții editoriale de specialitate și metodice; 

o realizarea de activități demonstrative și prezentarea unor referate metodico-științifice; 

o evaluarea rezultatelor obținute în anul școlar 2017 – 2018; 

o prezentarea și analiza rezultatelor la testele inițiale; măsuri ce se impun pentru evitarea eșecului 

școlar; 

o identificarea elevilor cu potențial ridicat în vederea pregătirii pentru olimpiade și concursuri 

școlare; 

o notarea ritmică a elevilor; 

o utilizarea unei game cât mai diversificate de metode de evaluare și realizarea unor teste de evaluare 

în care să fie folosiți tipuri de itemi cât mai diverși; 

o prezentarea metodologiei de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a calificării 

profesionale; 

o realizarea orelor de pregătire a examenelor de certificare a calificării profesionale; 

o realizarea de ore cu suport digital. 

Activitățile s-au desfășurat în cadrul comisiei metodice lunar, conform programului de activități 

semestriale, după cum urmează: 

 lecții demonstrative:  Coteanu Lenuța – octombrie, 2018; aprilie, 2019; 

 Păpătoiu Mihaela – noiembrie, 2018; 

 Crîșmaru Ion – decembrie, 2018; 
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 Ciobanu Mircea – ianuarie, 2019; 

 Păpătoiu Mihaela – martie, 2019; 

 Pocneț Daniel – mai, 2019; 

 referate metodice:  Pocneț Daniel – octombrie, 2018; martie, 2019; 

 Coteanu Lenuța – ianuarie, 2019; 

 Ciobanu Mircea – februarie, 2019; 

 Popa Gheorghe – iunie, 2019. 

Au fost actualizate curriculum-urile existente pentru clasele a IX-a D („Materiale și componente 

electrice” – Crîșmaru I.), a X-a E („Aplicații de bază în electronică și automatizări” – Crîșmaru I.), a IX-a 

Bp („Prelucrarea materialelor metalice” – Crîșmaru I. și Enacache C.) și a X-a Bp („Tractoare și mașini 

agricole” – Crîșmaru I.) și a fost elaborat un nou curriculum de dezvoltare locală pentru clasa a XI-a B școala 

profesională („Uzura pieselor și mentenanța motoarelor” – Crîșmaru I.). 

Planificările anuale și semestriale au fost întocmite și prezentate la timp de toți membrii comisiei. S-

au propus, discutat și aprobat temele proiectelor pentru obținerea calificărilor profesionale corespunzătoare 

nivelului 4 în termenele stabilite de MEN și respectând curriculumul și SPP-urile conform calificărilor, apoi 

s-au informat elevii referitor la acestea. Modernizarea procesului de predare-învățare s-a realizat și prin 

utilizarea de către profesorii comisiei a softurilor educaționale și a materialelor pe suport electronic pentru 

domeniile agricultură, mecanică și electronică-automatizări. 

Membrii comisiei au desfășurat pregătiri suplimentare cu elevii clasei a XII-a D care au participat la 

olimpiadele din aria curriculară tehnologii, domeniul electronică, automatizări, telecomunicații (Pocneț D., 

Crîșmaru I.) și la alte concursuri școlare interjudețene („Fii GalTehnist” – Pocneț D.). 

În luna ianuarie s-a desfășurat etapa pe școală a olimpiadei la disciplinele din aria curriculară 

„Tehnologii” – domeniul electronică, automatizări, telecomunicații. 

Elevii clasei a XII-a D care au participat la faza județeană a Olimpiadei tehnice au obținut rezultate 

foarte bune, astfel: Coroabă Maria (locul 1) și Ciobanu Paula Roxana. 

S-a efectuat pregătirea specială pentru participarea elevei Coroabă Maria la faza națională a 

olimpiadei tehnice – domeniul electronică, automatizări, telecomunicații, la care a obținut locul 1. 

S-au desfășurat activități de pregătire și îndrumare a elevilor de către coordonatorii de proiecte în 

vederea absolvirii nivelului 4, precum și a elevilor cu deficiențe de învățare. 

De asemenea, s-au elaborat subiecte pentru testele inițiale, examenele de diferență și olimpiadele din 

aria curriculară tehnologii – faza locală. 

Membrii comisiei au participat și ca profesori supraveghetori la simularea probelor de bacalaureat, 

decembrie 2018. 

Membrii comisiei au desfășurat și activități extracurriculare prilejuite de Balul bobocilor, Ziua 

Mondială a Educației, Ziua școlii, aplicarea testelor inițiale, repartizarea temelor pentru proiectele de 

obținere a calificării profesionale, organizarea banchetului claselor a XII-a, activități de educație pentru 

sănătate: efectele consumului de droguri, tutun, alcool și plante etnobotanice, boli cu transmitere sexuală, 

activități de colectare selectivă a deșeurilor, activități de educație civică și cetățenească în parteneriat cu 

Poliția de proximitate etc. 

În săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun” s-au realizat concursuri sportive și activități care au 

dus la îmbunătățirea relațiilor elev-elev și profesor-elev, conform proiectelor realizate și a graficului stabilit 

la nivelul școlii. 

S-a încheiat o colaborare cu SC IPSO SRL (distribuitor al firmei John Deere în România) pentru 

desfășurarea activităților unui grup de 3 elevi din clasa a X-a Bp, în cadrul stagiilor de pregătire practică, la 

filiala din Timișoara. 

Un grup de 5 elevi din clasa a XI-a Bp au participat la activitățile proiectului POCU – 108847 

„Multiplicarea metodelor de Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive 
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– EMPLOY MECHANICS!”, în parteneriat cu ISJ Iași (responsabil Crîșmaru I.) și SC „Agricola” SA Tg. 

Frumos. 

Modernizarea procesului de predare-învățare s-a realizat și prin utilizarea de către majoritatea 

profesorilor comisiei a softurilor educaționale pentru domeniile mecanică și electronică-automatizări. Pentru 

o mai bună desfășurare a pregătirii elevilor s-au întocmit referate în vederea achiziționării unui necesar minim 

de mijloace de învățare.  

Elevii au realizat portofolii personale la orele de teorie, laborator sau instruire practică sub îndrumarea, 

supravegherea și contribuția inginerilor și maiștrilor instructori de la clase. 

Examenele de absolvire la nivelul 4, desfășurate conform metodologiei și programării la nivelul școlii, 

au înregistrat procente de promovabilitate de 100% deoarece fost pregătite din timp de către elevii coordonați 

de profesorii îndrumători. 

S-a realizat monitorizarea activității de predare-învățare a cadrelor didactice la clase de către 

responsabilul comisiei metodice și de către membrii CEAC (fiecare membru al comisiei a fost observat la oră 

în fiecare semestru), s-au verificat portofoliile profesorilor. 

Activitățile comisiei în anul școlar 2018 – 2019 s-au desfășurat în bune condiții, membrii comisiei 

preocupându-se de creșterea calității și eficienței procesului de învățământ la modulele de specialitate. 

 

 

 

7.  COMISIA METODICĂ  ŞTIINŢE 

- responsabil prof. State Irina 

 

Capitolul 1 

Proiectarea activității: 

Pentru proiectarea eficientă a activităţii: 

- s-au întocmit planificările calendaristice anuale şi semestriale în deplină concordanță cu programele şcolare; 

 - s-au elaborat şi aplicat testele iniţiale; 

-s-au prelucrat şi  interpretat rezultatele testelor iniţiale și s-au  luat măsuri  în vederea asigurării  progresului 

şcolar; 

 - s-au întocmit  proiectările pe unitate de învăţare, teste de evaluare şi fișe de lucru ; 

- s-au selectat manualele alternative potrivite şi  materialele auxiliare necesare; 

- s-au adaptat metodele de predare – învăţare – evaluare ţinând cont de particularităţile fiecărei clase; 

- s-a utilizat TIC în activitatea de proiectare; 

                                                                                                 

Capitolul 2 

  Pentru realizarea activităţilor didactice: 

-  utilizarea unor metode active în activităţile de învăţare; 

-  adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare;  

-  dezvoltarea capacității de autoevaluare a elevilor;  

-  stabilirea şi realizarea de obiective referitoare la sistemul de cunoştinţe, informaţii, deprinderi şi 

comportamente; 

-  realizarea şi evaluarea la timp a activităţilor planificate; 

- utilizarea softului educațional; 

- utilizarea resurselor materiale din unitate inclusiv TIC;  

Dintre activităţile extraşcolare/ extracurriculare desfăşurate de membrii comisiei metodice pe parcursul anului 

şcolar, amintim: 

-organizarea şi desfăşurarea   activităţilor din cadrul proiectului ”Educație pentru sănătate“:  ”Ziua 

Naţională împotriva fumatului.”, "Să ne alimentăm sănătos”, campanie de informare şi conştientizare, prof. 

State Irina,  
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-organizarea activităţii "SOS viaţa mea-Acordarea primului ajutor"-cu participarea voluntari Crucea Roşie 

Iaşi-mai 2019 

-pregătire suplimentară săptămânală   a elevilor din  clasele a XII-a  pentru bacalaureat-chimie, biologie, 

fizică; 

-evaluare simulare Bacalaureat sesiunea decembrie 2018, martie 2019; 

-implicarea profesorilor în derularea proiectului ROSE-„ E.L.E.V. – Educat în Liceu, Educat pentru Viață”-

pregătire pentru bacalaureat clasele aXII a şi pregătire remedială clasa aXI-a;  

-organizare ateliere de lucru: “Educație prin șah”, ”Atelier de radiocomunicații”-prof. Dobrinescu Viorel 

- pregătirea elevilor pentru Concursul de fizică “Ştefan Procopiu” , fazele judeţeană şi naţională;  

 

Rezultate obţinute la concursuri şcolare: 

 

o prof. Dobrinescu Viorel 

    Concursul de fizică „Ştefan Procopiu” al elevilor români de pretutindeni 

Secțiunea licee tehnice: 

- premiul I la clasa a XII-a, faza județeană; 

- premiul I  la clasa a XII-a, faza interjudeţeană; 

- diploma acordată de Asociația ASTRA pentru cea mai bună rezolvare a subiectului I, faza judeţeană, clasa 

a XII-a; 

- diploma acordată de Asociația ASTRA pentru cea mai bună rezolvare a subiectului al II-lea, faza judeţeană, 

clasa a XII-a; 

     Bacalaureat 2019 

A participat un elev care a promovat cu media 10.00. Ulterior a fost admis la Facultatea de automatizări și 

calculatoare București. 

 

o prof. State Irina 

Concursul Judeţean de Biologie "Grigore Antipa" 

Premiul II- eleva Muntenaşu Maria- XD 

                               Biţă Florina- XD 

Menţiune- eleva Ursache Alina-XD 

 

o prof. Dobrea Gabriela, State Irina 

Participare la concursul "Ce ştii despre apă"?-organizat în cadrul facultăţii de Ingineria chimica şi Protecţia 

mediului, Universitatea Gheorghe Asachi, Iaşi 

Elevi: Adumitroaiei Abel, Sandu Daniel- clasa a IX-a C 

 

Rezultate examen bacalaureat 2019-iulie 2019 

                                                                                                                               CHIMIE                                                                           

prof. Dobrea Gabriela                                          

 

Not

a 

1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Total Promov. 

Nr. 

elev

i 

0 0 0     2 4 1 0 0 0 7  

Proc

ente 

0 0 0 28,57

% 

57,14 

% 

14,2

8% 

     0 0 0 100% 71,42% 
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Biologie   -ANATOMIE XI-XII                                                                    prof. State Irina 

Nota 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8/9 9/10 Total promov 

Nr. 

elevi 

0 0 2 1 4 3 4 2 1 17  

Proc

ente 

  11,76

% 

5,88 

% 

23,52 

% 

17,64 

% 

23,52 

% 

11,76% 

% 

5,88 

% 
100% 82,35% 

 

BIOLOGIE IX-X                                                                          Prof. State Irina 

Nota 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 Total promov 

Nr. 

elevi 

0 1 4 2 3 5 5 1 1 22  

Proce

nte 

 4,54

% 

18,18

% 

9,09% 13,63% 22,72% 22,72% 4,54% 4,54% 100% 68,18% 

 

FIZICĂ                                   prof. Dobrinescu Viorel 

La disciplina fizică a susţinut proba o  elevă care a obţinut nota 10. 

 

Capitolul 3 

 Pentru evaluarea rezultatelor învăţării: 

- realizarea evaluării continuă şi notarea ritmică a elevilor; 

- aplicarea, interpretarea și stabilirea unui plan de măsuri pentru testele inițiale; 

- utilizarea de  instrumente de evaluare diversificate; 

- evaluarea satisfacţiei beneficiarilor de educaţie şi am promovat autoevaluarea educabililor; 

- elaborarea portofoliului educaţional pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare;  

  -evaluarea s-a realizat atât prin metode tradiționale de evaluare (probe orale, probe scrise), cât și prin 

metode alternative de evaluare (portofolii, autoevaluarea); 

- utilizarea celor trei tipuri de evaluare: inițială- la început de semestru, evaluarea formativă-pentru a 

descoperi unde  întampină dificultăți în învățare elevii și pentru a-i ajuta să le depășească;  

- asigurarea transparenţei criteriilor şi a procedurilor de evaluare;  

 

 Capitolul 4 

  Pentru evaluarea managementului clasei de elevi: 

-  stabilirea şi respectarea regulilor de conduită pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii; 

-  motivarea elevilor clasei  prin valorizarea exemplelor de bună practică ; 

- pentru a facilita comunicarea elev/profesor s-au utilizat metode interactive și activităţi pe grupe de elevi.  

- s-au stabilit şi respectat reguli de conduită pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii; 

- s-au consiliat părinţii şi elevii atunci când a fost cazul; 

- s-au  motivat elevii clasei prin valorizarea tuturor valenţelor lor, astfel încât au participat la concursuri şi 

activităţi variate unde s-au remarcat obţinând  rezultate deosebite; 

 

 Capitolul 5 
Managementul carierei și al dezvoltării personale: 

 

prof. State Irina 

- participare la activităţile Cercurilor metodice de Biologie conform graficului de la ISJ” 

- profesor asistent-evaluator Olimpiada de biologie, faza judeţeană 
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- profesor asistent-evaluator Concursul judeţean de Biologie Emil Palade 

 

prof. Dobrinescu Viorel 

- profesor însoţitor, evaluator și membru în comisia de elaborare a subiectelor la Concursul de Fizică „Ştefan 

Procopiu” al elevilor români de pretutindeni, fazele judeţeană și națională; 

- profesor evaluator la OJF; 

- participare la activităţile cercului metodic nr. 3 al profesorilor de fizică; 

- participare la activităţile din cadrul comisiei metodice a profesorilor de ştiinţe unde am prezentat referatul 

“Evaluarea din perspectiva curriculumului centrat pe formarea de competențe”; 

- participare la Consfătuirea profesorilor de fizică de la Colegiul Naţional  Iaşi. 

-susţinerea în cadrul comisiei metodice a referatului cu tema:Metode de evaluare 

 

o Prof. Dobrea Gabriela 

-organizarea  Cercului metodic judeţean de chimie  cu tema:"Predarea chimiei prin intermediul activităţilor 

experimentale în lecţie, a mijloacelor didactice şi a resurselor educaţionale digitale, a strategiilor didactice 

interactive, centrate pe elev" 

Activităţi: -lecţie demonstrativă cu tema: „Alchene proprietăţi chimice, reacţia de adiţie, polimerizare”-prof. 

Dobrea Gabriela 

    -prezentare referat cu tema: "Strategii interactive centrate pe elev"-prof. Bîrsan Geta 

 

Capitolul 6 
  Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ 

-  aplicarea procedurilor stabilite la nivelul unităţii;    

- prezentarea regulilor de circulaţie şi PSI, a regulamentului intern şi a altor măsuri ce se impun.   

- realizarea activităţilor menţionate în fişa postului şi implicarea în cadrul comisiilor funcţionale. 

 

Capitolul 7 

Conduita profesională 

Profesorii membri ai comisiei metodice de Științe manifestă atitudine  morală și civică,  

respectă și promovează deontologia profesională. 

 

 

 

8. COMISIA METODICĂ „LIMBI MODERNE” 

- responsabil, prof. Antohi Aura-Ivona 

I.  Proiectarea activității 
- studierea curriculum-ul școlar; 

- întocmirea planificărilor calendaristice conform legislației în vigoare până la termenul stabilit 

(acestea existând într-un exemplar la direcțiunea școlii, iar altul la dosarul personal de materiale 

didactice); 

- întocmirea planurilor unităților de învățare conform legislației, în perioada stabilită, la nivel de 

școală; 

- întocmirea subiectelor, aplicarea şi evaluarea testelor iniţiale; 

- realizarea proiectării didactice pe unități de învățare conform principiului particularităților 

individuale ale elevilor; 

- adaptarea la particularităţile grupului de elevi  a tuturor conţinuturilor învăţate a avut un caracter 

de permanenţă. 
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II. Realizarea activităţilor didactice 

- utilizarea de strategii didactice care să-i permită elevului să-şi dezvolte capacitatea de 

autoevaluare, de lucru în echipă şi capacitatea de comunicare; 

- vizarea dezvoltării capacităţii  de analiză şi gândire critică la elevi, precum şi a formării şi 

dezvoltării competenţelor specifice la limbile engleză şi franceză (intelegere orala/scrisa, 

producere de mesaje orale/scrise, interactiune verbala profesor-elev si elev-profesor); 

- formarea de capacităţi și deprinderi specifice acestor obiecte de studiu precum și deprinderi de 

studiu în echipă, îmbogățite prin utilizarea tehnologiei informatizate; 

- proiectarea activităţilor extracurriculare s-a făcut pe baza consultării elevilor. 

   

III. Evaluarea 

-   aplicarea evaluării continue şi a notării asigurând transparenţa criteriilor şi a procedurilor de 

evaluare;  

-   evaluarea elevilor s-a făcut conform procedurilor stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, iar  

înregistrarea activităţilor de evaluare s-a făcut în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

-   comunicarea sistematică, periodică  către beneficiarii de educaţie, elevi şi părinţi,  a rezultatelor 

evaluării s-a făcut la nivel individual, dar şi la nivelul grupului, prin intermediul şedinţelor cu 

părinţii şi prin intermediul lectoratelor şi a consultaţiilor; 

-   evaluarea nivelului de pregatire a elevilor s-a realizat atât prin metode tradiționale de evaluare 

(probe orale, probe scrise, probe practice), cat și prin metode alternative de evaluare (portofolii, 

autoevaluarea); 

-   aplicarea evaluării îniţiale, formative şi sumative; 

-   propunerea, în cadrul comisiei, şi aplicarea, la clasă, a unor serii de măsuri necesare ameliorării 

procesului didactic și creșterii nivelului de studiu al elevilor, luând în calcul și necesitățile 

individuale ale elevilor. 

 

IV. Managementul clasei de elevi 

- crearea unui climat de muncă și a unui ambient corespunzător, stabilirea şi reactualizarea de 

responsabilităti pentru elevi în cadrul actului educativ; 

- utilizarea de metode interactive şi lucrul pe grupe de elevi, precum și tratarea diferențiată în funcție 

de particularitățile individuale ale acestora.  

- informarea părinţilor despre evoluţia sau involuţia copiilor lor şi stabilirea de soluţii de remediere 

sau de dezvoltare a acestora. 

 

V. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii solare   
- respectarea normelor, procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU pentru toate 

activităţile desfăşurate în cadrul unităţii de învăţământ. 

 

VI. Conduita profesională  
- manifestarea unei atitudini morale şi civice adecvate statutului personalului  didactic;  

- respectarea şi promovarea deontologiei profesionale.  

 

VII. Activităţi extraşcolare/extracurriculare: 

 

Brânzilă Mioara – profesor de limba franceză 

 Ferestre deschise spre Europa,  

 Galeria limbilor straine,  

 Si scrisul este o arta,  
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 Educatia – un pas inainte,  

 Daruieste un … cuvant 

 Hymne à la Vie – expozitie fotografii Toamna in liceul meu,  

 Noël magique ! 

 Fêtes traditionnelles en Roumanie et en France, 

 20 mars,  

 “Joyeuse Pâques !”, 

 “Journée de l’Europe”, 

 participare cu elevii la concursul interjudetean N.I Popa, in calitate de profesor  indrumator,  prof. 

insotitor, prof. asistent si prof. evaluator, unde am obtinut premii astfel: 

- Premiul I – Birzu Cristina – clasa X D / Tarcan Bianca – clasa a XD 

- Premiul III– Rapa Cristina – clasa XI C 

- Premiul III – Ezaru Georgiana - clasa XI C 

- Stratan Cristian – Mentiune – clasa X D 

 participare cu elevii la concursul interdisciplinar Le printemps m’inspire, unde am obtinut premii 

astfel: 

- Premiul III– Varga Alexandru – clasa X D 

- Mentiune – Baetu Narcis - clasa X D 

 participare in calitate de profesor examinator in Comisia de evaluare a Competențelor lingvistice din 

cadrul examenului de Bacalaureat. 

 

 Oancea Raluca – profesor de limba franceză 

 „Galeria limbilor străine” (la activitate au participat elevi din clasele a IX-a C, a X-a A, a X-a Ap, a 

X-a E și a XI-a A) 

 „Hymne à la vie – HV édition automne, hiver, printemps” (la activitate au participat elevii claselor 

a IX-a și a X-a) 

 Dă BLOCK agresivității! Şi glumele dor. Stop cyberbullying! (la activitate au participat elevii 

clasei a IX-a B prof) 

 Săptămâna fructelor și legumelor donate (la activitate au participat elevii clasei a IX-a B prof) 

 „Educația – un pas înainte” (la activitate au participat elevii claselor a X-a A și a X-a D) 

 La Journée internationale de la Francophonie – creare afișe tip puzzle (la activitate au participat 

elevii claselor a IX-a C și a X-a C) 

 Atelier Papier Collé/Photo Fuse, în cadrul „Școala Altfel” (la activitate au participat elevi din clasa 

a IX-a Bprof, a XI-a B, a IX-a C, a X-a A, a XI-a A prof) 

 Realizare machete auto, activitate realizată în cadrul Zilelor Școlii (la activitate au participat elevi 

din clasa a IX-a B prof) 

 Concursul Regional de Limba Franceză "N.I.Popa" – Premiul III (Banu Daniela, clasa a IX-a C) 

 Concursul Județean "Le printemps m’inspire" – Premiul II (Grigoras Malvina, clasa a IX-a C) 

 Concursul Județean "Valente europene in educatie", sectiunea II – Traducere – Premiul I 

(Popovici Mihaela, clasa a IX-a C) 

 aprilie-mai 2019 - Ore de pregătire suplimentară în vederea susţinerii competențelor lingvistice într-o 

limbă de circulație internațională (limba franceză) în cadrul examenului de bacalaureat (XII A, XII C) 

 14 mai 2019 – profesor evaluator în cadrul Concursului Regional de Limba Franceză "N.I.Popa" 

 12-13 iunie – profesor evaluator în cadrul competențelor lingvistice într-o limbă de circulație 

internațională (limba franceză) 
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 Participare la cursul de formare de tip MOOC „Enseigner le français langue étrangère 

aujourd’hui”, propus de Cavilam – Alliance Française de Vichy, noiembrie 2018 

 Susținere colocviu în vederea obținerii gradului I 

 Membru ARPF 

 

Mironescu Petronela - profesor de limba engleză 

 

 Galeria limbilor străine cu elevi din clasa a IX a C si a XI a C. Activitatea s-a desfășurat in data de 

5 octombrie si a fost realizata in colaborare cu d-nele prof. de limba engleza si franceza;   

 participare cu elevii clasei a Xa D la clubul de dezbateri OratorIs, inițiat de d-na Irimia Petronela, 

profesor documentarist la CDI; 

 vizionarea filmului The Christmas Cronics în luna decembrie, împreuna cu elevii claselor a X a D si 

a XI a C; 

 participarea la seminarul National Geographic Learning – Teacher Training Day, susținut pe 5 

septembrie la Colegiul National Mihai Eminescu;  

 participarea la atelierul Parteneriate Erasmus+, domeniile Tineret, Educația adulților si Formare 

profesionala, susținut in zilele de 23-25 noiembrie la Grupul școlar Stefan Procopiu, Vaslui; 

 mențiune – Lupu Ana Maria, clasa a IX-a C, etapa județeană a Olimpiadei de Limba Engleză pentru 

liceele tehnologice;  

 mențiune – Mușat Ștefan, clasa a XI-a C, etapa județeană a Olimpiadei de Limba Engleză pentru 

liceele tehnologice;  

 coordonarea Comisiei pentru programe și proiecte educative școlare și extrașcolare, responsabil cu 

programe comunitare și de integrare europeană, proiecte internaționale; 

 depunerea proiectului Erasmus+  - K2 – februarie 2019; 

 publicarea a două articole în revista liceului – NOI, nr. 2 și 3. 

 

Antohi Aura-Ivona – profesor de limba engleză 

 

 examinator la concursul regional Spoken English, organizat de Asociaţia Profesorilor de limba 

engleză din Moldova – 24 noiembrie 2018; 

 membru Asociaţia Profesorilor de limba engleză din Moldova; 

 premiul III – Luca Lucian George, clasa a IX-a D, la concursul regional Spoken English, organizat 

de Asociaţia Profesorilor de limba engleză din Moldova – 24 noiembrie 2018; 

 mențiune – Mușat Marinel Petru, clasa a XI-a A, etapa județeană a Olimpiadei de Limba Engleză 

pentru liceele tehnologice; 

 Galeria limbilor străine – proiect de activitate extracurriculară – 5 octombie 2018; 

 înscrierea liceului în Programul Şcoli prietenoase cu natura, care are ca scop educaţia ecologică şi 

protejarea biodiversităţii din sate şi oraşe, organizat de Societatea Ornitologică Română – acord de 

colaborare nr. 1864/19.11.2018; 

 participarea la concursul judeţean Olimpiada speciilor, în cadrul proiectului Şcoli prietenoase cu 

natura; 

 construirea a trei tipuri de hrănitori pentru păsări, împreună cu elevii clasei a XI-a Bp., sub îndrumarea 

domnului diriginte Ciobanu Mircea; 

 traducerea în limba engleză a rezumatului pentru aplicare proiect Erasmus; 

 desfășurarea activtității extracurriculare Dezactivăm hibernarea!, clasa a X-a Ap.; 

 desfășurarea activității extracurriculare Domnului profesor, cu dragoste!, clasa a X-a Ap; 

 organizarea Olimpiadei de limba engleză; 
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 organizarea Concursului de Limba Engleză – Cangurul lingvist – colaborator la nivelul unității de 

învățământ, martie 2019, Institutul pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație; 

 desfășurarea atelierului Photo Fuse – 27-30 mai 2019; 

 desfășurarea activității extrașcolare Ziua păsărilor – 3 aprilie 2019 – clasa a IX-a D; 

 profesor asistent la Concursul național interdisciplinar de limba și literatura română și religie 

Cultură și spiritualitatea românească – 30 martie 2019; 

 profesor evaluator în cadrul competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (limba 

engleză). 

 

 

9. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE MATEMATICĂ-INFOMATICĂ  
- responsabil Ciobanu Brîndușa Viorica 

 

 

ACTIVITĂȚI  DESFĂȘURATE ÎN CADRUL COMISIEI: 

 Au  fost elaborate și s-au aplicat teste initiale, s-a discutat și elaborat un plan de măsuri pentru evitarea 

eșecului școlar; 

 S-au desfășurat ore de pregătire în afara orelor de curs  pentru bacalauret și concursuri școlare ; 

  Au fost organizate ore de consultații cu elevii pentru prevenirea eșecului școlar;  (Brîndușa Ciobanu, 

Vaman Cristina, Prisecariu Fevronia) 

 Au fost intocmite proiecte pe unități de învățare, proiecte de lecții model și auxiliare ( teste de evaluare, 

fișe de lucru) ( Prisecariu Fevronia, Vaman Cristina, Ciobanu Brîndușa, Gheorghică Lidia); 

 S-a organizat și asigurat evaluarea lucrărilor de  simulare  a examenului  Bacalaureat, disciplina 

matematică ( prof. Vaman Cristina, Ciobanu Brîndușa) 

 Au existat preocupări pentru asigurarea manualelor didactice și auxiliarelor școlare avizate (toți 

membrii); 

  Au fost realizate interasistențe colegiale. 

 Au fost analizate rezultatele simulării examenului de bacalaureat stabilindu-se măsuri remediale. 

 D-na  profesor Prisecariu Fevronia a asigurat pregătirea pentru Concursul de Fizică Ștefan Procopiu, 

privind utilizarea calculatorului în fizică 

 S-a organizat faza locală a Concursului de matematică aplicată „ Adolf Haimovici“, participanți 27 de 

elevi, calificati la etapa județeană15 elevi. 

 S-a asigurat pregatire pentru faza judetețeană și faza națională a Concursului de matematică aplicată 

„ Adolf Haimovici“ 

 Profesorii de matematică au participat la Cercul județen al profesorilor de matematică. 

 S-a urmărit perfecționarea la nivel de comisie metodică a profesorilor privind evaluarea la clasă. În 

acest sens, s-au desfășurat o serie de activități menite să îmbunătățească activitatea profesorilor, și 

anume : 

   - «  Evaluarea la clasă,  Aspecte practice ale evaluării.»  

-  «  Blocaje si bariere in comunicarea didactică»   

Profesorii din comisie au participat la activitățile extrașcolare organizate în școală cu ocazia diferitelor 

evenimente ( Balul Bobocilor, Ziua Unirii, Ziua Internaționala a Educației, Activități al grupului Impact etc.). 

De asemeni, profesorii din comisie au desfășurat activități in cadrul Proiectului R.O.S.E conform orarului din 

cadrul proiectului. 

Rezultate obținute : 

 Promovabilitate la bacalaureat la disciplina matematică – 79,71 % 
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 Premii și mentiuni la faza judeteana și națională a Concursului de matematică aplicată „ Adolf 

Haimovici“ 

 Cinci mențiuni și sase premii la faza județeană. 

Un premiu și o mentiune la faza națională 

 

10. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI EDUCATIV  
- responsabil Savin Diana Alina 

 

 
În anul școlar 2018-2019, s-a desfășurat, cu participarea și implicarea activă a tuturor cadrelor 

didactice ale școlii, o serie cât mai variată de activități, proiecte și programe educative, care să implice afectiv, 

motivațional și conștient toți elevii școlii, și, pe cât posibil, toți partenerii implicați în educație (familie, 

Biserica, Politie, Biblioteca, factori economici etc.). 

           Au fost propuse și vizate spre atingere urmatoarele  obiective majore : 

  1.  formarea personalității elevilor, prin însușirea valorilor culturale naționale și universale ; 

2.    educarea in spiritul respectării demnitații si toleranței umane,a drepturilor și libertaților fundamentale ale 

omului ; 

3.    cultivarea sensibilității fată de problematica umanăși față de valorile civice și morale ; 

4.    formarea capacităților intelectuale, a disponibilităților afective și a abilităților practice prin asimilarea de 

cunoștințe umaniste, științifice, tehnice și estetice ; 

5.    dezvoltarea fizică armonioasă, prin educație fizică, educație igienico-sanitară și practicarea sportului. 

 

           Pentru atingerea și punerea în practicăa acestor obiective majore propuse, precum și în planificarea și 

desfășurarea activităților educative extrașcolare, am ținut cont de ultimele publicații în domeniu, de interesele, 

preferințele, abilitățile, aptitudinile, motivațiile și nevoile de formare profesională ale elevilor noștri, de planul 

cadru de învățământ și de idealul educațional al școlii românești contemporane, în vederea realizării  învățării 

depline ca proces instructiv-educativ și ca produs cu finalitate “măsurabilă” – transformarea “ educabililor” 

în membri activi și responsabili ai comunitații în care trăiesc și își desfășoară activitatea, ai societății 

democratice și ai marii familii europene. 

Activitățile educative desfășurate au fost în număr de minimum 3/lună la fiecare comisie aflată în 

subordine și au vizat procesul educativ sub toate aspectele lui; astfel, activitățile realizate s-au situat în sfera 

Educației pentru sănătate, Educației religioase, Educației pentru dezvoltare personală, Educației pentru 

receptarea valorilor culturale, Educației estetice, Educației pentru valorile democrației, Educației civice, 

Educației pentru drepturile copilului, Educației incluzive (valorificarea fiecărui elev), Educației ecologice etc. 

  Amintim parteneriatele încheiate cu Poliția locală, Biserica locală, Biblioteca , C.D.I. , Salvați copiii, 

care au diversificat oferta de activități educative, contribuind la lărgirea paletei de activitați extrașcolare 

oferite elevilor. 

 

   Activități extrașcolare : 

1. Adolescența și problemele ei – prof. Vaman C, Grosu G. 

2. Educație pentru democrație – prof. Vaman C, Grosu G. 

3. Participare la Târgul AGRALIM  - prof. Cătarău E, Cătărău V, Grosu G, Surugiu I. 

4. Galeria limbilor străine   

5. Şi scrisul e o artă - activităţi organizate de catedra de limbi străine 

6. Balul Bobocilor – prof. Savin A. ,Carp M , Saiz A. 

7. Rolul alimentaţiei şi mişcării într-un stil de viaţă sănătos - prof. Savin A.,Carp M, Saiz A., Truși G.,State I 

8. ”Hymne a la vie ”- descoperirea liceului prin intermediul fotografiei –prof. Brânzilă M., Oancea R. 

9. ”Mesajul meu antifumat ” - prof. State I 
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10. Excursie Brasov – prof. Vaman C , Grosu G ,Truși G 

11. Proiect  A doua şansă – prof. Cătărău V, Ciobanu B, Enacache C, Marinescu M , Pintilie C. 

12. Participare la Concursul de identificare și atestare de produse tradiționale organizat de USAMV IASI 

13. Participare la Concursul Naţional ”Tinerii de azi, antreprenorii de mâine” prof. Carp M , Saiz A 

14. Activitate de creare de ornamente de Crăciun - prof. Grosu G, Cătărău E 

15. Junior Achievement +Mini compania  - prof. Grosu G, Cătărău E 

16. ”Istoria la singular ” – vizionare piesă de teatru la Teatrul Luceafărul Iași  - prof. Truși G, Vaman C, Grosu 

G, Cătărău E, Mihăilă V 

17. Serbare de Crăciun – prof. Savin A, Carp M, Truși G, preot Zvoraste M 

18.”Cadoul din cutia de pantofi ” prof. Savin A 

19. „Săptămâna fructelor și legumelor donate”  Psih. Mandia A , prof. Savin A 

20. ”Bunici fără nepoți” prof. Savin A , Truși G 

21. ”Ora de net ”  - psih. Mandia A, bibliotecar  Fotache C 

22.”Vrancea – plai de dor” Festival național de folclor  - prof. Marinescu M  

23. Proiect POCU – ”Employ mechanics” prof. Crîșmaru I 

24. Parteneriat IPSO  cu reprezentant John Deere – prof. Crîșmaru I, Popa G, Ciobanu M. 

25. Atelier electronică, publicare articole în revista scolii, Orientare în carieră, Coordonarea Proiectului Plotter 

Controlat cu Arduino – prof Pocnet A. 

26. Excursii –Carp M, Saiz A,Vaman C, Grosu G, Rascanu D, Brânzilă M, Dobrea G, Ciobanu E, 

27. Participare la desfasurarea proiectului initiat de Colegiul Tehnic ”M. Sturdza” Iasi ”Stop Abseientismului” 

28.  Participare la emisiunea “Deschis la Distracție” –prof.Savin Alina Diana 

 

 

11. RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 

a. ZONE DE COMPETENȚĂ: 

- REGISTRATURĂ – RELAȚII CU PUBLICUL 

- PERSONAL – RESURSE UMANE 

- ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ 

- ACTE STUDII – DOCUMENTE ȘCOLARE 

- ELEVI 
 

b. CATEGORII DE LUCRĂRI EFECTUATE 

 A fost asigurată interfața dintre școală și beneficiar (elev/profesor) ca obiectiv general  

 A fost rezolvată corespondența zilnică a școlii. 

 Am completat zilnic condica de evidență a personalului didactic. 

 Am completat și eliberat diplomele pentru absolvenții unității noastre și ai unităților arondate, care nu 

dețin acreditare pe specializările domeniului agricultură. 

 Am întocmit cataloagele de corigențe, precum documentația privind desfășurarea corigențelor și 

diferențelor (bilete de examen, lucrări scrise). 

 Am deschis evidențe școlare noi, a registre matricole, am operat mișcarea elevilor 

 Am întocmit situații statistice sfârșit de an școlar 2017-2018, început de an școlar 2018-2019, sfârșit 

semestru I. 

 Am completat și eliberat foi matricole urmare a solicitărilor pe baza de cerere. 

 Am eliberat acte de studii pentru toate nivelele de învățământ . 

 Am completat și eliberat adeverințe pentru elevi, personal didactic și nedidactic, ori de câte ori a fost 

nevoie. 
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 Am primit și am verificat împreună cu ceilalți membri a comisiilor dosarele de burse: bani de liceu, 

sociale, medicale și de merit 

 Am întocmit lunar pontajele pentru personalul didactic și personal didactic auxiliar 

 Am actualizat registrul electronic privind evidenta salariaților și l-am transmis la ITM  

 Am întocmit situațiile legate de încadrarea personalului didactic an școlar 2018-2019, (situația 

normelor, situația pe discipline, fisa încadrării, etc.) 

 Am întocmit decizii pentru personalului școlii ca urmare a schimbărilor legislative intervenite, a 

deciziilor de încadrare pe baza repartiției ISJ, etc.  

 Am completat contractele individuale de muncă pentru personalul angajat în unitate, precum și actele 

adiționale la contractele existente 

 Am întocmit dosare de personal pentru profesorii nou veniți în unitate 

 Am întocmit și am depus la ISJ Iași statul de funcții,  precum și situațiile privind normarea personalului 

didactic, didactic auxiliar și nedidactic 

 Am întocmit lunar statele de plată, declarația 112 pentru validarea acestora de către instituțiile abilitate 

 Am completat și eliberat adeverințe pentru angajații scolii de câte ori a fost nevoie (medic de familie, 

spitalizare, Casa de sănătate) 

 Am întocmit dosare de pensionare 

 Am întocmit situațiile cerute conform calendarului mișcării personalului didactic, pentru an școlar 

2019-2020 

 Am completat și eliberat adeverințe cu venitul net salariaților care solicita credit bancar 

 Am actualizat avizierul scolii cu toate documentele care au specific informativ 

 Am întocmit lunar dosarul și baza de date cu elevii care împlinesc 18 ani și beneficiază de alocația de 

stat 

 Am completarea machetele solicitate de ISJ Iași cu date privind alocația de susținere, statele de plată 

la burse/navetă, elevi cu părinți plecați în străinătate etc 

 Am completat dosarele elevilor admiși sau veniți prin transfer 

 Am actualizat permanent datele elevilor în SIIIR (după corigențe, după încheierea anului școlar trecut, 

ori de câte ori este nevoie) 

 Am organizat și am asigurat logistica pentru buna desfășurare a simulării examenului de bacalaureat 

în luna decembrie 2018 

c. COMUNICAREA INTRA ȘI INTERINSTITUȚIONALĂ 

 cu toate cadrele didactice; 

 cu elevii școlii și cu părinții acestora; 

 cu alte compartimente: contabilitate, administrativ, bibliotecă, psiho - pedagog. 

 I.S.J., Primărie, A.J.O.F.M, Trezorerie, Protecția Copilului, Oficiul Poștal, Poliție, toate instituțiile de 

învățământ, etc. 

 

d. ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT 

Menținerea unor standarde ridicate în tot ceea ce se întreprinde, având în vedere activitatea polivalentă și 

complexitatea, intervenirea în rezolvarea situațiilor neprevăzute/urgente, capacitatea de a da prioritate 

rezolvării situațiilor urgente. 

Studierea și cunoașterea personalității umane, promptitudinea de soluționare a solicitărilor, amabilitatea, 

ținuta morală. 
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12. RAPORT DE ACTIVITATE COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 

 

Activități desfășurate în anul școlar 2018-2019 

o În perioada 01-05 a fiecărei luni am încheiat luna precedentă, prin depunerea de  raportări la Primăria 

orașului Podu Iloaiei : Situație privind Monitorizarea Cheltuielilor de personal, Darea de seamă contabilă 

pentru venituri proprii - Cont de execuție cheltuieli, venituri; 

o Trimestrial am întocmit Situațiile financiare  cu anexele aferente atât pentru Consiliul local din fondurile 

ce se s-au derulat prin Bugetul local  precum si pentru ISJ Iași din fondurile  primite de la Bugetului de 

Stat , fluxurile de trezorerie ; am întocmit Contul de execuție pe bugete total și pe subcapitole; 

o Am întocmit planurile de venituri si cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele si în condițiile stabilite 

de lege; 

o Am organizat si exercitat viza de control financiar preventiv in conformitate cu prevederile legale; 

o Am întocmit Balanțe de verificare lunare pentru:  Buget local, Buget din venituri proprii si Buget de stat 

o În perioada 05-10 a fiecărei luni am verificat și centralizat dosarele cu cererile privind decontarea navetei 

cadrelor didactice si didactice auxiliare, am întocmit statele de plată aferente acestora si le-am depus la 

Primăria Orașului Podu Iloaiei  

o Lunar am întocmit facturi către clienți și diverși debitori privind vânzarea de produse obținute din 

activitatea proprie și spațiile închiriate ; 

o Lunar am calculat contravaloarea cheltuielilor masa cantina si regie pentru fiecare elev, operând valorile 

în fișele individuale ; 

o Lunar am operat în software-ul contabil încasările de la clienți și debitori diverși ; 

o Am coordonat și verificat activitatea desfășurată la casieria unității; 

o Am mers bi-săptămânal sau chiar mai des la Trezoreria Municipiului Iași în vederea depunerii de diverse 

documente privind plata furnizorilor, a salariilor, deschiderea de credite bugetare, specimene de 

semnături, convenții etc. ; 

o Lunar am depus ”Declarația 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a impozitului pe 

venit și evidența nominală a persoanelor asigurate ” și ”Declarația 100 privind obligația de plată a taxei 

pentru persoanele cu handicap neîncadrate” 

o Lunar, în urma analizării referatelor de necesitate primite,  am studiat ofertele de bunuri si servicii 

publicate în SEAP ale operatorilor economici, în vederea alegerii celei mai favorabile ; 

o Lunar am efectuat operații în Aplicația CAB (Control angajamente Bugetare - anexă a platformei 

Forexebug) privind stabilirea de angajamente si credite bugetare, recepția sumelor de plată pentru salarii, 

burse, bunuri și servicii ;  

o Decadal am întocmit necesarul privind  programarea  plăților ce se derulează prin Trezoreria Statului; 

o Lunar am contabilizat facturile emise pentru colaboratori, încasările și plățile în lei conform extrasului de 

cont; 

o Lunar am întocmit viramentele prin programul Ministerului Finanțelor Publice (OP, CEC)  pentru: 

cheltuielile de personal , navetă elevi, burse elevi; 

o Am asigurat evidența contabilă a stocurilor, a relațiilor cu terții, a trezoreriei și evidența veniturilor și 

cheltuielilor; am asigurat evidența analitică la cantină, evidența furnizorilor; am întocmit  notele contabile 

de intrare și ieșire a alimentelor și materialelor; 

o Am înregistrat intrări de marfă în baza documentelor, am urmărit încadrarea strictă în creditele aprobate pe 
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toate coordonatele clasificației bugetare; 

o Am întocmit și depus dosare la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Iași  când legea a impus 

recuperarea concediilor medicale; 

o Am depus Statul de personal MINVIS solicitat de Ministerul de Finanțe Publice; 

o Am încheiat contracte cu furnizorii de utilități și servicii; 

o Ori de cate ori s-au efectuat rectificări bugetare am întocmit Bugetele rectificative cu detalierea pe capitole 

și subcapitole și anexele aferente, le-am depus la Primărie, sau la ISJ după caz si la ANAF, apoi am operat 

în Aplicația CAB modificările aduse ;  

o Am mers la Instituțiile de credit cu care colaborăm pentru salarii, garanții materiale, abonamente si burse 

școlare cu diverse documente ( Specimene de semnături, convenții, borderouri, cereri etc) ; 

o Am întocmit ori de cate ori a fost necesar Referate de necesitate, am înregistrat corespondența, am efectuat  

verificări și punctaje, Procese verbale de predare primire Mijloace fixe și obiecte de inventar; am întocmit 

foi de vărsământ pentru depunere numerar din încasări la Casieria Trezoreriei Statului, am întocmit CEC-

uri numerar pentru plata, burselor, salariilor, abonamentelor și cheltuielilor materiale, situații către ISJ 

Iași referitoare la abonamente, cheltuieli de capital, numărul de elevi privind calcularea costului standard, 

etc.   

o Am organizat clasarea și păstrarea documentelor justificative, a registrelor și bilanțurilor contabile; 

o Am asigurat organizarea inventarierii valorilor materiale și bănești, am instruit personalul în vederea 

efectuării corecte a operațiunii de inventariere; 

o Am verificat centralizatorul de inventariere, documentația de transfer și casarea bunurilor; am verificat și 

regularizat și înregistrat  diferențele de inventar în evidențele contabile; 

o Am instruit și controlat periodic personalul care gestionează valorile materiale; 

o Am urmărit aplicarea și respectarea dispozițiilor legale privind salarizarea și drepturile personalului 

didactic si tehnic – administrativ; am verificat statele de plata, indemnizațiile de concediu, bursele; 

o Am întocmit referat și l-am supus aprobării privind componența comisiilor de recepție atât pentru bunuri 

intrate în unitate cât și pentru materiale; 

o Am colaborat cu secretariatul școlii pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu; 

o Am colaborat cu conducerea instituției în diverse acțiuni și am informat-o în legătură cu noutăți privind 

legislația specifică, am oferit disponibilitate la sarcini si operativitate la îndeplinirea lor ;  

o Am respectat ordinea și disciplina la locul de muncă, normele de protecție a muncii, de PSI și ISU pentru 

toate tipurile  de activități desfășurate în cadrul instituției  și am răspuns tuturor solicitărilor referitoare la 

orice situații contabile. 

 

 

 

13. RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

 
Proiectarea activității 

Au fost întocmite planurile de reparații ale clădirilor și calculat necesarul de materiale necesare 

realizării acestora. 

Am întocmit planul de muncă al sectorului și am stabilit sarcini de lucru concrete pentru fiecare angajat 

în parte și am urmărit rezolvarea lor. Pe parcursul executării  acestor sarcini,  angajații din subordine au fost 

coordonați, îndrumați și controlați de felul cum au îndeplinit aceste sarcini. 



50 
 

 Am elaborat tematica și graficul de control a activității personalului din subordine, a graficelor de 

activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitate. 

 

Realizarea activităților   

În colaborare cu conducerea unității de învățământ am identificat diferite probleme din sectorul 

administrativ, probleme pentru care am găsit și aplicat soluții optime de rezolvare. 

Am întocmit o planificare de întreținere a materialelor și instalațiilor pe care le am în subordine. 

În ce privește organizarea și gestionarea bazei materiale a unității de învățământ am o evidență clară 

a tuturor bunurilor din dotare, mobile și de inventar, care sunt repartizate pe sub gestiuni. 

M-am ocupat de buna întreținere și funcționare a locațiilor instituției (școală, cămin, cantină etc), 

asigurând curățenia lor. 

Am asigurat paza și securitatea întregului patrimoniu, am luat măsuri pentru preîntâmpinarea 

incendiilor, prin întocmirea unui grafic și a unui plan de măsuri. 

În sectorul administrativ asigur protecția muncii realizând periodic ședințe de instruire și prelucrare a 

normelor în vigoare. 

Pentru pregătirea la timp a școlii, a căminului și a cantinei pentru începutul anului școlar din punct de 

vedere igienico – sanitar am organizat diferite acțiuni în acest sens. 

M-am ocupat de organizarea și efectuarea reparațiilor la localurile și mobilierul deteriorat. 

Am făcut propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite (propuneri de casare) și m-am 

ocupat de procurarea materialelor pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției, precum și a unor obiecte de 

inventar, pentru desfășurarea activităților educative și cultural sportive. 

 Sunt responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor în cadrul unității (dețin 

autorizație ISCIR) 

 

Comunicare și relaționare 

  Am sprijinit comitetul de internat în asigurarea ordinii și disciplinei, curățeniei, precum și respectarea 

normelor cu privire la starea de igienă, împreună am făcut propuneri cu privire la dezvoltarea bazei materiale 

a internatului, am planificat lucrări de întreținere și reparații. 

 La începutul anului școlar am predat pe bază de proces verbal inventarul cu obiecte de inventar 

comitetului de internat și fiecărui elev căminist, pe care-l preiau la sfârșitul anului. 

 Am colaborat cu pedagogii la repartizarea elevilor în dormitoare, predându-le camerele cu bunurile 

din dotare pe bază de procese verbale. Am întocmit inventare pentru toate încăperile școlii, clasele le-am 

predat profesorilor diriginți și comitetelor de clasă cu bunurile existente la fiecare început de an pe bază de 

proces verbal. 

 Am întocmit o listă cu obligațiile elevilor conform prevederilor regulamentului de organizare și 

funcționare a internatelor și a cantinei școlare. 

 Împreună cu personalul serviciului contabilitate și profesori diriginți urmăresc ca toți elevii căminiști 

să-și achite toate datoriile către cămin și cantină. 

 Răspund de gestionarea bunurilor, precum și de buna funcționare a cantinei împreună cu comitetul de 

cantină urmăresc utilizarea rațională a energiei electrice, apă, a materialelor consumabile, urmăresc aplicarea 

și respectarea normelor de igienă, organizez activități de aprovizionare, depozitarea și conservarea 

alimentelor, rezolvarea operativă a sesizărilor și solicitărilor elevilor, întocmesc documentația de intrări – 

ieșiri a alimentelor și materialelor consumabile. 

 

Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

  La nivelul comunității locale promovez sistemul de valori al unității de învățământ confidențialitate, 

integritate morală și profesională, respect și toleranță, respectarea legislației specifice, respingerea conduitelor 

inadecvate. 

 Facilitez procesul de cunoaștere, înțelegere și respect regulile sociale. 
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 Particip și mă implic în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea, implementarea 

proiectului instituțional. 

Particip la derularea proiectelor de parteneriat cu diferiți agenți economici din zonă și atragere de 

sponsorizări în vederea dezvoltării bazei materiale a unității. 

 

 

 

14. RAPORT DE ACTIVITATE AL LABORANTULUI 

 

În anul școlar 2018 – 2019 activitatea de laborator s-a desfășurat în concordanță cu planificarea 

semestrială și anuală a catedrelor de chimie, fizică, biologie și tehnic. 

Referitor la sarcinile de serviciu trasate conform fișei postului pentru funcția de laborant de cultură 

generală, în laboratoarele de fizica, chimie, biologie, informatică și discipline tehnice, menționez că am 

realizat următoarele activități: 

 La începutul anului școlar am realizat, împreună cu profesorii de specialitate instructajul pentru S.S.M. 

și P.S.I. în laboratoare, am urmărit și răspuns de respectarea cu strictețe a acestor norme. Procesele - verbale 

întocmite sunt  îndosariate și se află la laboratoare. Frecvent, reamintesc elevilor cele mai importante norme de 

protecție, de mânuire a ustensilelor și aparaturii, pentru a preîntâmpina micile accidente.  

Tot la începutul anului școlar, am verificat inventarul din laboratoarele de fizică-chimie, biologie și 

discipline tehnice. Cu această ocazie am trecut în revistă și necesarul de materiale consumabile pentru fiecare 

experiment în parte (electrozi, becuri, baterii, butelie gaz, spirt, așchii de brad, chibrituri, etichete, sârmă, 

pilitură, etc), precum și necesarul de reactivi de laborator. 

Am verificat și inventarul celorlalte materiale didactice (planșe, hărți, globuri pământești, aparate de 

proiecție, ecrane) pe care le gestionez. 

 Am pregătit materialul didactic demonstrativ, aparatura audio-vizuală și instalațiile de laborator 

necesare experimentelor la fizică și chimie, potrivit indicațiilor și cerințelor profesorilor de specialitate, 

conform planificărilor făcute de aceștia. 

La toate lecțiile care necesitau experiment demonstrativ am pregătit materialele și am participat efectiv 

la realizarea experimentelor, în prezența profesorilor. La lecțiile cu experiment frontal, am pregătit materialul 

și am realizat experimentul în fața elevilor, pe masa de lucru, iar acolo unde a fost cazul, am trecut pe la fiecare 

masă și am arătat elevilor produsul de reacție sau rezultatul experimentului. La lecțiile în care fiecare elev 

contribuie la realizarea propriului experiment, am trecut pe la fiecare masă de lucru și am dat indicații sau am 

ajutat la realizarea experimentului. 

Am pregătit pentru orele de biologie planșele și materialele didactice necesare desfășurării orelor. 

Experimentele din laboratorul de biologie au fost în mod special observații microscopice, disecții; le-am 

desfășurat în bune condiții datorită ajutorului primit din partea profesorului. 

Am verificat permanent starea de funcționare a aparaturii din laboratoare: microscoape, balanțe, surse de 

tensiune, ampermetre. voltmetre, voltametre, pirometre, electroscoape, circuite electrice. Am avut în vedere în 

special materialele noi primite; verificarea lor, etichetarea, depozitarea, întocmirea fișelor. 

 Am confecționat material didactic pentru lecțiile care necesitau acest lucru, am recondiționat unele 

planșe și hărți pentru geografie, istorie, biologie, matematică, limba română, fizică, chimie, etc. 

Am asigurat buna funcționare a aparatelor pe parcursul desfășurării orelor de fizică, chimie și biologie, 

le-am supravegheat și am ajutat profesorii la buna organizare a lecțiilor. Cu o zi înainte de desfășurarea lecției, 

am pregătit materialul didactic și am realizat experimentul, verificând totodată corectitudinea și funcționarea 

în bune condiții a aparaturii. 

 Am urmărit depozitarea corectă a materialelor, a substanțelor chimice în cabinetul de chimie, prin 

etichetarea corectă a acestora și așezarea lor în dulapuri închise, în spații în care elevii nu au acces. 
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Am depozitat substanțele chimice separat, în funcție de clasificarea lor - acizi, baze, oxizi, săruri, 

substanțe simple pentru a avea acces ușor la acestea și pentru a exista o ordine strictă în folosirea și depozitarea 

lor. 

Am realizat inventarierea strictă a substanțelor chimice existente în laborator și verificarea cantitativă 

a acestora în vederea întocmirii unor fișe de inventar exacte. 

Materialele folosite la experimentele de fizică le-am așezat în tăvi pentru fiecare experiment în parte, 

însoțite de fișe. 

În ce privește folosirea TIC în activitatea de proiectare am participat la aplicarea unor proiecte de 

predare prin utilizarea diferitelor produse software existente în școală (filme documentare, teste de evaluare, 

alte materiale de prezentare). 

 De asemenea am desfășurat unele activități practice educative pentru formarea abilităților la elevi în 

laboratoarele de informatică utilizând diferite aplicații. Aceste activități s-au desfășurat în cadrul unor proiecte 

derulate în școală. 

Alături de profesorii de chimie și de specialitate am participat la pregătirea elevilor care au participat 

la diferite concursuri și olimpiade faza locală, județeană și națională - proba practică. De asemenea am 

participat la organizarea activității metodice în cadrul cercului de chimie care a avut loc în unitatea noastră 

școlară. 

Am participat împreună cu 20 de elevi la susținerea activităților de educație prin experiență, 

desfășurate de Clubul IMPACT Flower Power.  

În proiectul ROSE - E.L.E.V. am desfășurat activități de compensare în cadrul cercului chimie-

agricultură. 

Contribui la monitorizarea permanentă a activităților desfășurate de elevi, identificarea unor eventuale 

nereguli  și comunicarea în timp util a informațiilor la nivelul ierarhic superior. 

 Privind programul de perfecționare, am participat la diferite activități desfășurate la nivel local în 

cadrul comisiilor metodice. 

 Am coordonat activitatea de la gazetele de perete pentru disciplinele fizică, chimie, biologie prin 

apariția de noi articole pentru informarea elevilor. 

În funcție de nevoile specifice ale unității am îndeplinit si alte sarcini, contribuind la buna desfășurare 

a activității instructiv - educative din școală. Astfel în anul școlar 2018 - 2019 am fost numită prin decizie 

internă ca membru în diferite comisii din școală: Comisia de înscriere în clasa a IX-a,   Comisia ”Bani de 

liceu” și burse, Comisia de inventariere, Comisia de elaborare PAS, Comisia întocmire ROI. 

La începutul anului școlar am actualizat planul de acțiune al școlii împreună cu compartimentul 

secretariat.  

Începând cu anul școlar trecut am preluat atribuțiile de casier al școlii.  

 În ceea ce privește conduita profesională am manifestat  o atitudine morală şi civică prin 

ținută, limbaj, comportament, respectând normele deontologiei profesionale. 

 

PUNCTE TARI:  

Strânsa colaborare cu toate compartimentele ce deservesc instituția; 

Lucrul în echipă cu personalul didactic din școală; 

Participarea la toate evenimentele ce se desfășoară în școală; 

Autoperfecționarea în lucrul cu elevii și cadrele didactice; 

 

PUNCTE SLABE: 

Necesitatea reamenajării laboratoarelor școlare ; 

Procurarea de noi truse pentru lucrul la fiecare masă; 
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15.BIBLIOTECA 
1. Date statistice:  

 

- Nr. de cititori: 589, din care 526 elevi, şi 63 cadre didactice și cadre didactice auxiliare 

- Nr. total volume aflate în biblioteca, 18922. 

- Nr. volumelor eliberate in cursul semestrului: 3150 

- Nr. de vizite la bibliotecă (frecvenţă): 8200 

- Indicele de lectură (raportul dintre nr. total al publicaţiilor împrumutate şi nr. total al cititorilor)  – 

8,90 

- Indicele de circulaţie (raportul dintre nr. total de volume şi nr. de volume împrumutate) – 1,20 

- Indicele de frecvenţă (raportul dintre numărul total de cititori care au frecventat biblioteca în cursul 

anului şi numărul total de cititori) – 13,90 

 

2. Activităţi organizatorice:  

 

 În cursul anului şcolar 2018 - 2019, biblioteca şcolii şi-a desfăşurat activitatea după un plan, urmărind: 

- înscrierea  elevilor de clasa a IX-a la biblioteca scolii, 

- acţiuni de popularizare a cărţilor, prin vizitarea bibliotecii de către elevii claselor a IX-a si a X-a, 

- întocmirea materialelor bibliografice şi a listelor de recomandări, 

- întocmirea  bibliografiilor tematice, 

- pregătirea de materiale necesare elevilor, pentru lecţii, concursuri şi examene, 

- îndrumarea lecturii elevilor, 

- iniţierea elevilor în tehnicile de autodidaxie, 

- păstrarea fondului de carte în siguranţă, cu respectarea condiţiilor de răspundere gestionară prevăzute 

în legislaţie, 

- ţinerea la zi a documentelor de evidenţă a fondurilor de publicaţii şi a activităţii de bibliotecă 

- întocmirea listelor de achiziţie pentru anul şcolar, 

- întocmirea comenzilor pentru manualele şcolare necesare anului şcolar 2019-2020, 

- încurajarea donaţiilor de carte. 

- Valorificarea potențialului creativ al elevilor 

- Publicarea în revista liceală „NOI” 

- Apariția unui volum de versuri, „Sub cupola poeziei”,cu sprijinul liceului, al elevilor talentați 

 

3. FORMARE CONTINUĂ 

 

1. Participare la cursuri/ stagii  de perfecţionare , activitati metodice 
 

Nr. 

crt. 

Denumirea stagiul 

de perfecţionare 
Participant Perioada 

Nr. 

ore/  

cred

ite 

Nivel 

(jud., 

naţiona

l) 

Unitatea 

organizatoare 

1. 

Biblioteca, instituție a 

cunoașterii – 

conferință 

Prezentare lucrare 18-19 04.2019 - 
Județea

n 

Biblioteca 

Județeană „Gh. 

Asachi”, Iași 

2. 

„Alternativele 

timpului liber” - 

simpozion 

Prezentare lucrare 

„Exemplificarea abordării 

educației out-door pentru 

limbă și comunicare” 

18.02. 2019  
Interjud

ețean 

Liceul tehnologic 

„Edmond Nicolau” 

Brăila 

3. „Sub cupola poeziei” Coordonator volum 
Dec. – mai 

2019 
  LT„H.V.” 



54 
 

.4. 

Activitate de formare 

profesională proiect 

Național „Educația 

în familie” 

Coordonator 

Organizator 

Publicare articol 

21.02.2019  
Naționa

l 

Esențial Proiect 

Educațional 

Editura Esențial 

Media 

5. 
„Cei șapte ani de-

acasă” - simpozion 

Prezentare lucrare 

 
21.02.2019  

Naționa

l 

Esențial Proiect 

Educațional 

 

.6. „S.C.O.P.” 

Partener 

Coordonator 

 

Nov.2018 – 

Iun.2019 
 

Județea

n 

C.T. „Mihail 

Sturdza”, Iași 

7.. 

Proiect educațional 

internațional/Simpozi

on internațional 

„Educație fără 

frontiere” 

Coordonator revistă 

școlară/publicare articol 

Coordonator proiect 

internațional/activitate 

aplicativă 

Participare 

An școlar 1018-

2019 

Iunie 2019 

 
Internaț

ional 

Editura Esențial 

Media 

8..  

Proiect revistă 

școlară„NOI” a 

LTHV 

Coordonator 
Septembrie-

Iunie 2019 
 școlar 

Lic. Tehn. 

„Haralamb 

Vasiliu”, Podu 

Iloaiei 

9.  
„O mască râde, alta 

plânge” 
Îndrumător „Creații literare” 29.03. 2019  

Județea

n 

L.T. „Dimitrie 

Cantemir”, Iași 

10. 
„O mască râde, alta 

plânge” 
Îndrumător „Măști pe șevalet” 29.03. 2019  

Județea

n 

L.T. „Dimitrie 

Cantemir”, Iași 

11. 
„O mască râde, alta 

plânge” 
Îndrumător „Mirajul scenei” 29.03. 2019  

Județea

n 

L.T. „Dimitrie 

Cantemir”, Iași 

12. 

Proiect Educațional 

Regional „Festivalul 

Nonviolenței” 

Coordonator 

Îndrumător 

11-15. 03.2019 

13.03.2019 
 

Region

al 

Centrul Județean de 

Resurse și Asistență 

Educațională”  

13. 
„Poetul lunii: 

Nicolae labiș” 

Activitate literară 

îndrumător 
5.03.1019  

Region

al 

Asociația Fălticeni 

Cultural 

14. Proiect „Sebastian” Club de film artistic lunar  
Județea

n 

C.T. „Gheorghe 

asachi”, Iași 

15. 

Proiect educațional 

interjudețean 

„Lectura, un zbor cu 

aripi de hârtie. EX 

LIBRIS MEIS” 

Prezentare lucrare simpozion 

„Lectura ca terapie” 

Coordonator participare elevi 

4.06.2019  
Interjud

ețean 

Școala „Nicolae 

Iorga”, Focșani 

L.T.„Eremia 

Grigorescu”, 

Mărășești 

16 

„Literatura și celelalte 

arte” 

 

Coordonator volum versuri 

Coordonator creații literare 

Coordonator revistă școlară 

7-8 iunie 2010  
Județea

n 

Colegiul Național 

Iași 

17 

Proiect „Cartea – 

mirajul fanteziei și al 

cunoașterii” 

Colaborator 

Coordonator lucrări 
5.06.2019  

Region

al 

Școala Gimnazială 

„Moara Nică”, 

Suceava 

 

 

4.. Activităţi de Cercuri ştiinţifice 

 

Nr. 

Crt. 

Tipul activităţii de cerc( literatură, artă, 

matematică…..) 
Denumirea cercului clasa Data 

1 Cerc literar – stimularea interesului pentru lectură „Zâmbet de copil” 
IX – X 

 
Lunar 



55 
 

2 Cerc cinema Clubul iubitorilor de film IX –XII Lunar 

3 Cerc film documentar  IX –XII Lunar 

 

 

b) Activitati  extraşcolare 

 

Nr. 

crt. 

Tipul activităţii ( spectacole, 

vizite, concursuri, drumeţii, 

excursii, activităţi: caritabile, 

ecologice , comemorative….) 

Titlul activităţii Clasa Data 

1 Expozitie de carte Începutul tipăriturilor în țara noastră Elevii liceului  permanent  

2 
Concurs interjudețean de 

interpretare și scriere caligrafică 
„Valentina Scrumeda”, ed. A IX-a  

Elevi cl. A XI-a C 

Tudoran Elena III 

. 

23.05.2019 

3 Atelier de lucru „Zâmbet de copil” Clasa a XI-a C 1.06. 2019 

4 Activitate aplicativă „Din suflet pentru mama!” Clasele IX-XI 8.03.2019 

5 Concurs literar 
Festivalul de creație și interpretare 

„Ana Blandiana” 

Condur Ramona 

Avasilcăi Felix 

Tudoran Iuliana 

13.03.2019 

6 Concurs de recitare „Poetul lunii: Nicolae Labiș” Tudoran Elena 5.03.2019 

7 Festival-concurs „Festivalul nonviolenței” 

Ezaru Georgiana 

Rîpă Cristina 

Tudoran Elena 

14.03.2019 

8 Concurs creație literară „Alternativele timpului liber” 

Tudoran Elena III 

Condur Elena M 

Avasilcăi Felix M 

18.02.2019 

9 concurs de reviste școlare MEN Premiul I 
Colectivul de redactie al 

revistei 
20.05.2019 

10 Concurs Ecouri poetice „O mască râde, alta plânge” Tudoran Elena II 29.03.2019 

11 Concurs Creații literare „O mască râde, alta plânge” Condur Ramona II 29.03.2019 

12. Concurs Măști pe șevalet „O mască râde, alta plânge” 
Struț Constantin II 

Fecioru Cătălina II 
29.03.2019 

13 Concurs județean „Kreatikon” 

Tudoran Elena I 

Rîpă Cristina I 

Condur Ramona 

Avasilcăi Felix 

Fecioru Cătălina 

Struț Constantin 

9.05.2019 

14 Proiect educațional interjudețean  
„Lectura, un zbor cu aripi de 

hârtie. EX LIBRIS MEIS” 

Avasilcăi Felix I 

Condur Ramona I 

Timiș Andreea I 

Tudoran Elena II 

Zaharia Cătălina II 

4.06.2019 

15 Concurs creații literare ”Sincretismul artelor” 

Avasilcăi Felix 

Condur Ramona 

Timiș Andreea 

Zaharia Cătălina 

 

7-8.06.2019 

16 
Proiect educațional regional  

Concurs creații literare 

„Cartea – mirajul fanteziei și al 

cunoașterii” 

Condur Ramona II 

Tudoran Elena II 
5.06.2019 

 

Alte responsabilităţi 

- Parteneriat cu Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Iași (15.10.2018) 
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- Parteneriat cu ziarul „Esențial în educație” – ISSN 2067-2675, Editura „Esențial Media (Loredana 

Dumitrescu, Editura D”Art), Grădinița Toldi/Micul Prinț, Salonta (dir. Butcă Carla Lia), Grădinița de 

Naționalitate Română din Micherechi, Ungaria (dir. Nyari Tunde), Gimnaziul „Sergiu Rădăuțan”, 

Iezărenii Vechi”, Republica Moldova (dir. Buchațchi Maria), Liceul Teoretic „Ion Creangă”, Tulcea 

(Szuchanszki Ștefan Ivan) 

- Parteneriat cu Editura „Arabella” 

- Parteneriat cu Școala „Nicolae Iorga”, Focșani, Vrancea (dir. Daniela Trandafir), Liceul Tehnologic 

„Eremia Grigorescu”, Mărășești, Vrancea (dir. Daniela Iacob) (4.06.2019) 

- Parteneriat cu Asociația cultural-științifică „Vasile Pogor”, Iași (10.06.2019) 

- Parteneriat cu Școala Gimnazială „Moara Nică”, Suceava (dir. Gaube Constantin) (10.04.2019) 

- Deoarece sunt responsabilul pe şcoală cu manualele şcolare, m-am ocupat de tot ceea ce implică 

această activitate: comenzi de manuale, distribuţie de manuale tuturor elevilor, statistici, recartări. 

 

 

 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

 

FINANŢARE DE LA BUGETUL REPUBLICAN 

 

Pentru anul şcolar  2018-2019, unitatea noastră şcolară a fost finanţată prin bugetul de stat cu fonduri 

în sumă de 5.234.264,62  lei pentru următoarele titluri de cheltuieli: 
 

TOTAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL DE STAT Suma 

TITLUL I – Cheltuieli de personal 4.589.362 

TITLUL IX – Asistenţă socială - naveta elevilor 17.044 

TITLUL XI – Alte cheltuieli - burse 
500.580 

PROIECT ROSE 
127.278,62 

 

 Plăţile efectuate s-au încadrat în creditele bugetare aprobate, evidenţa contabilă a fost ţinută în 

conformitate cu Legea 82/1991 republicată şi a OMF nr. 1917/2005 şi a procedurilor cuprinse în alte 

reglementări. 

 În cadrul titlului I au fost asigurate plăţile drepturilor salariale ale personalului care a participat la 

examene şi inspecţii.  

Titlul IX –„ Asistenţă socială” cuprinde plăţile efectuate pentru naveta elevilor. 

În cadrul titlului XI „Alte cheltuieli”- Burse , a fost asigurată plata ajutorului financiar prin Programul 

„Bani de liceu”, „ Burse profesionale” pentru elevi proveniţi din medii sociale cu venituri mici și „Burse 

pentru elevi moldoveni”. 

   

 

 

 

 



57 
 

FINANŢARE LOCALĂ 

 

Pentru aceeaşi perioada, unitatea noastră şcolară a fost finanţată prin bugetul local cu fonduri în sumă 

de 348.124,39  lei pentru următoarele titluri de cheltuieli, astfel: 

 

TOTAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL 

LOCAL 

Suma 

TITLUL II – Bunuri şi servicii 326.688,39 

TITLUL XI – Alte cheltuieli - burse 18.723 

TITLUL XI – Alte cheltuieli - CES 2.713 

 

Plăţile efectuate s-au încadrat în creditele bugetare aprobate, evidenţa contabilă a fost ţinută în 

conformitate cu Legea 82/1991 republicată şi a OMF nr. 1917/2005 şi a procedurilor cuprinse în alte 

reglementări. 

 În cadrul titlului I au fost asigurate plăţile drepturilor salariale ale personalului din unitate. 

 În cadrul titlului II Bunuri şi servicii – au fost asigurate cu prioritate plata utilităţilor, a convorbirilor 

telefonice, a decontării navetei cadrelor didactice. 

În cadrul titlului XI „Alte cheltuieli”- Burse a fost asigurată plata burselor sociale și de merit.  

 

 

 

Cheltuieli materiale de bunuri şi servicii finanțate de la bugetul local 

 

Denumire articol bugetar 
Cod 

articol 
Suma 

Furnituri de birou .20.01.01 4.866,87 

Materiale pentru curăţenie .20.01.02 7.192,82 

Încălzit , iluminat şi forţa motrică .20.01.03 134.118,32 

Apă, canal şi salubritate .20.01.04 23.513,05 

Carburanţi şi lubrefianţi .20.01.05 7.181,28 

Piese de schimb .20.01.06 600 

Transport .20.01.07. 54.100 

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet  .20.01.08 9.288,69 

Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional .20.01.09 1.620,46 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi reparaţii .20.01.30 31.663,82 

Medicamente .20.04.01 100,00 

Uniforme şi echipamente .20.05.01 0,00 

Alte obiecte de inventar .20.05.30 26.175,82 

Deplasări interne, detaşări, transferuri .20.06.01 2.797 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare .20.11.00 0,00 

Pregătire  profesională .20.13.00 5.543 

Protecţia muncii  .20.14.00 6.586,30 

Alte bunuri și servicii .20.30.30 11.340,96 

TOTAL 326.688,39 
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Venituri proprii 

 

Ferma şcolară are un efectiv  de  190  animale pe următoarele 

categorii: 

Porcine   56  capete 

Bovine    22  capete  

Ovine  și caprine 110 capete  

Cabaline  2  capete     

La fermă s-au obţinut următoarele venituri:  
Animale (vite, porci, oi) 70.024,29 

Lapte vacă, oi 21.184,00 

Caş vacă, oi 1.246,00 

Floarea – soarelui, legume 22.106,00 

Prestări servicii, subvenţii 55.939,13 

 total 170.499,42 

 

În anul şcolar 2018-2019 elevii care sunt la cămin şi servesc masa sunt în număr de 110. 

Taxa pentru regie este de 1, 5 lei/zi, iar alocaţia pentru hrană elevi este în medie 12 lei/ 

zi. 

Venituri regie, cantină   194.810,86 

Contribuție  cantină, regie  

 total  

 

Cheltuieli, regie, cămin și fermă finanțate din venituri proprii 

Denumire articol bugetar 

Cod 

articol Suma 

Furnituri de birou .20.01.01 135,64 

Materiale pentru curăţenie .20.01.02 1.318,07 

Încălzit , iluminat şi forţa motrică .20.01.03 0,00 

Carburanţi şi lubrefianţi .20.01.05 19.300 

Piese de schimb .20.01.06 5.367,17 

Transport 20.01.07 0,00 

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet  .20.01.08 811,89 

Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional .20.01.09 0,00 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi reparaţii .20.01.30 69.299,15 

Reparații curente .20.02.00 0,00 

Hrana pentru oameni .20.03.01 128.289,62 

Hrana pentru animale .20.03.02 24.598,01 

Medicamente .20.04.01 585,00 

Uniforme şi echipamente .20.05.01 0,00 

Alte obiecte de inventar .20.05.30 13.625,73 

Deplasări interne, detaşări, transferuri .20.06.01 3.844 

TOTAL 267.174,28 
 

 

                                                                    
 

 

Director,                                                                                Director adjunct, 

prof. ing. Cătărău Vasile                          prof. Truși Gabriela 
 


