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DIRECŢIILE  DE ACŢIUNE 

  AN ŞCOLAR 2020 – 2021 

 

 
 

Atât activitățile instructiv-educative, cât și activitățile extracuriculare programate în anul 

școlar 2020-2021, au fost puternic afectate de criza generată de pandemia COVID-19.  

Organizarea începutului de an școlar, astfel încât să se respecte toate măsurile sanitare și să 

se continue învățarea față în față (alternarea grupelor de elevi prezenți cu cei din mediul online) a 

fost o mare provocare și a presupus eforturi consistente din partea personalului pentru transferarea 

instruirii în mediul virtual începând cu 9 noiembrie 2020. 

 Preocuparea majoră a conducerii unității a fost accesul la educație pentru toți elevii. S-a 

monitorizat permanent situația dispozitivelor informatice și situația accesului la internet. Pentru a 

veni în sprijinul elevilor care nu beneficiau de echipamente sau internet au fost livrate la domiciliu 

pachete educaționale. Și acest demers nu a fost unul facil deoarece foarte mulți elevi provin din 

medii defavorizate, monoparentale sau au părinți plecați în străinătate, iar peste 50% dintre elevii 

școlarizați la Liceul Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” locuiesc în comunele învecinate.  

 Cadrele didactice s-au adaptat din mers pentru asigurarea învățării la distanță, au identificat 

resurse educaționale necesare pentru lucrul în mediul virtual. Majoritatea au participat la cursuri 

de formare și workshop-uri organizate de Ministerul Educației și Cercetării sau de Inspectoratul 

Școlar Județean Iași.  

 La sfârșitul semestrului întâi,  au fost distribuite în școală tablete obținute de la ISJ Iași prin 

programul guvernamental ”Școala de acasă”.  A fost utilizată platforma ADSERVIO, care s-a 

dovedit foarte eficientă, atât în procesul de instruire, cât și în evaluarea elevilor, în menținerea 

legăturii cu beneficiarii direcți și indirecți ai educației. 

 Anul școlar 2020-2021 a adus provocări uriașe în ceea ce privește gestionarea resurselor și 

continuarea actului didactic având la bază doar experiența din semestrul al II-lea al anului școlar 

2019-2020. 

 Considerăm că ne-am adaptat situației și am reușit să asigurăm educația elevilor care și-au 

dorit acest lucru. 
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I. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI LA 

ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 

Învăţământ liceal și profesional în anul şcolar 2020-2021 

 

PROFIL / DOMENIU SPECIALIZARE CLASA Nr. 
clase 

Nr elevi 

Resurse naturale și protecția 

calității mediului 

Tehnician veterinar IX A 1 21 

Tehnician în agricultură IX B 1 22 

Servicii Tehnician în activități economice IX C 1 28 

Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul IX D 1 27 

Resurse naturale și protecția 

calității mediului 

Tehnician veterinar X A 1 28 

Tehnician în agricultură X B 1 28 

Servicii Tehnician în activități economice X C 1 31 

Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul X D 1 28 

Resurse naturale și protecția 

calității mediului 

Tehnician veterinar  XI A 1 30 

Tehnician în agricultură XI B 1 30 

Servicii Tehnician în activități economice XI D 1 31 

Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul XI E 1 32 

Resurse naturale și protecția 

calității mediului 

Tehnician veterinar XII A 1 20 

Tehnician în agricultură XII B 1 19 

Tehnician în agricultură XII C 1 17 

Servicii Tehnician în activități economice XII D 1 27 

Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul XII E 1 22 

Comerț Comerciant vânzător IX A p 1 28 

Mecanică Mecanic agricol IX B p 1 28 

Agricultură Zootehnist IX Cp 1 22 

Comerț Comerciant vânzător X A p 1 29 

Mecanică Mecanic agricol X B p 1 30 

Comerț Comerciant vânzător X A p 1 22 

Mecanică Mecanic agricol X B p 1 24 

TOTAL 24 624 
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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 2020-2021 a 

crescut cu 0,72 % faţă de sfârşitul anului şcolar precedent. 

CLASA AN ŞCOLAR 2019-2020 AN ŞCOLAR 2020-2021 
Total elevi 

înscrişi 

Total elevi rămaşi 

înscrişi 

Total elevi 

înscrişi 

Total elevi rămaşi 

înscrişi 

CLASELE a IX-a 116 114 98 97 

CLASELE a X-a 120 122 115 115 

CLASELE a XI-a 119 113 123 119 

CLASELE a XII-a 89 89 105 105 

TOTAL  444 438 (98,65%) 441 436  (98,87%) 
CLASELE a IX-a şcoală 

profesională 

56 56 78 77 

CLASELE a X-a şcoală 

profesională 

51 48 59 60 

CLASELE a XI-a şcoală 

profesională 

43 43 46 46 

TOTAL 150 147 (98%) 183 183 (100%) 

TOTAL ȘCOALĂ 594 585 (98,48%) 624 619(99,20%) 
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b. numărul de elevi promovaţi la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 este mai mic 

cu  3,44%  faţă de sfârşitul anului şcolar precedent. 

CLASA AN ŞCOLAR 2019-2020 AN ŞCOLAR 2020-2021 

Total elevi promovaţi % Total elevi promovaţi % 

CLASELE a IX-a 113 99,12 95 97,94 

CLASELE a X-a 121 99,18 114 99,13 

CLASELE a XI-a 105 92,92 110 92,44 

CLASELE a XII-a 89 100 100 95,24 

total 428 97,72 419 96,10 

CLASELE a IX-a şc 

profes 

56 100 67 87,01 

CLASELE a X-a şc prof 48 100 56 93,33 

CLASELE a X-a şc prof 41 95,35 43 93,48 

total 145 98,64 166 90,71 

TOTAL ȘCOALĂ 573 97,95% 585 94,51% 
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PROCENTUL DE PROMOVABILITATE PE  UNITATE 

 

 

 

Promovabilitate pe tranşe de medii la sfârşitul anului şcolar 2019-2020 

 

 

Promovabilitate pe tranşe de medii la sfârşitul anului şcolar 2020-2021 

 

 

 

 

 AN ŞCOLAR 

2019-2020 

% AN ŞCOLAR 

2020-2021 

% 

Total elevi promovaţi 573 97,95 585 94,51 

Tranşe de medii  5-6,99 7-8,99 9-10 

CLASELE a IX-a 14 91 8 

CLASELE a X-a 27 85 9 

CLASELE a XI-a 31 58 16 

CLASELE a XII-a 27 45 17 

CLASELE a IX-a şcoală profesională 30 26  

CLASELE a X-a şcoală profesională 30 18  

CLASELE a XI-a şcoală profesională 23 17 1 

Total 182 341 51 

Tranşe de medii  5-6,99 7-8,99 9-10 

CLASELE a IX-a 21 63 11 

CLASELE a X-a 20 82 12 

CLASELE a XI-a 18 73 19 

CLASELE a XII-a 26 57 17 

CLASELE a IX-a şcoală profesională 45 22  

CLASELE a X-a şcoală profesională 26 29 1 

CLASELE a XI-a şcoală profesională 20 22 1 

Total 176 348 61 
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c. ELEVI REPETENŢI 

 

- numărul de elevi repetenţi la sfârşitul anului şcolar 2020-2021  a crescut cu 

2,47% faţă de anul şcolar precedent. 

 2019-2020 2020-2021 

 Nr. de elevi 

repetenţi % 
Nr. de elevi 

repetenţi % 

CLASELE a IX-a 1 0,88 2 2,06 

CLASELE a X-a 1 0,82 1 0,87 

CLASELE a XI-a 8 7,08 4 3,36 

CLASELE a XII-a   5 4,76 

 10 2,28 12 2,75 

CLASELE a IX-a şcoală profesională   10 12,99 

CLASELE a X-a şcoală profesională   4 6,67 

CLASELE a XI-a şcoală profesională 2 4,65 2 4,35 

 2 1,36 16 8,74 

TOTAL ELEVI REPETENŢI 12 2,05 28 4,52 
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d.  ABANDON ŞCOLAR 

-   se constată o scădere cu 0,70 % a numărului de elevi cu abandon şcolar: 

 

 An şcolar 2019-2020 An şcolar 2020-2021 

 Nr. de elevi cu 

abandon 
% Nr. de elevi cu 

abandon 
% 

CLASELE a IX-a 0  1 1,03 

CLASELE a X-a 0    

CLASELE a XI-a 6 5,04   

CLASELE a XII-a 0    

Total liceu 6 1,37 1 0,23 

CLASELE a IX-a şc. profesională 0    

CLASELE a X-a şc. profesională 0    

CLASELE a XI-a şc. profesională 0  1 2,17 

Total școala profesională 0 0  0,55 

TOTAL 6 1,02 2 0,32 

 

 
 

 

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. 

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2

2019-2020

2020-2021

ABANDON ȘCOLAR   %
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e. FRECVENŢA ELEVILOR 

AN ŞCOLAR TOTAL 

ABSENTE 

TOTAL 

ABSENTE 

MOTIVATE 

TOTAL 

ABSENŢE 

NEMOTIVATE 

MEDIA ABSENTELOR 

NEMOTIVATE/ELEV 

2018-2019 
39841 20993 18848 

31,73 absențe nemotivate / 

elev 

2019-2020 
28620 18912 9708 

16,34 absențe nemotivate / 

elev 

2020-2021 
29011 12319 16692 

26,75 absențe nemotivate / 

elev 

 

SITUAŢIA ABSENŢELOR AN ŞCOLAR 2020-2021 
 

CLASA 
sem 1 sem 2 anual 

TOTAL 

absente 

absente 

NEmotivate 

TOTAL 

absente 

absente 

NEmotivate 

TOTAL 

absente 

absente 

NEmotivate 

Absente 

nemotivate / elev 

12 B 746 643 1460 1013 2206 1656 97.41 

11 Bp 912 770 2189 1545 3101 2315 96.46 

9 Cp 1088 887 2244 1102 3332 1989 90.41 

9 Bp 970 856 1876 926 2846 1782 63.64 

9 B 489 366 937 434 1426 800 38.09 

9 Ap 515 424 1153 640 1668 1064 38 

10 B 660 542 1079 450 1739 992 35.43 

11Ap 279 102 1105 575 1384 677 30.77 

10 Ap 433 294 1218 574 1651 868 29.93 

10 Bp 357 184 1245 681 1602 865 28.83 

12 D 255 242 522 415 777 657 24.33 

11 B 159 149 803 502 962 651 21.7 

11A 260 239 675 384 935 623 20.77 

9A 140 41 721 368 861 409 18.59 

10 D 59 28 691 297 750 325 11.61 

12A 158 44 640 178 798 222 11.1 

10A 165 144 442 62 607 206 7.36 

12 C 104 58 225 68 329 126 6.63 

10 C 88 46 427 113 515 159 5.13 

11 D 174 74 426 60 600 134 4.19 

11 C 42 42 104 40 146 82 2.65 

9 C 40 3 231 53 271 56 2 

9 D 44 11 461 23 505 34 1.26 

TOTAL 8137 6189 20874 10503 29011 16692 
26.75 
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III. REZULTATE LA EXAMENELE NAŢIONALE 

REZULTATELE  ELEVILOR 

OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

 

                Datorită pandemiei de CORONAVIRUS a fost suspendată organizarea și participarea la 

olimpiade și concursuri.  

  

SIMULARE BACALAUREAT 2021 

 

În vederea optimizării rezultatelor obținute la finalul studiilor liceale și a familiarizării elevilor cu 

rigorile evaluărilor naționale, în intervalul 22-24 martie 2021 a fost organizată la nivel național simularea 

examenului de bacalaureat. 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Clasa 

 

ele

vi  

Preze

nti 

LRO 

1-

1,99 

LRO 

2-

2,99 

LRO 

3-3,99 

LRO 

4-

4,99 

LRO 

5-

5,99 

LRO 

6-

6,99 

LRO 

7-

7,99 

LRO 

8-

8,99 

LRO 

9-

9,99 

LRO 

10 

CL_XII A 20 19 1 6 9 1 2 0 0 0 0 0 

CL_XII B 16 15 4 7 3 1 0 0 0 0 0 0 

CL_XII C 18 18 8 2 4 2 2 0 0 0 0 0 

CL_XII D 27 27 0 1 9 5 7 3 1 1 0 0 

CL_XII E 22 22 1 5 4 6 4 1 0 1 0 0 

 103 101 14 21 29 15 15 4 1 2 0 0 

 

 

78%

22%

PROMOVABILITATE LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ -
SIMULARE

sub 5

5 și peste 5
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      MATEMATICA 

Clasa  elevi  

Ec 

Preze

nti 

EC 1-

1,99 

EC 2-

2,99 

EC 3-

3,99 

EC 4-

4,99 

EC 5-

5,99 

EC 6-

6,99 

EC 

7-

7,99 

EC 

8-

8,99 

EC 

9-

9,99 

EC 

10 

CL_XII A 20 19 6 5 1 2 3 2 0 0 0 0 

CL_XII B 16 15 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

CL_XII C 18 18 14 4 0 0 0 0 0 0 0 0 

CL_XII D 27 27 0 3 2 1 4 3 7 4 2 1 

CL_XII E 22 22 2 9 2 2 3 1 2 0 1 0 

 103 101 36 22 5 5 10 6 9 4 3 1 

 

 
     

   BIOLOGIE 

Clasa 
Opti

une 
elevi 

Preze

nti 

ED 

1-

1,99 

ED 

2-

2,99 

ED 

3-

3,99 

ED 

4-

4,99 

ED 5-

5,99 

ED 6-

6,99 

ED 

7-

7,99 

ED 

8-

8,99 

ED 

9-

9,99 

ED 

10 

CL_XII A BIO 19 18 0 4 2 5 5 0 0 2 0 0 

CL_XII B BIO 16 15 2 7 3 1 2 0 0 0 0 0 

CL_XII C BIO 18 18 1 4 7 2 4 0 0 0 0 0 

CL_XII E BIO 21 21 4 8 4 3 1 0 1 0 0 0 

  74 72 7 23 16 11 12 0 1 2 0 0 

 

67%

33%

PROMOVABILITATE MATEMATICĂ - SIMULARE

sub 5

5 și peste 5
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CHIMIE 

Clasa 

Opti

une 

Ed 

elevi 

Ed 

Prezent

i 

ED 

1-

1,99 

ED 

2-

2,99 

ED 3-

3,99 

ED 

4-

4,99 

ED 

5-

5,99 

ED 

6-

6,99 

ED 

7-

7,99 

ED 

8-

8,99 

ED 

9-

9,99 

ED 

10 

CL_XII 

A CHI 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

 

 

      ECONOMIE 

Clasa 

Opt

iune 

Ed 

elevi 

Ed 

Prezen

ti 

ED 

1-

1,99 

ED 

2-

2,9

9 

ED 3-

3,99 

ED 

4-

4,99 

ED 

5-

5,99 

ED 

6-

6,99 

ED 

7-

7,99 

ED 

8-

8,99 

ED 

9-

9,99 

ED 

10 

CL_XII 

D 

EC

O 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

79%

21%

PROMOVABILITATE BIOLOGIE - SIMULARE

sub 5

5 și peste 5

0%

100%

PROMOVABILITATE CHIMIE - SIMULARE

sub 5

5 și peste 5
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      FIZICĂ 

Clasa 

Opti

une 

Ed 

elevi 

Ed 

Prezen

ti 

ED 

1-

1,99 

ED 

2-

2,9

9 

ED 3-

3,99 

ED 

4-

4,99 

ED 

5-

5,99 

ED 

6-

6,99 

ED 

7-

7,99 

ED 

8-

8,99 

ED 

9-

9,99 

ED 

10 

CL_XII 

E FIZ 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

 

 

 

     GEOGRAFIE 

Clasa 

Opti

une 

Ed 

elevi 

Ed 

Prezent

i 

ED 

1-

1,99 

ED 

2-

2,9

9 

ED 3-

3,99 

ED 

4-

4,99 

ED 

5-

5,99 

ED 

6-

6,99 

ED 

7-

7,99 

ED 

8-

8,99 

ED 

9-

9,99 

ED 

10 

CL_XII D GEO 26 26 0 0 0 0 3 2 9 6 6 0 

 

0%

100%

PROMOVABILITATE ECONOMIE - SIMULARE

sub 5

5 și peste 5

0%

100%

PROMOVABILITATE FIZICĂ - SIMULARE

sub 5

5 și peste 5
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PROMOVABILITATE BACALAUREAT  

 ABSOLVENŢI 2021 

În anul şcolar 2020-2021 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.  

 

 

 

 

0%

100%

PROMOVABILITATE GEOGRAFIE - SIMULARE

sub 5

5 și peste 5

CLASA ABSOLVENTI 

seria curentă 

INSCRISI LA 

BACALAUREAT 

REUSITI 

XII A – tehnician veterinar 19 8 7 

XII B, C – tehnician în agricultură 32 12 5 

XII D – tehnician în activități 

economice 
27 25 24 

XII E – tehnician operator tehnică de 

calcul 
22 18 12 

SERII ANTERIOARE  11 1 

PROCENT  69,01% 
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REZULTATE OBŢINUTE LA  

EXAMENUL DE BACALAUREAT – PROMOȚIA 2021 

CLASA 
ABSOLVE

NTI 2021 

INSCRISI LA 

BACALAUREA

T 

REUSI

TI 

DIN CARE CU MEDII ÎNTRE: 

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

XII A 19 8 7 1 4 1 1  

XII B 14 3 3      

XII C 18 9 5 3 2    

XII D 27 25 24 3 5 9 7  

XII E 22 18 12 5 4 2 1  

TOTAL 100 63 51 12 15 12 9  

Procent 77,42% 

 

 

 

 

 

 

100

63

51

ABSOLVENTI 2021 INSCRISI REUSITI
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SITUAŢIA NOTELOR PE DISCIPLINE DE EXAMEN  

BAC 2021 (PROMOȚIA CURENTĂ) 

 

DISCIPLINA/ NOTE 
1-

299 

3-

399 

4-

499 
5-599 6-699 7-799 8-899 9-999 10 

LIMBA ROMÂNĂ 1 1 3 6 19 9 16 8  

MATEMATICĂ 2 4 0 12 8 8 14 11 2 

BIOLOGIE 2 2 1 10 5 5 6 4  

CHIMIE      1    

GEOGRAFIE     3 7 5 7 2 

ECONOMIE        1  

FIZICĂ      1    

 

 

 
 

 

8%

92%

PROMOVABILITATE LIMBA ROMÂNĂ - EXAMEN

sub 5

5 și peste 5

10%

90%

PROMOVABILITATE MATEMATICĂ - EXAMEN

sub 5

5 și peste 5
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14%

86%

PROMOVABILITATE BIOLOGIE - EXAMEN

sub 5

5 și peste 5

0%

100%

PROMOVABILITATE GEOGRAFIE - EXAMEN

sub 5

5 și peste 5

0%

100%

PROMOVABILITATE CHIMIE - EXAMEN

sub 5

5 și peste 5

0%

100%

PROMOVABILITATE FIZICĂ - EXAMEN

sub 5

5 și peste 5
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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 19 19 19 

 Tehnician în agricultură 32 31 31 

Servicii 
Tehnician în activităţi 

economice 
27 27 27 

Tehnic 
Tehnician operator tehnică 

de calcul 
22 22 22 

Total pentru nivel  4  100 99 99 

La examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel  4 s-au înscris 99 absolvenți, din 

care 99 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 

 

Domeniul 

 

Calificarea 

Nr. absolvenţi (pe 

nivel, domeniu/ 

profil/calificare) 

Prezenta

ţi la 

examen 

Reuşiţi 

 

COMERȚ 

COMERCIANT 

VÂNZĂTOR 
22 22 22 

MECANICĂ MECANIC AGRICOL 21 17 17 

La examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel  3 s-au înscris 39 absolvenți, din 

care 39 s-au prezentat și au dobândit certificat de calificare profesională. S-a obţinut un procent de 

promovabilitate de  100%. 

0%

100%

PROMOVABILITATE ECONOMIE - EXAMEN

sub 5

5 și peste 5
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SITUAŢIA SOCIO – PROFESIONALĂ  A ABSOLVENŢILOR,  

LICEU - PROMOŢIA 2021 

 

FILIERA 

TEHNOLOGICĂ/P

ROFILUL 

Calificarea 

Nr. absolvenți 

(pe nivel, 

domeniu/ 

profil/calificar

e) 

Continuare 

studii/studii 

superioare 

Angajați Șomaj/ în 

căutarea unui 

loc de muncă 

 

Alte 

situații/recalifi

cări 

 
în țară 

în 

străinătate 

Resurse 

naturale și 

protecția 

mediului 

Tehnician 

veterinar 
19 5 6 6 2  

Tehnician în 

agricultură 
32 1 16 11 4  

Servicii 

Tehnician în 

activități 

economice 
27 18 6 2 1  

Tehnic  
Tehnician operator 

tehnică de calcul 
22 11 1 1 9  

 

Total pentru nivel 4 

 

100 35 29 20 16  

 

 

 

SITUAŢIA SOCIO – PROFESIONALĂ  A ABSOLVENŢILOR,  

ȘCOALA PROFESIONALĂ - PROMOŢIA 2021 

Calificarea 

Nr. absolvenți (pe 

nivel, domeniu/ 

profil/calificare) 

Continuare 

studii liceu 

Angajați 
Șomaj/ în 

căutarea unui loc 

de muncă 

 

Alte 

situații/recalif

icări 

 în țară în străinătate 

Comerciant vânzător 22 2 4 7 6 3 

Mecanic agricol 21 2 8 5 6  

TOTAL 43 4 12 12 12 3 
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IV. INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 

A. PERSONALUL DIDACTIC 

 Activitatea de încadrare  a personalului didactic la începutul anului școlar 2020-2021 s-a realizat în 

conformitate cu reglementările Legii Educației Naționale nr. 1/2011, OMEN 5259 din 12.11.2019, care 

reglementează activitățile de mobilitate și de titularizare a personalului didactic, respectându-se graficul stabilit 

de MEC: 

  Personal didactic din care: 

Total Gr 1 Gr II Def Debutanți Fără studii 
corespunzătoare 

norme persoane norme persoane norme persoane norme persoane norme persoane norme persoane 

PROFESORI 39,67 43 25,51 23 3,85 4 4,84 7 5,47 9   

MAISTRI 4,77 7   2,01 2 1,62 2   1,14 3 

TOTAL 
2019-2020 

44,44 50 25,51 23 5,86 6 6,46 9 5,47 9 1,14 3 

PROFESORI 38,03 38 24,88 24 5,69 6 5,04 6 2,42 2   

MAISTRI 10,14 14 0,53 1 2,18 2 2,38 4 3,91 4 1,14 3 

TOTAL 
2020-2021 

48,17 52 25,41 25 7,87 8 7,42 10 6,33 6 1,14 3 

 

 

Repartizarea diriginților claselor s-a efectuat pe baza principiului continuității, iar la clasele  a IX-

a s-a ținut cont și de activitatea desfășurată la clasă în perioada anterioară. 

Pentru anul şcolar 2020-2021 au fost aprobate un număr de 87,17 posturi din care: 48,17 personal 

didactic, 12 personal didactic auxiliar şi 27 personal nedidactic. 
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V. ACTIVITATEA RESPONSABILILOR ARIILOR 

CURRICULARE  

 ANALIZĂ, EFICIENŢĂ 

 

1. DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI 

FORMARE CONTINUĂ 

 

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 școlar 2019-2020; au efectuat 

analiza de nevoi de formare pentru personalul unității; au îndrumat cadrele didactice pentru realizarea 

dosarelor de înscriere la grade didactice. 

În anul școlar 2020 – 2021 s-au înscris pentru susținerea gradelor didactice un număr de 8 cadre 

didactice 

-  2 pentru  gradul II 

-  4 pentru gradul I 

- 2 pentru definitivat 

Au susținut inspecții 6 cadre didactice:  3 pentru gradul I, una pentru gradul II și 2 pentru 

definitivat  

Cursurile de perfecționare la care au participat cadrele didactice și didactice auxiliare  în anul școlar 

2020-2021, au fost următoarele: 

 Participarea  la cercurilor metodice pe discipline - online -  toate cadrele didactice; 

 Participare la webinarul – Cum începem lucrul în G Suit pentru educație- organizat de Institutul 

de Formare Continuă, 1 ora – 1 cadru didactic;   

 Participare la webinarul– Training Național organizat de Liceul de Informatică ”Grigore Moisil” 

-  Future schools using the power of Virtual and Augmented Rality for educations and training 

in the classroom, profeseo, 1 oră- 1 cadru didactic;  

 Participare la webinarul organizat de Junior Achievement în parteneriat cu ISJ Iași – Învățarea 

în sistem hibrid și resurse interactive pentru predare. Planificarea și susținerea lecțiilor online. 

Cum captăm și menținem atenția elevilor? Cum pot profesorii să utilizeze instrumente și 

aplicații online pentru activități didactice,  8 ore,  profesorii: 7 cadre didactice;  

 Participare la webinarul organizat de Junior Achievement – Antreprenoriat în liceele agricole, 2 

ore -2 cadru didactice; 
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 2 cadre didactice au organizat în calitate de formatori cursul – Inițiere în Google Classroom; 

 Integrarea soluțiilor inovative Adservio în activitatea didactică zilnică – toate cadrele dicatice; 

 Participare la webinarul – Instruire eficientă în mecanică, 1 cadru didactic; 

 Participare la webinarul –Metode și instrumente digitale alternative, 1 cadru didactic; 

 Curs de Formare a formatorilor, 1 cadru didactic; 

 Realizarea de activități cu elevii în cadrul proiectului ROSE – 12 cadre didactice; 

 Realizarea de activități în cadrul proiectului POCU –4 cadre didactice;  

 Sesiunea de instruire „Acces electronic la literatura științifică pentru susținerea și promovarea 

sistemului de cercetare și educație din România”, organizatori Enformation și Universitatea „Al. 

I. Cuza” din Iași, 12 mai 2021 (o ședință, 60 de minute) - atestat prin certificat de participare-1 

cadru didactic; 

 „Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele și concursurile naționale (CPEECN)”, (60 ore/15 credite) – Centrul Național de 

Politici și Evaluare în Educație- 9 cadre didactice; 

  PROFESORUL DIGITAL- oportunități de formare pentru o nouă misiune în școala 

ieșeană, 10 ore, organizat de ISJ Iași în perioada noiembrie 2020-ianuarie 2020, 1 cadru 

didactic; 

 EDUCRED- Curriculum relevant, educație deschisa pentru toti. Formare nivel II-invatamant 

gimnazial -30 de credite-curs formare 29 septembrie-5 decembrie  2020, acreditat de CCD 

Botosani – 1 cadru didactic; 

 Enseigner le français langue étrangère aujourd’hui-parcours découverte-cours MOOC -12 

h de curs  propus de CAVILAM-Alliance Française de Vichy-finalizat in 29 iunie 2021 – 1 

cadru didactic; 

 Curs - Profesor in online ( 64 ore/16 credite ) – furnizat de catre Federatia Sindicatelor Libere 

din Invatamant – 1 cadru didactic; 

 Participare la Webinarul A“Look” at Teaching Young Learners ( 1 ora ) – organizat de  National 

Geographic Learning – 1 cadru didactic; 

 Participare la conferinta CATE ( 3 ore ) – organizata de International Summer Schools Education 

– 1 cadru didactic; 

 Participare la conferinta CELTA DAY ( 2 ore ) – organizata de Shakespeare School – 1 cadru 

didactic; 

 Participare la webinarul Teaching Grammar and Vocabulary in the Socially-distanced 

Classroom ( 1 ora )– organizat de Cambridge University Press– 1 cadru didactic;  

 Participare la cursul Innovative Approaches to Teaching din cadrul proiectului Erasmus+ 

KA1 ce s-a desfășurat la Praga (12.06.2021-18.06.2021), 56 ore – organizat de International 

Training Center – 3 cadre didactice; 

 Participare la cursul Innovative Approaches to Teaching din cadrul proiectului Erasmus+ 

KA1 ce s-a desfășurat la Barselona (12.05.2021-18.05.2021), 56 ore – organizat de International 

Training Center – 3 cadre didactice. 
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 Participare la cursul Innovative Approaches to Teaching din cadrul proiectului Erasmus+ 

KA1 ce s-a desfășurat la Split (5.06.2021-11.06.2021), 56 ore – organizat de International 

Training Center – 4 cadre didactice. 

 

 

2. LIMBĂ ŞI COMUNICARE, OM ȘI SOCIETATE 

 

„Poti ridica şcoli cu ziduri de cetate şi trimite mii de dulapuri de cărţi, ele vor fi numai 

simulatoare de cultură dacă nu vine Omul care să pună zidurile în slujba vieţii şi să facă să se ridice 

din foile uscate ale cărţilor forţa străbătătoare şi duhul viu.“ (VASILE VOICULESCU) 

 

                  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, 

ținându-se cont de remedierea cunoștințelor aferente semestrului al doilea al anului precedent, când 

activitatea didactică s-a desfășurat on-line. 

                Activitatea catedrei 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;  
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             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; 

              La clasele a XI-a, membrii catedrei au respectat programa de specialitate, organizând studii de 

caz. Membrii catedrei au fost prezenţi la activităţi organizate în şcoala şi în afara şcolii. Aceştia au 

participat la:  

 cercurile pedagogice organizate de ISJ Iași în regim on-line; 

  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 

M.E. 

           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, orele on-line fiind o reală provocare pentru mulți dintre ei. 

              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 și lipsa 

tehnologiei aferente activităților on-line. 
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 Dintre celelalte activităţi ale membrilor catedrei menţionăm:  

Catedra de religie: 

- coordonator proiectul ROSE – E.L.E.V. (”Educat în Liceu, Educat în Viață”); 

- coordonator proiectul Erasmus – Happy;  

- ”Conectare versus Comuniune, sau despre Școala Online versus Școala la ea acasă”, Broșură 

Sesiune de Comunicări Științifice și Referate, Ed. V, 2020, ISSN 2601-9612, ISSN-L 2601-9612; 

  

Catedra de isorie: 

- a participat la cursul de formare a formatorilor – Sinaia; 

- curs de formare a evaluatorilor; 

- implementarea proiectului „Bucovina – între multiculturalism și extremism politic(1774-1945)”, 

finanțat de TOLI; 

- dezbateri teoretice și excursie de studii, cu elevii claselor IX C și XI C la Suceava și Izvoarele 

Sucevei; 

Catedra de geografie: 

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

- coordonatoare proiect „Talentul meu, viața în imagini” – „Săptămâna globală” 

- colaborare consilierul educativ la activitățile  „Săptămâna colorată” 

- organizat şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; 

- participat activitate Ziua absolventului; 

- membru în cadrul proiectului ROSE; 

 

Catedra de logică: 

- coordonator proiectul „Împreună pentru o lume mai bună” – Săptămâna educației globale; 

 

Catedra de educație fizică: 

- organizat şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; 

- „Ziua europeană a sportului” – coordonator proiect; 

- coordonator ateliere de mișcare „Let’s move for a better world”; 

- colaborare consilierul educativ la activitățile  „Săptămâna colorată”; 

- organizat campionat de handbal între clase – octombrie 2020; 

- participat la cursul de evaluatori naționali – martie-aprilie 202; 

- realizat campionat de fotbal și handbal între clase – iunie 2021; 

- Participat la Proiectul Erasmus K1 H.A.P.P.Y. –iunie 2021. 

 

Catedra de economie: 

-  participare Webminar - Antreprenoriat in liceele agricole, organizat de JA Romania 

-  (Saptamana Educatiei Globale) - desfasurare activitate cu tema "Impreuna pentru o lume mai 

buna" - concurs de comunicare prin grafica si desen, impreuna cu prof. Livia Baciu, la clasa a X-a 

Ap 
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- publicare articol in brosura scolii cu titlul: "Conturarea notiunii de cultura. Multiculturalism, 

pluralism si diversitate culturala". 

- participare la trainingul “Strategies for Reducing Early School Leaving” derulat in cadrul 

programului ERASMUS+, proiectul H.A.P.P.Y – “How to Activate Progress and Persuasion in 

Youngsters” 

 

Catedra de limba și literatura română: 

- tehnoredactat materiale pentru revista catedrei Catharsis; 

- organizat şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; 

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

- susținut lecție deschisă la care a asistat doamna inspector Antonina Bliorț; 

- coordonator proiectul „O mână peste timp” – Săptămâna educației globale;  

- participare la atelierul Reducerea amprentei ecologice prin educație susținut de TEATRUL 

VIENEZ PENTRU COPII; 

- coordonator activitate Ziua absolventului; 

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

specifice zilei de Sf. Andrei , Noi suntem români. 

- susținut în cadrul catedrei de Limbă și comunicare lecția deschisă Simbolismul bacovian 

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

la clasa : „Povestea lui Harap-Alb”. 

- membru în cadrul proiectului ROSE; 

- In memoriam, Mihai Eminescu – referate, proiecte power point; 

- Cercul metodic nr. 3 al profesorilor de Limba și literatura română organizat de Colegiul Național 

Iași în data de 27 noiembrie 2020; 

- Viața începe într-o zi de vineri – Ioana Pârvulescu – activitate realizată în colaborare cu C.D.I. 

 

Publicații: 

Emil Iordache evadând din Zoorlanda, an CLIV, nr. 4 (304), aprilie 2021, pp. 90-91 

Liviu Ioan Stoiciu – poemul-jurnal/ jurnalul-poem, an CLIV, nr. 3 (303), martie 2021, pp. 96-97 

Mihai Zamfir. În așteptare, an CLIII, nr. 2 (302), februarie 2021, pp. 103-105 

Margareta Sterian. Arta portretului în cuvinte, an CLIII, nr. 1 (301), ianuarie 2021, pp. 86-87 

Cu lupii urlând pe vocile poeziei, an CLIII, nr. 12 (300), decembrie 2020, pp. 102-103 

In memoriam Dan Mănucă, an CLIII, nr. 11 (299), noiembrie 2020, pp. 62-64 

Ziua verde a lui Nicolae Panaite, an CLIII, nr. 10 (298), octombrie 2020, pp. 99-100 

Presa studențească ieșeană în date și amintiri, an CLIII, nr. 9 (297), septembrie 2020, pp. 79-81 

Un romancier atipic: M. Blecher, în „Noi”, revista Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu 

Iloaiei, nr. 14, iunie 2021, pp. 119-120, ISSN 2069 489X 

Meta- și antiliteratura lui Mircea Ivănescu, în Sesiune de comunicări științifice și referate. Broșura 

Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei, nr. 3, Ed. Pim, Iași, 2020, pp. 11-24, ISSN 

2601-9612 



29 

 

Povestea lui Harap-Alb de Ion Creangă – posteritatea unui basm. Proiect coordonat la clasa a X-a 

B, în „Noi”, revista Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, nr. 13, decembrie 2020, 

pp. 103-107, ISSN 2069 489X 

Al. O. Teodoreanu, Hronicul măscăriciului Vălătuc – nostalgie și rafinament existențial, în „Noi”, 

revista Liceului Tehnologic „Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei, nr. 13, decembrie 2020, pp. 108-110, 

ISSN 2069 489X 

Activități extracurriculare: 

 Școala mea, viitorul meu – realizare și prezentare de colaje în cadrul Săptămânii Educației 

Globale – clasa a IX-a B 

 Clasa a X-a B: semestrul întâi: prezentare de carte din bibliografia suplimentară. În aceeași 

formă, dar cu alte titluri, adaptate vârstei, activitatea s-a desfășurat în semestrul al II-lea la clasa a 

IX-a B.  

 Sesiunea de instruire „Acces electronic la literatura științifică pentru susținerea și 

promovarea sistemului de cercetare și educație din România”, organizat de Enformation și de 

Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași, 12 mai 2021 (atestat prin certificat de participare). 

 Cercul metodic nr. 3 al profesorilor de Limba și literatura română organizat de Colegiul Național 

Iași în data de 27 noiembrie 2020 (atestat prin adeverință). 

 

- tehnoredactat materiale pentru revista catedrei Catharsis; 

- organizat şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; 

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

- colaborare consilierul educativ la activitățile  „Săptămâna colorată” și „Săptămâna talentelor”; 

- coordonator proiectul „O mână peste timp” – Săptămâna educației globale; 

- susținut lecție deschisă la care a asistat doamna inspector Antonina Bliorț; 

- participare la atelierul Reducerea amprentei ecologice prin educație susținut de TEATRUL 

VIENEZ PENTRU COPII; 

- coordonator activitatea Ziua absolventului; 

- secretar al Consiliului profesoral; 

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

specifice zilei de Sf. Andrei , Noi suntem români. 

- susținut în cadrul catedrei de Limbă și comunicare lecția deschisă Relații și erori semantice; 

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

la clasa : „Moara cu noroc”. 

- membru în cadrul proiectului ROSE; 

- In memoriam, Mihai Eminescu – referate, proiecte Power Point; 

- Cercul metodic nr. 3 al profesorilor de Limba și literatura română organizat de Colegiul Național 

Iași în data de 27 noiembrie 2020; 

- Viața începe într-o zi de vineri – Ioana Pârvulescu – activitate realizată în colaborare cu C.D.I.; 

- coordonator proiect Bookman – cartea care mă îmbracă; 

 

Centrul de documentare și informare 

- Clubul de Lectură-Teatru “D’ ale lui Caragiale’’; 

- ”Toamna în opera lui Nicolae Labiș și Albert Camus ”. 
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- Viața începe într-o zi de vineri – Ioana Pârvulescu – club lectură; 

- “Eroi de ieri și eroi de astăzi”- concurs de creare eseu/ lucrare grafică .Colaborare cu doamnele 

profesor de limba română  Andreea Maftei-Sc.Gimn.Rediu, Mirela Musat-Șc. .Gimn. Războieni, 

Alma Bruma-Lic.Tehn.de Construcții și Telecomunicații, Iasi. 

- Webinarul Medicina și Inteligența artificială susținut de ONG Eliberare; 

- Activitatea Tinerii împotriva violenței: Studii de caz-clasele  IX A.  X Ap,  X A si XII A, XII E. 

Evidențierea procedurii create pentru micșorare și/ sau stoparea bullying  și atenționarea asupra 

existenței de măsuri specifice. Colaborare profesori diriginți  Cătărău Elena,  Grosu Gabi, Crîșmaru 

Ion, Marinescu Magda, Manea Sabina. 

- ”WHO AM I ? / Qui suis-je? ” colaborare a Centrului de Documentare și Informare CDI cu catedra 

de limbi străine , doamnele prof. Aura Antohi, Oancea Raluca, Mihaela Lăbușcă. 

 

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. 
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- absenteismul repetat al unor elevi. 

- neimplicarea majorităţii elevilor în activităţi curriculare. 

- scăderea interesului pentru actul învăţării. 

- lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; 

- 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. „LIMBI MODERNE” 

 

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. 

II. Realizarea activităţilor didactice 
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- utilizarea de strategii didactice care să-i permită elevului să-şi dezvolte capacitatea de 

autoevaluare, de lucru online, 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.  

Activități desfășurate în anul școlar 2020-2021 
Participare la Worlds Largest Lesson – clasa a IX-a Ap – noiembrie 2020; 

Eroii internetului – activitate organizată în cadrul Săptămânii educației globale  - noiembrie 

2020; 
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La Journée internationale des droits des femmes – Quiz + prezentare afise (la activitate au 

participat elevii claselor a XII-a A si a XII-a D (8 martie 2021); 

Participare la concursul multiligvistic Turnul Babel organizat de Colegiul National „Costache 

Negruzzi” – mai 2021; 

Participare la activitatea Who am I? / Qui je suis?, organizata la CDI – 2 iunie 2021 și 7 iunie 

2021; 

JEL: Fêter la Journée Européenne des langues - 26 septembrie 2020, activitate 

extracurriculară clasa a IX a A; 

Fête de la Musique - 25 iunie 2021, activitate extracurriculară desfășurată la clasele a IX a A si 

a IX a B; 

Ziua culorilor – octombrie 2020; 

Save the Earth! – clasa a IX-a A – Concurs de postere – activitate organizată în cadrul 

Săptămânii educației globale  - noiembrie 2020; 

Săptămâna talentelor – noiembrie 2020; 

Bucovina – de la multiculturalism la extremism politic (1775-1945) – Proiect desfășurat sub 

egida The Olga Lengyel Institute (New York) – 10.02.2021; 

Primăvara clasei a IX-a A – Concurs de fotografie  - 19.05. – 2.06.2021. 

 

 

 

4.  „TEHNOLOGII” – DT agricultură şi zootehnie 

 

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

activități an școlar 2020-2021. 

Obiective urmărite: 

- proiectarea eficientă a activității 

- cunoașterea legislației școlare în vigoare 

- realizarea activității didactice 

- evaluarea rezultatelor la învățătură  

- managementul clasei de elevi 

- managementul carierei și dezvoltării profesionale  

- dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii. 

Activități desfășurate: 

- analiza Raportului de activitate pe anul școlar 2019-2020 

- 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 2020-2021 
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- 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, C (”Bolile medicale ale 

animalelor domestice” și ” Producerea semințelor și a materialului săditor”) și a XII-a A și B 

(Deontologie, unități medical-veterinare și legislație profesională, respectiv Produse ecologice de 

origine vegetală și animală) 

- 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 2020 – prof. Cătărău E. și prof. Grosu G. 

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

- realizarea de activități cu ocazia ”Zilei Educației” 

- participare cu elevii claselor a X-a A, a X-a B și  a XI-a B la activitatea „Ziua grâului – Moldova 

2021” organizat de asociațiile ACCEPT și GRÂNARII – DĂ-TE PE BRAZDĂ Iași, unde au 

putut lua contact cu cele mai noi echipamente tehnologice precum și cu fermieri locali. 

- În vederea orientării școlare și profesionale a elevilor claselor a XII-a, a fost organizată activitatea 

online cu tema „Cum să-mi aleg facultatea”, în parteneriat cu Universitatea „Alexandru Ioan 

Cuza”  Iași și Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” Iași. 

- Activități extracurriculare online: 

• vizionarea activității agenților economici S.C. ASTRA Trifești și S.C. KOSAROM 

S.A., 
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• vizionarea unei piese de teatru (Chirița de V. Alecsandri) 

• participarea la o dezbatere online cu tema – „Cum să-mi aleg facultatea?”. 

- participare cu elevii claselor a X-a A, a X-a B și  a XI-a B ca voluntari la organizarea activității 

”Ziua grâului – Moldova 2021” organizat de ACCEPT și GRÂNARII - DĂ-TE PE BRAZDĂ 

Iași. 

- Am participat cu elevii clasei a XI-a A la activitățile organizate în parteneriat cu 

INFOEDUCAȚIA  pentru organizarea „Târgului pentru locuri de practică”, alături de fermierii 

locali. 

 

      

5.  „TEHNOLOGII” – DT economice 

 

I. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII: 

Obiectivele propuse s-au realizat cu ajutorul următoarelor activități: 

 realizarea planificărilor calendaristice semestriale și anuale; 

 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); 

 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: 

 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; 
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 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: 

- S-au organizat activităţi extracurriculare pe bază de proiect: ,,Fluxul de activităţi 

în firma de exerciţiu” SC Expert Gescont SRL, prof. Carp M., Saiz A.; 

- Proiect ,,Atelierul de practica", derulat de Junior Achivement, prof Carp M. și 

prof. Saiz A.; 

- Proiectul AGRI-SMART, Proiect derulat de Liceul Tehnologic ”Haralamb 

Vasiliu” Podu Iloaiei și finanțat prin programul „Mândru să fiu fermier – Patria 

Credit” derulat de Fundația World Vision România și Patria Credit, prof. Carp M., 

prof. Saiz A.;  

 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: 

 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. 
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    V. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

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

 Programul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru examenele și 

concursurile naționale (CPEECN), acreditat prin OMEC 6081/2020 ca program de tip blended 

learning, cu durata de 60 de ore,  prof. Carp Monica, prof. Saiz A.; 

 Stagii de formare Proiect Erasmus+ KA101-2A7496D0 H.A.P.P.Y. „How to Activate Progress 

and Persuasion in Youngsters” 10. 12. 2020 – 30. 11. 2021, prof. Saiz A. 

VI. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

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

zonă; 

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

Examenului de Certificare a competențelor profesionale nivel IV - prof. Carp M.,  prof. Saiz A., 

prof. Vieru L. 

 Coordonarea elevilor din clasele a XI a A prof. în vederea eleborării unui proiect pentru susținerea 

Examenului de Certificare a competențelor profesionale nivel III, prof. Marinescu M.; 

 Proiect Erasmus+ KA101-2A7496D0 H.A.P.P.Y. „How to Activate Progress and Persuasion in 

Youngsters” 10. 12. 2020 – 30. 11. 2021, echipa de implementare, prof. Saiz A., prof. Carp M. 

 

VII. CONDUITA PROFESIONALĂ 

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

 Respectă și promovează deontologia profesională. 

 

6.  „TEHNOLOGII” – DT mecanică - electro 

 

Cadrele didactice care predau discipline tehnice din domeniile mecanică – electronică-

automatizări” și-au desfășurat activitatea la clase cu profil tehnic și profil resurse naturale și protecția 

mediului: clasele a IX-a A, B, D, clasa a X-a D, clasa a XI-a D și clasa a XII-a E 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. 

Cadrele didactice și-au desfășurat activitățile conform următoarelor obiective: 

 perfecționarea și pregătirea metodico-științifică; 

 evaluarea pregătirii elevilor și ridicarea randamentului școlar; 

 extinderea învățării informatizate; 

 educația prin activități extrașcolare. 

Pentru realizarea obiectivelor s-au desfășurat o serie de activități, dintre care se pot menționa: 

o realizarea planificărilor calendaristice semestriale și anuale; 

o proiectarea pe unități de învățare; 

o utilizarea eficientă a auxiliarelor curriculare (tradiționale și moderne, inclusiv a diverselor 

softuri educaționale) în procesul de predare-învățare; 
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o participarea 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 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 metodologiilor de organizare și desfășurare a examenelor de certificare a 

calificării profesionale pentru nivelurilor 3 și 4; 

o realizarea de ore cu prezență fizică sau online cu suport digital. 

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

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

XI-a D („Desenare tehnică în AutoCAD” – Pocneț D.), a IX-a Bp („Prelucrarea materialelor metalice” 

– Crîșmaru I. și Enacache C.), a X-a Bp („Tractoare și mașini agricole” – Crîșmaru I.), a XI-a Bp 

(„Uzura pieselor și mentenanța motoarelor” – Crîșmaru I.) și a fost elaborat un nou curriculum de 

dezvoltare locală pentru clasa a XII-a E („Mentenanța calculatoarelor” – Crîșmaru I.). 

Planificările anuale și semestriale au fost întocmite și prezentate la timp de toți profesorii ingineri 

și maiștrii instructori. Modernizarea procesului de predare-învățare s-a realizat prin utilizarea softurilor 

educaționale și a materialelor pe suport electronic pentru domeniile agricultură, mecanică și electronică-

automatizări. 

Activitățile online s-au desfășurat pe platformele Adservio, Google Classroom, Google Meet, 

Zoom, WhatsApp. 

S-au desfășurat și activități extracurriculare prilejuite de Săptămâna educației globale, Proiectul 

„CEO Antreprenor – Competitivitate Excelență Oportunitate”,  Programul Operațional Capital Uman 

2014 – 2020, în parteneriat cu U.S.A.M.V. Cluj-Napoca, publicarea unor articole în revista școlii. 

Un grup țintă, format din absolvenți ai școlii profesionale, calificarea mecanic agricol, a continuat 

activitățile din cadrul proiectului POCU – 108847 „Multiplicarea metodelor de Educație și a 

Competențelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive – EMPLOY MECHANICS!”, în 

parteneriat cu ISJ Iași (responsabil Crîșmaru I.). 

A fost depus și aprobat proiectul „Să fii un bun profesionist” (prof. ing. I. Crîșmaru) pe platforma 

de crowdfunding „Narada”, prin care s-a obținut sponsorizarea unui kit compus din: tablă interactivă IQ 

Board de 94 inch, sistem audio de 40 W, tavă interactivă cu 4 pixuri electromagnetice color și radieră, 

Smart Pen cu funcții variate, videoproiector OPTOMA Ultra Short Throw și licența pentru aplicația 

Mozabook Classroom (valabilă un an). 

S-au propus, discutat și aprobat temele proiectelor pentru obținerea calificării profesionale 

corespunzătoare nivelurilor 3 (mecanic agricol) și 4 (tehnician operator tehnică de calcul), conform 

modificărilor metodologiilor de desfășurare impuse de pandemia de Covid-19, în termenele stabilite de 

MEC, respectând curriculumul și SPP conform calificărilor aferente, apoi s-au informat elevii referitor 

la acestea. 

De asemenea, s-au elaborat subiecte pentru testele inițiale și examenele de diferență. 
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Elevii au realizat portofolii personale la orele de teorie, laborator tehnologic sau instruire practică 

sub îndrumarea, supravegherea și contribuția inginerilor și a maiștrilor instructori. 

Activitățile din perioada anului școlar 2020 – 2021 s-au desfășurat în condițiile impuse de 

pandemia de Covid-19, cadrele didactice din aria curriculară „Tehnologii” preocupându-se de creșterea 

calității și eficienței procesului de învățământ la modulele de specialitate din cadrul domeniilor mecanică 

– electronică-automatizări. 

 

 

 

7.  MATEMATICĂ ȘI  ŞTIINŢE 

 

1. Proiectarea activităţii: 

 

1.1.1. Elaborarea proiectelor didactice în conformitate cu programa școlară în vigoare, norme 

metodologice  și cu contextul  clasei de elevi 

1.1.2. Adaptarea proiectului didactic la particularitățile colectivului de elevi determinate de nivelul de 

pregătire, stilul de învățare, rezultate anterioare  ale elevilor 

 

1.2.1. Identificarea cerinţelor elevilor, părinților, agenților economici, autorităților locale legate de oferta 

educaţională 

1.3. Utilizarea TIC în activitatea de proiectare 

 

1.4.1. Proiectarea activităților pentru învățarea în mediul online utilizand mijloace didactice, metode 

didactice adecvate 

1.4.2. Adaptarea instrumentelor de evaluare pentru aplicarea în online 

 

1.5.1. Proiectarea activităţilor extracurriculare corelate cu nevoile și interesele elevilor  

1.5.2. Proiectarea activităţilor extracurriculare corelate cu planul managerial al unităţii 

                                                                                                                                

2. Realizarea activităţilor didactice: 

 

 2.1.1. Utilizarea strategiilor didactice care asigură capacitatea de autoevaluare și de lucru în echipă 

2.1.2. Utilizarea strategiilor didactice care asigură capacitatea de comunicare elev-elev, cadru didactic –

elev 

2.1.3 Utilizarea strategiilor didactice care dezvoltă capacitatea de analiză, gândirea logică 

2.1.4. Utilizarea strategiilor didactice care asigură formarea și dezvoltarea deprinderilor și competențelor 

specifice 

2.2.1. Utilizarea softurilor educaţionale și TIC (activitate online) 

2.2.2. Utilizarea eficientă a mijloacelor de învățământ  pentru optimizarea activității didactice 

2.3.1. Utilizarea resurselor educaționale deschise, aplicații online 

2.3.2. Susținerea sesiunilor de învățare pe platforme educaționale 

2.4.1. Diseminarea activităţilor realizate la nivelul comisiilor metodice și a colectivelor de elevi 

2.4.2. Evaluarea activităţilor realizate, analiza rezultatelor și stabilirea de măsuri de îmbunătățire 

2.5.1. Organizarea unei  activităţi extracurriculare  pe semestru, pe bază de proiect 
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 În semestrul I activitatea ”Ziua Naţională împotriva fumatului.”-activitate de informare și 

conștientizare despre efectele tutunului, au fost implicați elevii din clasele a IX-a si a X-a, noiembrie 

2020  

2.6.1. Formarea deprinderilor de studiu individual 

2.6.2. Formarea deprinderilor de studiu în echipă în vederea dezvoltării competenţei „a învăţa să înveţi” 

2.7.1. Participarea la activități de voluntariat                                   

                                                                                                                   

3. Evaluarea rezultatelor învăţării 

 

3.1.1. Stabilirea şi informarea elevilor în legătură cu  criteriile şi a procedurilor de evaluare  

3.1.2. Analizarea rezultatelor evaluării cu elevii, diriginții, părinții 

3.2.1. Aplicarea testelor iniţiale 

3.2.2. Analiza rezultatelor și stabilirea măsurilor ameliorative 

3.3.1. Utilizarea verificării orale în notarea elevilor 

3.3.2. Utilizarea testelor iniţiale și sumative în notarea elevilor 

3.3.3. Utilizarea referatelor, portofoliilor şi altor tipuri de instrumente de evaluare 

3.3.4. Utilizarea instrumentelor de evaluare a competenţelor și deprinderilor 

3.3.5. Utilizarea instrumentelor de evaluare online 

3.4.1.Aplicarea fișelor de autoevaluare 

 

3.5.2. Aplicarea şi interpretarea chestionarelor pentru feedback-ul solicitat elevilor 

 

3.6.1. Coordonarea elaborării portofoliului educaţional  

3.6.2. Completarea portofoliului elevilor cu plan de măsuri pentru îmbunătăţirea performanţelor 

 

3.7.1. Evaluarea prin instrumente adecvate a activității online 

3.7.2. Valorificarea rezultatelor evaluării şi oferirea de feedback fiecărui elev 

                                                                                                                  

4. Managementul clasei de elevi 

 

 4.1.1. Stabilirea regulilor de conduită  și de organizare a locului de muncă pentru desfăşurarea în bune 

condiții a  activităţii 

4.1.2. Asigurarea unui ambient și climat de muncă corespunzător 

 

4.2.1. Monitorizarea comportamentului și implicării în viața școlii a elevilor 

4.2.2. Prevenirea şi gestionarea situaţiilor conflictuale 

4.2.3.Monitorizarea comportamentului elevilor şi gestionarea situaţiilor conflictuale 

 

4.3.1. Cunoaşterea elevilor 

4.3.2. Consilierea elevilor 

4.3.3. Tratarea diferenţiată a elevilor în funcţie de particularităţile individuale ale acestora 

4.3.4. Consilierea părinţilor conform graficului 

 

4.4.1. Motivarea elevilor prin acordarea feedback-ului pozitiv 

4.4.2. Motivarea elevilor prin valorizarea exemplelor de bună practică 
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5. Managementul carierei şi al dezvoltării personale 

 

5.1.1 Valorificarea competenţelor dobândite prin perfecționarea în activitatea educativă și didactică 

Profesorii au participat  la activităţile Cercurilor metodice conform graficului de la ISJ: 

o Prof. Dobrinescu Viorel a participat la activitățile Cercului metodic fizică nr.3 

-10 decembrie 2020 cu tema "Învățământul online - provocări, avantaje, dezavantaje, 

elemente pentru inovarea educației. Exemple de bună practică privind predarea, 

învățarea, evaluarea în mediul online" 

A susținut activitatea :Etapele lecției în clasa virtuală/ în sala de clasă;Analiza SWOT a 

învățării online. 

o Prof. State Irina (biologie) a susținut în cadrul Cercului metodic județean de biologie 

activitatea cu tema: "Abordari pedagogice privind desfășurarea activităților în sistem 

hibrid/la distanță";  

o Profesorii de matematică au participat la Cercul metodic județean al profesorilor de matematică-

decembrie 2020. 

o Participare la curs de instruire "Utilizarea instrumentelor Google Classrom in lecțiile de 

biologie"-prof. State Irina. 

o Prof. Vaman Cristina(matematică) și Prisacariu Fevronia(informatică) au  participat la 

activitatea Exemple de Bună Practică din cadrul proiectului județean "Profesorul digital"; 

o Prof. Vaman Cristina a susținut o lecție on line în cadrul inspecției de monitorizare de 

către ISJ a activităților de învățare on line și la distanță ; 

o Prof. Radu Ioana(matematica), a participat la webinarul: "Metode și instrumente digitale 

alternative" 

o Prof. Prisacariu Fevronia (informatică) a participat la Cercul metodic județean al 

profesorilor de informatică și TIC; A participat la activitățile din cadrul proiectului COE-

Antreprenor Competitivitate Excelență Oportunitate care s-a desfășurat in parteriat cu 

USAMV Cluj Napoca; 

o Prof. Dobrea Gabriela(chimie) a participat la seria de sesiuni online informative  cu tema 

"Invățarea în sistem hibrid și resurse interactive pentru predare" organizat de JA 

Romania; 

o Prin Junior Achievment-prof. Vaman Cristina 

" Antreprenoriat in  liceele agricole"- seminar, 2 ore, noiembrie 2020 

" Învățarea in sistem hibrid, online si offline"- 2 ore, octombrie 2020 

 "Planificarea si susținerea lecțiilor online", 6 ore, octombrie 2020 

 "PROFESORUL DIGITAL- oportunități de formare pentru o nouă misiune în scoala 

ieșeană", 10 ore, noiembrie 2020-ianuarie 2020 

 

5.2.3. Organizarea și desfășurarea de activități demonstrative  

         In cadrul activităților Cercului metodic de biologie nr. 7 desfășurat pe sem I, noiembrie 20220, 

având ca tema: "Abordări pedagogice privind desfășurarea activităților în sistem hibrid /la distantă", 

am  prezentat on line, exemple de bune practici a activităților desfășurate in cadrul orelor de biologie-

prof. State Irina. 

 

5.3.1. Realizarea, actualizarea portofoliului personal 
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5.3.2. Realizarea, actualizarea dosarului personal 

 

5.4.1. Asigurarea unei bune comunicări cu colegii şi personalul unității 

5.4.2. Asigurarea unei bune comunicări  şi relaţionare cu beneficiarii educației elevi, părinți, membrii ai 

comunității  

                                                                                                                         

 

6. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

 

 6.1.2 Implicarea în  derularea de proiecte educaţionale avizate de conducerea școlii în vederea 

dezvoltării instituţionale: 

 Participarea la activităţile  desfăşurate în  proiectul ROSE: E.L.E.V. – Educat în Liceu, Educat pentru 

Viață- prof. Vaman Cristina, Prisacariu Fevronia, State Irina, Dobrea G; 

 

6.3.2. Promovarea imaginii şcolii în comunitate prin rezultate la examene naţionale 

La disciplina Biologie /Anatomie la examenul de Bacalaureat s-au inscris 18 elevi  dintre care 15 au 

promovat (83,33%), iar la Biologie vegetala și animală s-au inscris 17 elevi dintre care au promovat 11 

elevi(64,70%). 

 

6.4.3. Realizarea de activități de prevenire și combatere a violenței și bullyingul în mediul şcolar  şi/sau 

în mediul online 

 

6.5.2.  Respectarea normelor procedurilor de sănătate şi securitate a muncii şi de PSI şi ISU 

 

6.6.1. Aplicarea procedurilor stabilite la nivelul unităţii 

6.6.4. Implicarea în activitatea comisiilor funcționale 

 

6.7.1. Utilizarea unor instrumente realizate cu ajutorul tehnologiei şi promovarea activităților de învățare 

interactive 

                                                                                                

7. Conduita profesională 

7.1.1. Manifestarea atitudinii morale şi civice (ţinută, limbaj, respect, comportament) 

 

7.2. 1. Respectarea şi promovarea deontologiei profesionale 

 

 

 

8. RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIERULUI EDUCATIV  

 

   Pe parcursul anului școlar 2020-2021, ne-am propus  să desfășurăm, cu participarea și implicarea 

activă a tuturor cadrelor didactice din școală, o serie cât mai variată de activități, proiecte și programe 

educative, în care să se implice motivațional și conștient toți elevii şcolii, şi pe cât posibil, toţi partenerii 

implicaţi în educaţie (Familia, Poliţia, Cabinetul psihologic, biblioteca, factori economici, Biserica etc.). 

Pentru anul scolar 2020-2021, ne-am stabilit o serie de obiective de realizat la nivelul școlii si in 

mediul on line, prin activitățile educative stabilite. 
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Obiective:  

 Necesitatea recunoaşterii activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca parte esenţială a educaţiei 

obligatorii;  

 Necesitatea adaptării activităților extrașcolare si la mediul on line 

 Promovarea cooperării în vederea utilizării diverselor abordări didactice necesare ridicării 

standardelor calităţii procesului educaţional;  

 Oportunitatea oferită de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară pentru crearea condiţiilor 

egale/echitabile de acces la educaţie  

 Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a actelor de 

indisciplină 

 Creşterea procentului de promovabilitate al Evaluarilor Naţionale; 

 Cunoasterea optiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber; 

 Diversificarea activităţii extracurriculare; 

 Conectarea și colaborarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean , 

naţional si international; 

 Cresterea calitatii actiunilor educative din școală; 

 Implicarea și atragerea unui numar cat mai mare de elevi în activitățile școlii; 

 Eficientizarea colaborarii școlii cu alte institutii implicate in buna funcționare a societății; 

 Optimizarea relaţiei școală-familie; 

Puncte tari 

 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative; 

 Diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 

 Majoritatea profesorilor diriginti s-a implicat in derularea activitatilor scolare si extrascolare.; 

 Relaţia buna dintre diriginţi şi  elevilor; 

 Multitudinea si diversitatea activitatilor extrascolare  in vederea afirmarii personalitatii scolii in 

plan comunitar; 

 Vizibilitatea actului educaţional în comunitate prin mediatizarea activităţilor extraşcolare şi 

extracurriculare (spectacole, concursuri, competiţii ); 

  Deschiderea oferită de disciplinele opţionale în conformitate cu interesele copiilor şi 

perspectivele de dezvoltare ale societăţii; 

 Relaţiile interpersonale (diriginte-elev, conducere-diriginţi, profesori-părinţi, profesori-profesori 

etc.) existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, stimulativ 

 Comisia diriginţilor organizează întâlniri cu reprezentanţi ai Poliţiei în scopul prevenirii 

delincvenţei juvenile; 

 Întâlniri cu Consiliul reprezentativ al părinţilor, cu Comitetele de părinţi ale claselor, suplimentate 

de consultaţii individuale cu părinţii; 

 Contactele cu diverse instituţii pentru realizarea unor activităţi extracurriculare (excursii 

tematice) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea lor. 

 

Puncte slabe 
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 Slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de 

anturajul și preocuparile copiilor lor  

 Existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente 

pârghii pentru prevenirea şi combaterea acestui 

 Implicarea slaba a cadrelor didactice  în derularea si accesarea de  proiecte internaţionale 

 Accesul si dotarea materială a elevilor la mijloaceloe tehnologice necesare învățământului on line 

 Spațiul insuficient în incinta şcolii pentru derularea unor activități extraşcolare; 

 Dezinteresul unor  parinti si elevi față de actul educațional. 

Oportunităţi 

 Iniţierea cadrelor didactice în managementul de proiect și în cursuri de perfecționare  

 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizare în viaţa comunităţii; 

 Amplificarea dimensiunii europene prin accesarea noii generaţii de programe şi proiecte de 

cooperare internaţională; 

 Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte educative şi asumarea 

de roluri. 

 

Ameninţări 

 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea componentei 

educative 

 Existenţa unei tentatii foarte mari de a abandona scoala pentru a merge la munca in strainatate, 

datorita nivelului economic scazut al zonei;  

 Elevi cu probleme de comportament: 

 Impactul nefast al mass-mediei. 

1.Activitatea diriginților 

Comisia metodică a diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul managerial 

elaborat la începutul semestrului, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite ulterior. 

Pe parcursul semestrului, in cadrul Comisiei metodice a dirigintilor au fost derulate urmatoarele 

activitati metodice: 

 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute 

au respectat  Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile eleviilor.  

 Profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi 

principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea 

modului în care elevul relaţionează cu şcoala, profesorii şi colegii. 

 S-au desfasurat sedintele cu parintii, pe clase, fizic și on line, dupa un program afisat, în care s-

au  prelucrat regulamentele scolare (cel general si cel de ordine interioara)   

 Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica din 

Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii educative. 
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 Instruirea prof. diriginti cu privire la organizarea activitătilor educative școlare și extrașcolare, 

întocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor și a altor documente 

necesare dirigintelui. 

 Utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată 

exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient. 

 Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea la grade 

didactice şi cursuri de perfecţionare. 

 

2. Activitati educative școlare și extrascolare 

          Activitățile derulate în anul școlar 2020-2021 au vizat educația civică, educatia ecologică, educatie 

pentru sănatate, sport, educatie rutieră, educația interculturală, istorie, științe, matematică, cultura 

generală.  

       SEMESTRUL I 

ACTIVITĂȚI DERULATE IN CADRUL SĂPTĂMÂNII EDUCAȚIEI GLOBALE de către 

următorii profesori 

   ,,O MÂNĂ PESTE TIMP„  

  Activități  cu caracter cultural artistic și literar, ce evidențiază efectele poluării.  

 „LUMEA NOASTRĂ DEPINDE DE NOI ” 

 Activitatea și-a  propus să dezvolte creativitatea şi imaginaţia elevilor, oferindu-le totodată posibilitatea 

de a-şi exprima ideile şi viziunea originală despre tema dată în realizarea creaţiilor plastice. Lucrările 

realizate vor fi expuse. 

 „ EROII INTERNETULUI „ -  Dobandirea unor noțiuni fundamentale despre cetățenia digitală și 

securitatea online, astfel încât elevii să poată explora lumea online cu încredere  

  MANAGEMENTUL PROIECTELOR DE TINERET  

        ”Ziua Naţională împotriva fumatului.”- campanie de conştientizare şi informare despre efectele 

tutunului.  Noiembrie ; 

       „ Ziua Internațională a Alimentației-”  octombrie  

     ” Școala mea- viitorul meu „ 

      „ Noțiuni de chimie ” 

 „ PROTECȚIA ȘI CONSERVAREA MEDIULUI ÎN CONTEXTUL SCHIMBĂRILOR 

CLIMATICE DATORATE EVOLUȚIEI SOCIETĂȚII  

“ ÎMPREUNĂ PENTRU O LUME MAI BUNĂ !” – concurs de comunicare prin grafică și desen;    

 ”  LET`S MOVE FOR A BETTER WORLD ”  

     -Ateliere de mișcare  

  ” Ziua Europeana a Sportului ”- Antrenamente funcționale, Exerciții cu bastoane, Coregrafii  

” FLUXUL DE ACTIVITĂȚI ÎN FIRMA DE EXERCIȚIU  „  
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   PARTICIPAREA ÎN CADRUL PROIECTULUI COE- Antreprenor, Competitivitate, Excelență , 

Oportunitate -în parteneriat cu USAMV Cluj Napoca 

1.TITLUL ACTIVITĂŢII: „Talentul meu - Viața în imagini!”( !”( natura în anotimpul de toamnă 

oglindită în fotogrefie) 

        SEMESTRUL al II lea 

     În cadrul activităților Zilei Școlii a avut loc conferința ”Dialog între generații ” la care au participat 

elevii claselor a XI a și a XII a, având ca invitați : 

- COSTEL SAMUIL -Prodecan Facultatea de Agricultură , Iași 

- BOSÎNCEANU CONSTANTIN DANIEL -Procuror  

-ALEXANDRESCU RAMONA- Ministerul Sănătății, Marea Britanie 

-MOȚCO OANA – Doctor în Medicină Veterinară 

-ANDRIEȘ PETRU CLAUDIU- Student în anul III, Facultatea de Automatică și 

Calculatoare , Iași 

-NICUȚĂ ALIN GEORGE- Student în anul III , Facultatea de Educație Fizică și Sport, 

Iași 

     În cadrul Proiectului ROSE au avut loc următoarele activități : 

- Conferință dezvoltare personală, cu elevii claselor IX-X, avându-l ca invitat pe Andrieș 

Claudiu 

- Vizionarea , on line, a piesei de teatru ” O scrisoare pierdută ”(IX-X ) 

- Vizită on line,  cu elevii claselor X-XII la Agenții Economici: 

- S.C. KOSAROM Pașcani 

- S.C. A.S.T.R.A. Trifești 

29 iunie 2021- Participare la evenimentul “ZIUA GRÂULUI MOLDOVA 2021” organizat de 

către ACCEPT GRÂNARII – “DĂ-TE PE BRAZDĂ” IAȘI  și APPR -Mândru că sunt fermier!- La 

eveniment au participat elevi din clasele a IX-a Bp, a X-a Bp, a XI-a Bp și a X-a A liceu . 

 

 Proiectul AGRI-SMART, Proiect derulat de Liceul Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei 

și finanțat prin programul „Mândru să fiu fermier – Patria Credit” derulat de Fundația World Vision 

România și Patria Credit.  

Perioada de implementare: 22.04-22.07.2021 

 

 Proiect Erasmus+KA101-2A7496D0 H.A.P.P.Y. „How to Activate Progress and Persuasion 

in Youngsters” 

      Perioada de implementare: 10. 12. 2020 – 30. 11. 2021 

        

Proiect ,,Fluxul de activitati in Firma de exercitiu, editia a IX a 

       Perioada de implementare: noiembrie 2020-mai 2021 
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 Excursie Izvoarele Sucevei, clasele a 9 a C si a 11 a C 

       Perioada: 10-11.07.2021 

       

 Proiect ,,Atelierul de practica", derulat de Junior Achivement 

        Perioada de implementare: iunie-iulie 2021 

          

 Concurs Targul Firmelor de Exercitiu, Editia a VII a, ,,Firma de exercitiu - Punte catre 

mediul economic real" 

         Organizator Liceul de Turism și Alimentație “Dumitru Moțoc” Galați, 

          Clasa a XI a C, Coordonator Firma de exercitiu Shining Style. 

        Perioada: 28.05.2021 

„Singuri acasă” - Plan de acţiune pentru ajutarea copiilor care au părinţi plecaţi în străinătate – 

09.2020 – 07.2021 

Programul „JA Educaţie pentru orientare profesională” – septembrie 2020 – iulie 2021 

Adeverinţă  - activitatea de prevenire şi intervenţăe timpurie în domeniul dependenţei de substanţe şi 

comportamente la elevi – 22.03.2021 

„Lumea noastră depinde de noi”  - Săptămâna Educaţiei Globale – noiembrie 2020 

Concurs Reegional de Artă Fotografică: „Fotograful naturalist: Lumea în imagini” 2021 – ian – iun 

2021 – Acord de parteneriat:  

Concurs Regional „Mari Români”  protocol de colaborare; 

Simpozion Regional „Carmen Sylva”:  

- Protocol de colaborare 

        Concurs Regional „Valorile localităţii mele”:  

- Acord de parteneriat - premiul III 

Proiect - Consumul de băuturi alcoolice îţi afectează sănătatea! Nu meriţi să rişti! lnformeazii-

tel – iunie 2021, cu ocazia Marcării lunii naţionale a Informarii despre Efectele Consumului de Alcool  

- clasa a IX-a D 

Proiect POCU – Atelierul de practica – clasa a X-a D – JAROMANIA  

   

Participare la Atelierul de formare "Măsurarea amprentei ecologige" organizat online de Teatrul 

Vienez din București; 

     Bucovina – de la multiculturalism la extremism politic (1775-1945) – Proiect desfășurat sub egida 

The Olga Lengyel Institute (New York) – 10.02.2021; 

    Primăvara clasei a IX-a A – Concurs de fotografie  - 19.05. – 2.06.2021; 

   Who I am/Qui je suis! – activitate desfășurată la CDI al Liceul Tehnologic „Haralamb Vasiliu” – 

2.06.2021; 
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   Zilele școlii- "Mari profesori români"- clasa a IX-a B, diriginte prof.  

Organizarea si coordonarea Campionatelor de Fotbal, Handbal , între clase. 

Ecologizare atelier mecanica 

Planuri de cariera profesionala 

Istoria tractoarelor 

 

Activităţi S II.23,24.25 Iulie, ecologizare zona ateliere, cantină, teren de sport, cu clasele; a IX-a Bp, a 

X-a Bp,a XI-a Bp.29 Iunie ,participare la evenimentul ,,Ziua Grâului Moldova  2021'' cu clasele ;a IX-a 

Bp,a X-a Bp,a XI-a Bp 

1.  Participare la Worlds Largest Lesson – clasa a IX-a Ap – noiembrie 2020 

2.  Ziua culorilor – coordonator Consiliul Elevilor – octombrie 2020 

3.   Săptămâna talentelor – coordonator Consiliul Elevilor – noiembrie 2020 

4.   Eroii internetului – activitate organizată în cadrul Săptămânii educației globale  - noiembrie 

2020 cu elevi din clasa a IX-a Aprof 

5.  La Journée internationale des droits des femmes – Quiz + prezentare afise (la activitate au 

participat elevii claselor a XII-a A si a XII-a D (8 martie 2021) 

6.  Participare la concursul multiligvistic Turnul Babel organizat de Colegiul National „Costache 

Negruzzi” – mai 2021 

7. Participare la activitatea „Who am I? / Qui je suis?, organizata la CDI – 7 iunie 2021 

 

     Proiect „CEO Antreprenor – Competitivitate Excelență Oportunitate”,  Programul 

Operațional CAPITAL UMAN   2014 – 2020, în parteneriat cu U.S.A.M.V. Cluj-Napoca 

 Workshop educațional „Cum să-ți alegi facultatea” – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din 

Iași 

 Webinar „Open Days” – Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” Iași – Facultatea de Mecanică 

 Proiect „Multiplicarea metodelor de Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile 

Industriilor Competitive – EMPLOY MECHANICS!”, Cod SMIS: 108847 

 Proiect „Sa fii un bun profesionist” – NARADA 

Vizionarea unei piese de teatru (Chirița de V. Alecsandri) 

 

   Participarea, cu elevii clasei a XI a A la activitățile organizate în parteneriat cu 

INFOEDUCATIA  pentru organizarea „Târgului pentru locuri de practică”, alături de fermierii 

locali. 

 

„FIRMA DE EXERCIȚIU – PUNTE CĂTRE MEDIUL ECONOMIC REAL” EDIŢIA a 

VII-a.  

 

-Brosura  Sesiune de referate si comunicari stiintifice , cu prilejul Zilei Scolii , cre cuprinde atat 

referate ale elevilor cat si ale profesorilor 
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  - Propunerea și discutarea in Catedra oportunitatea introducerii unui „Concurs de originalitate, 

creativitate, gandire tehnica si abilitati logico – matematice”. Concursul isi propune sa depisteze si sa 

provoace curiozitatea elevilor (cu potential deosebit), sa le dezvolte anumite abilitati ce tin de sfera 

stiintelor exacte si a aptitudinilor practice de ordin ingineresc. Din pacate, a ramas la stadiul de 

initiativa. 

- Proiectul ”Bucovina între multiculturalism și extremism politic. 1775-1945”(Finanțat 

partial de TOLI New York, prin Institutul Intercultural Timișoara). În mod concret, au fost 

desfășurate ultimele activități amânate de anul trecut și a fost efectuată excursia în Bucovina, 

la Izvoarele Sucevei, cu elevii din echipa de proiect (clasele IX C și XI C). 

Numeroase parteneriate educationale au fost încheiate  cu numeroase instituții: Politia, Primaria, 

Biserica, Biblioteca etc 

4. Comisiile metodice din școală 

    Toate comisiile metodice din școală și-au planificat activitățile educative intocmind rapoarte, au 

sustinut referate si lecții deschise, s-au incheiat numeroase parteneriate educationale cu diferite institutii, 

au organizat activități remediale pentru elevii cu dificultăți de învățare și au planificat consultații cu elevii 

înainte de a susține Evaluările Naționale sau înainte de anumite competiții școlare.  

7. Comisia de monitorizare a frecvenţei, combaterea absenteismului și a abandonului școlar a 

urmărit aplicarea ROFUIP pentru absențe, a monitorizat activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce 

priveşte gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare, precum și demersurile întreprinse 

de conducerea şcolii, consilierul educativ şi profesorii diriginţi pentru combaterea absenteismului şi a 

abandonului şcolar.  

8. Comisia pentru prevenirea și reducerea violenței în mediul școlar a avut în vedere prevenirea 

violenţei prin activităţi educative ce au accentuat civismul democratic, soluţionarea pacifistă a 

conflictelor, toleranţa, nondiscriminarea, respectarea drepturilor omului, valorizarea persoanei. 

Activităţile desfăşurate în scopul prevenirii și combaterii violenţei au avut ca parteneri și actori principali 

elevii și au vizat implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei 

şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări 

acestora, precum și formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în 

condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. În cadrul orelor de Consiliere şi Orientare, 

fiecare cadru didactic a inclus şi dezbătut cu elevii lunar această realitate a şcolii româneşti şi nu numai.  

15. Consiliul elevilor : 

Consiliul Elevilor pe şcoală, sub îndrumarea consilierului educativ,  s-a implicat în atragerea cât mai 

multor elevi în   activităţi extraşcolare creative , s-au facut alegeri pentru reprezentantii elevilor. 

 

 

9. COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 

                                                  

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

concretizată în: 

- Repartizarea claselor și constituirea noii Comisii Metodice a Diriginților; 
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- 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; 

- 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; 

- Majoritatea 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: 
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- 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, 

online, pe platforma zoom. 

- Diriginții au comunicat în permanență cu părinții prin diverse metode de comunicare la distanță 

(messenger, adservio, WhatsApp) în vederea stabilirii măsurilor pe care părinții și profesorii 

trebuie sa le aplice pentru îmbunătățirea pregătirii online pentru examenul de bacalaureat). 

 

10. RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 

 

Liceul Tehnologic ”Haralamb Vasiliu” Podu Iloaiei a funcționat  în anul școlar 2020-2021 cu un 

număr de norme: didactic de predare – 48,17 norme, didactic auxiliar –12 și nedidactic –27.  

Total elevi = 624, repartizați astfel: 

-nivel liceal -zi: 469 elevi -17 clase; 

-nivel profesional: 155 elevi – 7 clase. 

În anul școlar 2020-2021, activitatea personalului serviciului secretariat a fost una eficientă, 

bazată pe responsabilitate, seriozitate, motivație profesională în contextul unui volum de muncă foarte 

mare și a necesității respectării cu strictețe a tuturor termenelor impuse de ISJ Iași, a metodologiilor și a 

legislației în vigoare cu respectarea procedurilor specifice: 

o elaborarea contractelor de muncă, deciziilor de încadrare, statului personal de funcții; 

o întocmirea dosarelor personale pentru personalul nou venit în unitate; 

o întocmirea fișelor postului și a deciziilor de încadrare pentru personalul unității; 

o completarea Registrului de evidență a salariaților ( formatul electronic ) și transmiterea la ITM; 

o întocmirea statului de personal pe trepte și gradații, anexe+ EDUSAL, transmiterea la ISJ ; 

o întocmirea fișei de încadrare cu personal didactic (liste + format electronic+ formulare tipizate, 

depunerea la ISJ; 

o întocmirea fișelor de vacantare + anexe pentru anul școlar 2020-2021 pentru personalul didactic 

o întocmirea state de plată și state de avans cadre didactice - CO 2021-EDUSAL; 

o întocmirea și transmiterea Declarației 112 privind contribuțiile către stat ale salariaților; 

o întocmirea lunară a pontajelor personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic al unității și 

întocmirea pontajului pentru personalul didactic navetist; 

o completarea cataloagelor, registrelor matricole, după examenele de corigență, 

o completarea registrelor matricole cu situația școlară la sfârșitul anului școlar, 

https://www.whatsapp.com/
https://www.whatsapp.com/
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o completarea registrelor școlare cu elevii înscriși în clasa a IX-a, 

o completarea registrului de evidență a elevilor pentru noul an școlar;  

o verificarea și înregistrarea cataloagelor pentru noul an școlar;  

o înmatricularea elevilor nou veniți (cf. cererilor de transfer aprobate),  

o rezolvarea corespondenței privind mișcarea elevilor;  

o întocmirea situațiilor statistice (pe formulare tipizate) și în SIIIR;  

o raportarea situației absențelor elevilor,  

o rezolvarea corespondenței curente privind mișcarea elevilor, 

o completare și eliberare de adeverințe, foi matricole, diplome,  

o completarea registrelor matricole cu situațiile școlare ale elevilor nou veniți;  

o întocmirea situației statistice pentru sfârșitul semestrului I și semestrului II și sfârșit de an școlar 

o realizarea bazei de date clasa a 12-a în vederea simulărilor și examenelor de bacalaureat și 

certificare a competențelor profesionale  

o pregătirea bazei de date și introducerea în aplicația Bacalaureat CL a elevilor; 

o situații solicitate de Consiliul județean (elevi în plasament, elevi cu CES, absențe elevi pt. alocație 

complementară, alocații elevi care împlinesc 18 ani, elevi cu părinți plecați în străinătate etc) 

o înscriere clasa a IX-a liceu și școală profesională 

o în registrul de corespondentă pentru anul  2020, au fost înregistrate 4541 de numere (adeverințe 

elevi, adeverințe venit, adeverințe vechime, raport/salariat, corespondență ISJ, primărie oraș Podu 

Iloaiei, Poliție, unități școlare, referate necesitate, etc) 

o întocmirea, înregistrarea și eliberarea actelor de studii pentru absolvenți (certificate de absolvire 

a ciclului inferior al liceului, diplome de absolvire a liceului, certificate de calificare nivel 3 și 4, 

diplome de bacalaureat, certificate de competențe lingvistice și digitale, foi matricole); 

o întocmirea dosarelor privind înscrierea la gradele didactice; 

o întocmire state de plată pentru examenele naționale (certificare competențe profesionale nivel 3 

și 4, Bacalaureat și Competențe digitale și lingvistice din cadrul examenului de bacalaureat; 

o încheierea și înregistrarea în REVISAL a contractelor de muncă a cadrelor didactice pentru anul 

școlar 2020-2021, 

o transmitere posturi vacante didactice; 

o arhivarea documentelor și gestionarea arhivei, 

o gestionarea corespondenței, 

o monitorizarea absențelor, 

o completarea caietelor statistice, 

o întocmirea statelor de plată pentru burse (bani de liceu, burse profesionale, burse de merit, burse 

sociale), 

o întocmirea documentației pentru decontarea navetei pentru elevi, inclusiv statele de plată, 

o întocmirea Regulamentului de funcționare a unității, 

o întocmirea  Regulamentului de organizare internă a unității, 

o întocmirea rapoartelor privind starea învățământului (semestrial și anual), 

o întocmire / actualizare proceduri, 

o întocmire situații statistice pentru PAS, RAEI. 

 

 

 ASPECTE DE ÎMBUNĂTĂȚIT 

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

polivalentă, complexitatea, intervenirea situațiilor neprevăzute, urgențe, capacitatea de a da prioritate 

rezolvării situațiilor urgente.  
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11. RAPORT DE ACTIVITATE COMPARTIMENTUL CONTABILITATE 

 

Raport de activitate al compartimentului Financiar-Contabil pentru anul școlar 2019-2020 

 

Număr persoane departament contabilitate: 2 

 

1. Administrator financiar - contabil şef: Mihai Ramona 

Decizia de angajare: 481/14.10.2016 

Decizie exercitare control financiar-preventiv: 483/17.10.2016 

2. Administrator financiar - contabil: Olaru Violeta Maria 

            Decizia de angajare: 344/1995 

            Acest serviciu şi-a desfăşurat activitatea conform planului managerial. Personalul financiar-

contabil îndrumat direct de conducerea liceului, a încercat să rezolve toate problemele legate de buna 

funcţionare a activităţii. Prin activitatea sa, compartimentul financiar-contabil participă la realizarea 

obiectivelor sistemului de învăţământ în ansamblul său. 

1. Sistemul contabil şi înţelegerea sistemului informatic 

Liceul Tehnologic “ Haralamb Vasiliu” Podu-Iloaiei are organizat sistemul de contabilitate 

propriu în conformitate cu Legea nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, a OMEF nr. 1917/2005 pentru 

aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, 

planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia cu modificările şi 

completările ulterioare. 

Este organizată şi condusă contabilitatea, în partidă dublă, în cadrul unui compartiment distinct, 

respectiv Compartimentul Financiar-Contabil - contabilitate care funcţionează cu un număr de 2 posturi 

din care 2 posturi ocupate. 

Acesta asigură înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor documentelor justificative, 

informarea ordonatorului de credite cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, a 

patrimoniului aflat în administrare, şi întocmeşte contul trimestrial si anual de execuţie a bugetului. 

Înregistrarea operaţiunilor patrimoniale în contabilitate se face cronologic, prin respectarea 

succesiunii documentelor justificative, după data de întocmire sau de intrare în unitate şi sistematic, în 

conturi sintetice şi analitice. Operaţiunile contabile sunt evidenţiate în contabilitate în perioada 

corespunzătoare şi sunt înregistrate în conturi în conformitate cu planul de conturi pentru institutiile 

publice. 

Sunt conduse registrele de contabilitate: Registrul-jurnal, Registrul-inventar şi Cartea Mare. 

Lunar se întocmeşte balanţa de verificare iar sumele înscrise în aceasta sunt determinate aritmetic, 

corect totalizate şi centralizate. 

Conducerea evidentei tehnico-operative şi contabile se realizează prin întocmirea notelor 

contabile, înregistrarea în fişele sintetice a operaţiunilor din notele contabile, evidenţierea salariilor pe 

fişe în baza statelor de plată şi întocmirea documentaţiei contabile primare pentru operaţiunile efectuate 

în sistem informatizat cu ajutorul soft-ului specific. 

Sistemul de contabilitate proprie este un sistem informatizat, furnizat de SC ADI COM SOFT  

SRL  în baza contractului de asistenţă tehnică de specialitate nr.157/10.01.2017 Acesta este un soft 

integrat care cuprinde următoarele meniuri şi îndeplineşte următoarele funcţii: 

 evidenţa mijloacelor fixe cu selectarea grupei şi subgrupei; 
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 evidenţa angajamentelor bugetare şi ordonanţărilor de plată; 

 evidenţa documentelor primare şi a stocurilor (materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe); 

 evidenţa operaţiunilor de plată şi încasare derulate prin caseria unităţii sau prin trezorerie; 

 urmărire furnizori şi clienţi; 

 evidenţa mişcării fondurilor financiare şi materiale în contabilitate; 

 întocmirea dării de seamă trimestriale; 

 întocmirea raportărilor lunare: DDS Lunar, monitorizarea cheltuielilor de personal; 

 întocmirea Raportărilor lunare, trimestriale si anuale pentru FOREXEBUG 

 Registrul jurnal; 

 Registrul numerelor de inventar. 

 Registrul CFP 

În perioada 01.09.2020-31.01.2021 persoana cu dreptul de utilizare a serviciului depunere declaratii 

on-line in baza cererii pentru utilizarea unui certificat digital calificat fata de organul fiscal ANAF si 

accesarea aplicatiilor sistemului FOREXEBUG in baza certificatului digital calificat s-a aflat în 

responsabilitatea doamnei contabil Olaru Violeta Maria, iar in perioada 01.02.2020- prezent 

responsabilitatea a revenit doamnei contabil șef Mihai Ramona ( revenită la serviciu din CCC). 

2 . Formatul și conținutul situațiilor financiare anuale    

Situaţiile financiare anuale se compun din: 

• Bilanţ, 

• Contul de rezultat patrimonial, 

• Situaţia fluxurilor de trezorerie, 

• Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor, 

• Conturile de execuţie bugetară 

• Anexe la situaţiile financiare, care includ: politici contabile şi note explicative . 

Situaţiile financiare reprezintă documente oficiale de prezentare a situaţiei patrimoniului aflat în  

administrarea statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, precum si a execuţiei bugetului de venituri 

şi cheltuieli la finele anului şi constitute un tot unitar. 

Situaţiile financiare anuale se întocmesc pe modelele aprobate prin ordin al ministrului finanţelor 

publice privind întocmirea, semnarea, depunerea, componenţa şi modul de completare a situaţiilor 

financiare, avand în vedere şi structura indicatorilor aprobaţi în legea bugetului de stat precum şi alte 

reglementări în vigoare elaborate de Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Educaţiei si Cercetarii 

Stintifice şi sunt auditate potrivit legii. 

Se semnează de către ordonatorul terţiar de credite şi de conducătorul compartimentului financiar-

contabil. 

  Situaţiile financiare sunt însoţite de o declaraţie scrisă a persoanelor de mai sus, prin care îşi 

asumă răspunderea pentru întocmirea situaţiilor financiare anuale şi confirmă că: 

a) politicile contabile sunt în conformitate cu reglementările contabile aplicabile; 

b) situaţiile financiare oferă o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare şi a celorlalte 

informaţii referitoare la activitatea desfăşurată; 

c) activitatea se desfăşoară în condiţii de continuitate sau dacă nu, se fac precizări exprese în acest 

sens. 

Situaţiile financiare se depun de către Liceul Tehnologic “ Haralamb Vasiliu” Podu-Iloaiei, la 

termenele stabilite şi au înscrise în clar numele şi prenumele persoanei care le-a întocmit şi calitatea 



55 

 

acesteia. Situaţiile financiare se depun de către conducătorii compartimentelor financiar-contabile sau de 

persoane cu atribuţii în activitatea de analiză şi centralizare a acestora care să poată oferi informaţiile 

necesare în legătură cu structura si continutul informatiilor din situaţiile financiare prezentate. 

Bilanţul este documentul contabil de sinteza prin care se prezintă elementele de activ, datorii şi 

capital propriu la sfârşitul exerciţiului financiar, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de lege. 

Bilanţul contabil se întocmeşte pe baza ultimei balanţe de verificare a conturilor sintetice la data 

de 31 a fiecărui trimestru, pusă de acord cu balanţele de verificare ale conturilor analitice, după 

înregistrarea cronologică şi sistematică a operaţiunilor consemnate în documente justificative, intocmite 

potrivit legii. 

Contul de rezultat patrimonial prezintă situaţia veniturilor, finanţărilor şi cheltuielilor din cursul 

exerciţiului curent iar rezultatul patrimonial (excedent/deficit) este un rezultat economic care reprezintă 

performanţa financiară a instituţiei. 

Dinamica activelor şi capitalurilor se raportează în "Situaţia modificarilor în structura activelor 

nete /capitaluri" ( formular din situaţiile financiare anuale- anexa 34, 35 a si 35 b) datele prezentate 

trebuie să fie însoţite de informaţii referitoare la natura modificărilor, natura şi scopul constituirii 

rezervelor, orice informaţii semnificative. 

Întocmirea şi raportarea conturilor anuale de execuţie a bugetului de stat şi a bugetelor din 

fondurilor speciale se fac pe structura bugetelor aprobate conform prevederilor legale. 

În „Contul de execuţie a bugetului instituţiei - Venituri” se raporteaza numai veniturile incasate 

in anul curent (fara cuprinderea excedentului rezultat din anii precedenti). 

Contul de execuţie al instituţiei publice – „Cheltuieli” se completează distinct pentru cheltuielile 

efectuate din bugetul de stat, bugetele fondurilor speciale, intrările de credite externe, fonduri externe 

nerambursabile, venituri proprii etc., la nivel de capitol, subcapitol, titlu, articol şi alineat de cheltuieli. 

In vederea asigurării informaţiilor necesare, se vor evidenţia datoriile în formularul 30 "Plăţi 

restante" care vor fi corelate cu formularul 40 a. 

Notele explicative se prezintă sistematic. Pentru fiecare element semnificativ din situaţiile 

financiare anuale trebuie sa existe informaţii aferente în notele explicative. 

Situaţiile financiare au fost întocmite în conformitate cu Planul de conturi general stabilit prin 

Normele metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, şi 

instrucţiunile de aplicare a acestuia aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 şi 

cu alte acte normative printre care enumerăm: 

 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată; 

 Procedurile privind evidenţierea in contabilitate a operaţiunilor financiar-contabile specifice 

palatelor si cluburilor ; 

 Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1917/2005 cu modificarile si completarile ulterioare; 

 SGG 400/2015 privind aprobarea Codului Controlului Intern ; 

 OMFP 1139/2015 Norme metodologice CFP; 

 alte reglementări legale specifice activităţii desfăsurate. 

Situaţiile financiare sunt întocmite pe baza balanţei de verificare a conturilor sintetice si analitice. Nu 

există litigii semnificative care ar putea periclita în viitor desfăsurarea în condiţii normale a activităţii 

instituţiei. 

3. Detalierea activităților desfășurate în anul școlar 2020-2021  
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- În perioada 01-15 a fiecarei luni am incheiat luna precedenta, prin depunerea de  raportari la 

Primaria orasului Podu-Iloaiei : Adresa plăți restante, Bilanț scurt, Darea de seama contabila 

pentru venituri proprii- Cont de executie cheltuieli, venituri; 

- Lunar am procedat la  depunerea de  raportari la I.S.J. Iași : Situație privind Monitorizarea 

Cheltuielilor de personal ; Cont de executie cheltuieli, venituri; Necesar de credite pentru plata 

salariilor, a burselor, navetă elevi ; 

- Trimestrial am intocmit Situatiile financiare  cu anexele aferente atat 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; 

- Am întocmit planurile de venituri si cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele si în condiţiile 

stabilite de lege; 

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

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

de stat; 

- 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  

- Lunar am întocmit facturi către clienti și diverși debitori privind vânzarea de produse obtinute 

din activitatea proprie și spațiile inchiriate ; 

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

valorile în fișele individuale ; 

- Lunar am operat în software-ul contabil încasările de la clienti si debitori diverși ; 

- Am coordonat şi verificat activitatea desfăşurată la casieria unităţii; 

- Am coordonat şi verificat activitatea de achiziții prin intermediul SICAP; 

- Am mers bisăptămînal 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 semnaturi, conventii etc. ; 

- Lunar am depus ”Declaratia 112 privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, a 

impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate ” și ”Declaratia 100 privind 

obligația de plată a taxei pentru persoanele cu handicap neîncadrate” 

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

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

- Lunar am efectuat operații în Aplicatia 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 ;  

- Decadal am intocmit necesarul privind  programarea  plăților ce se derulează prin Trezoreria 

Statului; 

- Lunar am contabilizat facturile emise pentru colaboratori, încasările şi plăţile în lei  conform 

extrasului de cont; 

- Lunar am întocmit viramentele prin programul Ministerului Finantelor Publice (OPME, CEC)  

pentru: cheltuielile de personal , navetă elevi, burse elevi, plată furnizori; 

- Am asigurat evidenţa contabilă a stocurilor, a relaţiilor cu terţii, a trezoreriei şi evidenţa veniturilor 

şi cheltuielilor; am asigurat evidenţa analitică la cantină, evidenţa furnizorilor; am întocmit  notele 

contabile de intrare şi ieşire a alimentelor şi materialelor; 

- Am înregistrat intrări de marfă în baza documentelor, urmăreşte încadrarea strictă în creditele 

aprobate pe toate coordonatele clasificaţiei bugetare; 

- Am întocmit si depus dosare la Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate Iași  când legea a impus 
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recuperarea concediilor medicale; 

- Am înregistrat lunar  în SIIR bugetul de venituri și cheltuieli și plățile efectuate pe surse de 

finanțare și articole contabili ; 

- Am lucrat în cadrul Proiectului – ROSE – Titlul Subproiectului : E.L.E.V. – Educat în Liceu, 

Educat pentru Viață ; 

- Am incheiat contracte cu furnizorii de utilitati si servicii ; 

- Ori de cate ori s-au efectuat rectificari bugetare am intocmit 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 Aplicatia CAB modificările aduse ;  

-  Am mers la Institiile de credit cu care colaborăm pentru salarii, garanții materiale, abonamente 

si burse scolare cu diverse documente ( Specimene de semnaturi, conventii, borderouri, cereri 

etc) ; 

- Am întocmit ori de cate ori a fost necesar Referate de necesitate, am înregistrat corespondenta, 

am efectuat  verificări și punctaje, Procese verbale de predare primire Mijloace fixe si obiecte de 

inventar; am întocmit foi de vărsământ pentru depunere numerar din încasări la Caseria 

Trezoreriei Statului, am intocmit CEC-uri numerar pentru plata, burselor, salariilor, 

abonamentelor și cheltuielilor materiale, situatii catre ISJ Iași referitoare la abonamente, cheltuieli 

de capital, numărul de elevi privind calcularea costului standard, etc.   

- Am organizat clasarea și păstrarea documentelor justificative, a registrelor și bilanțurilor 

contabile; 

- Am asigurat organizarea inventarierii valorilor materiale şi băneşti, am instruit personalul in 

vederea efectuării corecte a operaţiunii de inventariere; 

- Am verificat centralizatorul de inventariere, documentaţia de transfer si casarea bunurilor; am 

verificat si regularizat și înregistrat  diferenţele de inventar în evidenţele contabile; 

- Am instruit şi controlat periodic personalul care gestionează valorile materiale; 

- Am urmărit aplicarea şi respectarea dispoziţiilor legale privind salarizarea şi drepturile 

personalului didactic si tehnic – administrativ; am verificat statele de plata, indemnizaţiile de 

concediu, bursele; 

- Am întocmit referat şi l-am supus aprobării privind componența comisiilor de recepţie atât pentru 

bunuri intrate în unitate cât şi pentru materiale; 

- Am colaborat cu secretariatul şcolii pentru rezolvarea sarcinilor de serviciu; 

- Am colaborat cu conducerea instituției în diverse acțiuni si am informat-o in legătură cu noutăți 

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

- Am respectat ordinea și disciplina la locul de muncă, normele de protecție a muncii, de PSI, și 

ISU pentru toate tipurile  de activitati desfășurate în cadrul instituției  și am răspuns tuturor 

solicitărilor referitoare la orice situații contabile . 

       In perioada de raportare raspunderea pentru buna desfasurare a activitatii a revenit directorului 

nominalizat in persoana d-nului prof. ing Cătărău Vasile, iar raspunderea evidentei contabile si a 

intocmirii situatiei financiare a revenit d-nei ec. Mihai Ramona . 
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12. 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. 

 Am elaborat graficele de activitate pentru personalul de îngrijire și pază din unitate, iar la finalul 

fiecărei luni am întocmit pontajul. 

 

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. 



59 

 

 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. 

 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. 

 

 

 

13. RAPORT DE ACTIVITATE AL LABORANTULUI 

 

În anul școlar 2020 – 2021 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. 
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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. 

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 2019 - 2020 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.  



61 

 

Și în anul școlar 2020-2021 am îndeplinit atribuțiile de casier al școlii.  

 În ceea ce privește conduita profesională am manifesta t  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; 

 

 

14.BIBLIOTECA 

 

1. Date statistice:  

- Nr. de cititori: 580, din care 550 de elevi, şi 30 de cadre didactice și auxiliare 

- Nr. total de volume aflate în bibliotecă, 20510. 

- Nr. de volume existente la sfârșitul sem I: 20203 

- Nr. volumelor eliberate în cursul semestrului I: 3150 

- Nr. volumelor eliberate la sfârșitul anului: 4000 

- Nr. de vizite la bibliotecă (frecvenţă) sem. I: 8200 

- Nr. de vizite la bibliotecă (frecvenţă) la sfârșitul anului: 11400 

- 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 2020 - 2021, biblioteca şcolii şi-a desfăşurat activitatea după un plan, 

urmărind: 

- amenajarea bibliotecii liceului și pregătirea acesteia pentru a primi elevii, 

- înscrierea  elevilor de clasa a IX-a la biblioteca școlii, 

- acţiuni de popularizare a cărţilor, prin vizitarea bibliotecii de către elevii claselor a IX-a și 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, 
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- 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 2021-2022, 

- recartare, 

- inventarierea cărților obținute prin donație, 

- încurajarea donaţiilor de carte, 

- valorificarea potențialului creativ al elevilor prin participarea la concursuri de creație sau de 

recitare, 

- lucrul cu echipa redacțională a revistei liceale „NOI”, 

- publicarea în revista liceală „NOI”, 

- publicarea elevilor talentați în volume colective (ex. „Poemele Iașului”, „Poveștile Iașului”, 

- publicarea articolelor de succes în antologia „Revista revistelor școlare”, 

- Procedură operațională circuitul manualelor școlare în pandemie, 

- donație de carte și inventarierea lor, 

- Întocmit situația statistică pentru anul în curs și din anii anteriori cu manualele și cărțile pe care 

trebuie să le restituie elevii din clasele a XII-a și a XI-a P, 

- Preluarea manualelor școlare și a cărților de la elevi. 

- participarea la concursuri și simpozioane județene și naționale, 

- pregătirea elevilor în vederea participării la diverse activități, 

- stabilirea de parteneriate educaționale cu diverse instituții educative din județ și din țară, 

- coordonarea lucrului la revista școlii, „NOI”, 

- crearea revistei electronice Timpul NOI, pe platforma revistei de cultură „Timpul” 

3. Formare continuă 

 

Participare la cursuri/ stagii  de perfecţionare, activități metodice 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea stagiul de 

perfecţionare/activitate 
Participant Perioada 

Nr. 

ore/  

credite 

Nivel 

(jud., 

naţional ) 

Unitatea 

organizatoare 

1. 

Consfătuirea Județeană 

a Bibliotecarilor 

școlari 

Participare 26.09.2020  Județean 

Inspectorat 

Școlar Județean 

Iași 

2. ”Educația în familie” 

Organizator/Coordo

nator proiect 

național 

19.02.2021 2 h Național 
Esențial Proiect 

educațional 
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3. 

Seria de webinarii 

Aspire Teachers 

Seminarii online de 

dezvoltare profesională 

Participare 11.02.2021 1h,30 Național aspireteachers 

4. 

Formare și 

perfecționare 

„Inteligența 

emoțională” 

Participare 
28.02. 

2021 
3 h Național SELLification 

5. 

Curs de formare 

continuă „Promovarea 

multiculturalității în era 

digitală”  

Participare 
5-

7.06.2021 

24 de 

ore 
Național 

Deutscher 

Lesesaal, 

Biblioteca 

Centrală Craiova 

6. 
Webinar „Starea de 

bine în școală” 
Participare 3.03.2021 3 h Național 

A.S.Consultant 

S.R.L. 

formator Ana 

Tîrcă) 

7. 
Webinar Bun venit la 

școală 
Participare 28.08.2020 1 h Național 

AtelieR de 

Cuvinte 

8. 
Webinar Curajul de a fi 

tu însuți 
Participare 23.08.2020 1 h,30 Național 

AtelieR de 

Cuvinte 

9. 

Webinar Partea Văzută 

și Nevăzută a Profesiei 

de Psiholog 

Participare formare 9.02.2021 1 h,30 Național 

AtelieR de 

Cuvinte și Ce 

FACI, Te FACE 

10. 

Webinar „Cum să 

integrezi improvizația 

în activitatea didactică” 

Participare curs 

formare 
26.02.2021 1 h Național 

AtelieR de 

Cuvinte 

 

 

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 – XI 

 
Lunar 

 

5.  Activitati  extraşcolare/extracurriculare 
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Nr. 

crt. 

Tipul activităţii ( spectacole, 

vizite, concursuri, drumeţii, 

excursii, activităţi: caritabile, 

ecologice , comemorative….) 

Titlul activităţii Clasa Data 

1 

Activitate aplicativă în cadrul 

proiectului educațional național 

”Educația în familie” Editura 

Arabela, Argeș 

„Cei șapte ani de acasă!” 

Adev. organizator, evaluator 
IX - XII 9.11.2020 

2 
Publicare articol 

Ed. Arabela 

Publicare articol ”Evaluarea în 

învățământul preuniversitar” 

În cartea cu ISBN „Importanța 

evaluării inițiale în activitatea 

didactică. Metode. Tehnici. 

Strategii” Pag. 1110 

ISBN general: 978 – 

606 – 9031 – 20 – 9 

ISBN vol. II: 978 – 

606 – 9031 – 21 - 6 

Vol. I 

13.11.2020 

3 
Publicare articol 

Ed. Esențial proiect educațional 

Publicare articol ”Evaluarea 

inițială” în revista cu ISSN 

”Evaluarea în învățământul 

preuniversitar- Articole de 

specialitate” „Importanța 

evaluării inițiale. Metode. Tehnici. 

Strategii” Pag. 1014 

ISSN: 2537 – 4893 

ISSN – L: 2537 - 

4893 

nr. 8, vol. I 

13.11.2020 

4 Parteneriat nr. 21132 Editura D”Art, Editura Arabela  13.11.2020 

5 

Publicare articol „Revista NOI – 

fereastră spirituală spre 

universul liceenilor” 

Editura Asachiana ISSN 2285-3197 
Vol. XIII 

2020 

6 Coordonator elevi   Poemele Iașului 
 ISBN 978-606-

9047-15-6 
Nov. 2020 

7 Coordonator elevi   Poemele Iașului 
ISBN 978-606-

9047-18-7 
Nov. 2020 

8 concurs „Iașii lui Negruzzi” XI 21.10.2020 

9 Sesiune de comunicări  
„Semper artes”, „Iașii lui 

Negruzzi” 
 29.10.2020 

10 Coordonator concurs „Historia urbana”  30.06.2020 

11 Sesiune de comunicări „Semper artes”  30.19.2020 

12 Realizare Proiect educațional  „Cartea, comoara pentru suflet" 
Col. Tehn. ”Gh. 

Asachi 
5.01.2021 

13 Parteneriat 
Proiect educațional „Cartea, 

comoara pentru suflet" 
IX-XII 5.01.2021 
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14 
Activitate și expoziție online 

temporară 

„Cartea veche în cultura română. 

Contribuția tipăriturilor la 

dezvoltarea culturii și limbii 

române”, 

IX-XII 5.01.2021 

15 Activitate extracurriculară Revista școlară „NOI” 

Coordonator al 

grupului redacțional 

de elevi ai liceului  

sept.– dec.. 

2020 

16 

Concurs  

Lic. Tehn. „Anghel Saligny” 

(Fetești, Ialomița) 

„Dacă noi am fi planeta albastră” 

 
Coordonator 4.06.2021 

17 

Concurs 

Colegiul „Aurel Vijoli” 

(Făgăraș, Brașov) 

„Primăvara în ochi de copil” 

 
Coordonator 9.02.2021 

18 

Concurs 

(Seminarul Teologic Liceal 

Ortodox „Mitropolitul 

Dosoftei”, Suceava) 

„Icoana din sufletul copilului” 

 
Coordonator 28.06.2021 

19 

Concurs interjudețean 

(Școala Pârteștii de Sus, 

Suceava) 

 

„Copilăria, zâmbet și candoare” 

 

Coordonator, 

organizator, 

supraveghetor, 

evaluator 

11.06.2021 

20 

Publicare articol Simpozion 

„Formal și non-formal în 

activitatea didactică”  

(participare internațională) 

(Col. „Aurel Vijoli”, Brașov) 

„Instruirea interactivă. Educația 

nonformală vs. Educația formală” 

Diplomă de excelență 

Volum ISBN 978-

973-0-34411-0 
12.03.2021 

21 Voluntariat 
Proiect Educațional „Primăvara în 

ochi de copil” 

Coordonare 

activități 

420/9.02.2021 

9.02.2021 

22 Voluntariat 
„Din suflet dăruim” din Proiectul 

„Cartea – comoară pentru suflet” 
coordonator Iunie 2021 

23 

Publicare articol simpozion 

național online „Nu pentru 

școală, ci pentru viață 

învățăm!” 

(Col. T. „Ion Mincu”, 

Focșani) 

„De la revista liceală, la activitățile 

extrașcolare” 

Susținere lucrare 

ISBN 978-973-0-

34577-3 

20.05.2021 
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24 

Publicare articol simpozion 

național „Calitate și 

performanță educațională în 

școala europeană” 

(L.A.„Bălașa Doamna”, 

Târgoviște)) 

„Revista școlară – oglindă a 

fenomenului cultural adolescentin” 
Susținere lucrare 4.06.2021 

25 

Publicare articol Conferința 

Internațională „Science and 

innovation in on-line 

education”, Col. T. „Gh. 

Asachi” 

„NOI” MAGAZINE, SPIRITUAL 

WINDOW TO THE UNIVERSE OF 

HIGH SCHOOL 

STUDENTS/ REVISTA „NOI”, 

FEREASTRĂ SPIRITUALĂ SPRE 

UNIVERSUL 

LICEENILOR 

Susținere lucrare 

ISBN 978-606-028-

583-0 

25.05.2021 

26 

Asociația europeană a 

profesioniștilor din educație 

EDUMI 

WebinarX: Povești din sala de 

clasă 
Participare (o oră) 29.04.2021 

27 

Asociația europeană a 

profesioniștilor din educație 

EDUMI 

„Educația la timpul prezent ”– 

Webinar I- Gilda Scarfe 

Participare (o oră) 

Formare și 

perfecționare 

10.05.2021 

28 SELLification 4EDUcational „Elevul tău este un geniu!” 

Participare  

(Curs trei ore) 

Formare și 

perfecționare 

12.04.2021 

29 SELLification 4EDUcational „Starea de bine a educatorului” 

Participare  

(Curs trei ore) 

Formare și 

perfecționare 

12.05.2021 

30 
CMBRAE 

Proiect educațional  
„Să-ți vorbesc despre mine!” Participare 2.07.2021 

31 

CJRAE  

Atelier de dezvoltare 

personală 

„Relațiile mele imposibile” Participare 2.03.2021 

32 SELLification 4EDUcational „Elevul tău este un geniu!” 

Participare  

(Curs trei ore) 

Formare și 

perfecționare 

9.04.2021 

33 SELLification 4EDUcational 
„Inteligența emoțională în actul de 

predare! 

Participare  

(Curs trei ore) 
27.02.2021 
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Formare și 

perfecționare 

34 SELLification 4EDUcational 
„Inteligența emoțională în actul de 

predare! 

Participare  

(Curs trei ore) 

Formare și 

perfecționare 

28.02.2021 

35 
Seria de Webinarii Aspire 

Teachers 2021 

„Cum să gândești evaluarea finală 

încă de la început de semestru?” 

Participare  

(Curs 1,5 ore) 

Formare și 

perfecționare 

11.02.2021 

36 
Simpozion Național 

„Educația în familie” 
„Educația copilului în familie” Participare  19.02.2021 

37 

Publicare articol carte 

„Magia sărbătorilor de iarnă! 

Tradiții și obiceiuri! 

„Parteneriatul cu părinții. Serbările 

școlare” 

ISBN 978-606-

8842-83-7 
Ian.2021 

38 
Publicare studiu de 

specialitate carte 

„Educația în familie. Cei șapte ani 

de acasă!”” 

ISBN general 978-

606-987-059-4 

ISBN Vol. I 978-

606-987-060-0 

19.02.2021 

39 
Publicare studiu de 

specialitate (CD-ROM) 
„Educația copilului în familie” 

ISSN 2537-4893 

ISSN-L 2537-4893 
 

40 
Publicare articol revistă 

„Educația face diferența” 

„Parteneriatul cu părinții. Serbările 

școlare” 

ISSN 2559-0502 

ISSN-L 2344-2689 
Ian. 2021 

41 

Conferința internațională 

Asoc. Obștească Centrul de 

Reabilitare și Integrare 

Socială a Copiilor cu 

Dizabilități de Intelect 

Cultum  

„Educația timpurie online și 

offline” 
Participare 

2-

4.03.2021 

42 Simpozion național  „Educația în familie” 
Publicarea studiu de 

specialitate 
19.02.2021 

43 
Activitate aplicativă „Din 

suflet pentru mama” 
„Din suflet pentru mama” 

Organizator 

Evaluator 
19.02.2021 

44 
Activitate de formare 

profesională 

Simpozion Național „Educația în 

familie. Cei șapte ani de acasă” 

Organizator,  

Evaluator 
19.02.2021 

45 

Concurs Proiect „Parfumul 

primăverii”, L.T. „Constantin 

Filipescu”, Caracal, Olt 

„Primăvara, anotimpul florilor” 

Murarașu Iona, X C – Pr. II 
Îndrumător  27.05.2021 
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Alte responsabilităţi: 

- Parteneriat de colaborare cu Liceul de Arte „Bălașa Doamna”, Târgoviște, nr. 837/27.04.2021 

- Protocol de colaborare cu Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei”, Suceava, 

nr. 16661/20.05.2021 

- Parteneriat educațional cu Școala Pârteștii de Sus, jud. Suceava, nr. 858/2.05.2021 

- Parteneriat educațional cu Liceul Tehnologic „Anghel Saligny”, Fetești, Ialomița, 

nr.2280/5.05.2021 

- Parteneriat cu Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”, Lic. Tehn. „Petru Poni”, Lic Econ. „V. 

Madgearu” Iași  (26.11.2019) 

- Parteneriat nr. 4400 cu ziarul „Esențial în educație” – ISSN 2067-2675, Editura „Esențial Media 

(Loredana Dumitrescu, Editura D”Art) 

- Parteneriat nr. 21132 cu Editura „Arabella” 13.11.2019 

- Parteneriate cu Colegiul „Costache Negruzzi”, Iași 

- Deoarece sunt responsabilul pe şcoală cu manualele şcolare, m-am ocupat de tot ceea ce implică 

această activitate:  

- comenzi de manuale,  

- distribuţie de manuale elevilor,  

- statistici,  

- recartări. 
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VI. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

 

FINANŢARE DE LA BUGETUL REPUBLICAN 

 

Pentru anul şcolar  2019-2020, unitatea noastră şcolară a fost finanţată prin bugetul de stat cu 

fonduri în sumă de 6.012.439 lei pentru următoarele titluri de cheltuieli: 

 

 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”, „Burse pentru elevi moldoveni”, și plata unui premiu 

in valoare de 3000 lei elevei care a obținut nota 10 la Bacalaureat. 

FINANŢARE LOCALĂ 

Pentru aceeaşi perioada, unitatea noastră şcolară a fost finanţată prin bugetul local cu fonduri în 

sumă de 604532 lei pentru următoarele titluri de cheltuieli, astfel: 

TOTAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL LOCAL Suma 

TITLUL II – Bunuri şi servicii 362.928 

TITLUL IX – Asistență socială (CES) 21.152 

TITLUL XI – Alte cheltuieli – burse 45.452 

TITLUL XIII Active nefinanciare_Investitii TRACTOR 175.000 

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. 

TOTAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL DE STAT Suma 

TITLUL I – Cheltuieli de personal 5.398.024 

TITLUL IX – Asistenţă socială - naveta elevilor 976 

TITLUL XI – Alte cheltuieli - burse 465.289 

Proiect ROSE 123.061 
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 În cadrul titlului II Bunuri şi servicii – au fost asigurate cu prioritate plata utilităţilor, a 

convorbirilor telefonice, a decontării navetei cadrelor didactice și a altor cheltuieli de întreținere și 

funcționare. 

În cadrul titlului IX Asistență socială au fost achitate ajutoare elevilor cu Cerințe Educaționale 

Speciale, iar la 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 3692,44 

Materiale pentru curăţenie .20.01.02 4756,08 

Încălzit , iluminat şi forţa motrică .20.01.03 123.864,32 

Apă, canal şi salubritate .20.01.04 19.160,76 

Carburanţi şi lubrefianţi .20.01.05 5000 

Piese de schimb .20.01.06 0 

Transport – Navetă cadre didactice .20.01.07. 31.667 

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet  .20.01.08 10.455,05 

Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional .20.01.09 38.087,99 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi reparaţii .20.01.30 4538,55 

Medicamente .20.04.01 0 

Uniforme şi echipamente .20.05.01 0 

Alte obiecte de inventar .20.05.30 101.623,61 

Deplasări interne, detaşări, transferuri .20.06.01 913 

Cărţi, publicaţii şi materiale documentare .20.11.00 0 

Pregătire  profesională .20.13.00 4881 

Protecţia muncii  .20.14.00 14.288,32 

Alte bunuri și servicii .20.30.30 0 

TOTAL 362.928,12 

 Venituri proprii 

      Ferma școlară are un efectiv de 127 animale pe următoarele categorii: 

o Porcine – 42 capete 

o Bovine – 20 capete 

o Ovine – 64 capete 

o Cabaline 1 capete. 

La fermă s-au obţinut următoarele venituri:  
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Animale (vite, porci, oi) 86.535 

Prestări servicii, subvenţii 81.006 

 total 167.541 

        

       În anul şcolar 2020-2021 elevii care au fost cazati la cămin şi au servit masa au fost în număr de 80. Taxa 

pentru regie a fost de 2 lei/zi, iar alocaţia pentru hrană elevi în medie 13 lei/ zi. 

 

Venituri regie si masa Suma   

Contribuție  cantină, regie 119.785 

 

Cheltuieli, regie, cămin, cantina  și fermă finanțate din venituri proprii 

Denumire articol bugetar Cod articol Suma 

Furnituri de birou .20.01.01 79,74 

Materiale pentru curăţenie .20.01.02 1.006,32 

Telefonie, poșta .20.01.03 69 

Carburanţi şi lubrefianţi .20.01.05 13.100 

Piese de schimb .20.01.06 5.966,40 

Transport 20.01.07 1.300 

Poştă, telecomunicaţii, radio, tv, internet .20.01.08 696 

Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional .20.01.09 60.731,11 

Alte bunuri şi servicii pentru întreţinere şi reparaţii .20.01.30 31.553,10 

Lenjerie si accesorii .20.02.00 838,95 

Hrana pentru oameni .20.03.01 85.615,91 

Hrana pentru animale .20.03.02 18.200 

Medicamente .20.04.01 571 

Uniforme şi echipamente .20.05.01 1821,66 

Alte obiecte de inventar .20.05.30 43.398,13 

Dezinfectanti .20.06.01 3570.33 

Protectia muncii .20.14 67,83 

TOTAL 268.585,48 
 



72 

 

 

 

VII. MANAGEMENT EDUCAŢIONAL 

 

La începutul anului școlar s-au constituit, cu respectarea legislației în vigoare, Consiliul de 

Administrație al unității școlare și Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității. Au fost constituite 

colectivele de elevi, normele didactice au fost completate conform metodologiei privind mișcarea 

personalului didactic. 

Planul de acțiune al școlii a fost actualizat, a fost dezbătut și aprobat în Consiliul Profesoral, după 

care a primit avizul Consiliului de Administrație. De asemenea, planul managerial (anual și semestrial) 

a fost întocmit, dezbătut, aprobat și avizat.  

A fost elaborat și aprobat, atât proiectul planului de școlarizare pentru anul școlar 2021-2022, cât 

și fișa de vacantare. Ambele documente au fost înaintate spre avizare Inspectoratului Școlar al Județului 

Iași. 

În luna ianuarie 2021 s-a derulat inspecția de revenire în urma inspecției școlare generale efectuată 

de Inspectoratul Școlar Județean Iași în februarie 2020, care a avut ca obiect principal al  întreaga 

activitate a unității de învățământ, în calitate de furnizor direct de servicii educaționale. 

În cadrul inspecției de revenire s-a constatat că au fost luate toate măsurile pentru îndeplinirea 

obiectivelor asumate în planul de remediere: 

- Sunt afișate hotărârile Consiliului Profesoral și al Consiliului de administrație, inclusiv pe site-ul 

liceului, 

- Au fost revizuite procedurile menționate în raportul de inspecție și au fost elaborate noi proceduri 

care reglementează activitățile on-line și asigură protecția datelor cu caracter personal, 

- Sunt proiecte în derulare pentru prevenirea abandonului școlar, recuperare și remediere, 

îmbunătățirea competențelor didactice pentru optimizarea învățării și evaluării elevilor, 

- Se monitorizează periodic progresul elevilor plecând de la evaluarea inițială la evaluări de etapă 

- Există un grafic pentru pregătirea suplimentară a elevilor, 

- Se desfășoară activitățile remediale în cadrul proiectului ROSE – ELEV 

- S-au făcut asistențe la ore (inclusiv on-line) monitorizându-se modalitatea accesibilizării 

conținuturilor și menținerii echilibrului între metodele didactice tradiționale și cele activ-

participative, 

- Cadrele didactice au participat la activități / cursuri de formare, 

- Comunicarea cu părinții se desfășoară cu ajutorul platformei ADSERVIO și a grupurilor 

- Prin demersurile întreprinse s-a dotat școala cu echipamente electronice (calculatoare, laptopuri, 

table inteligente, ecrane proiecție, videoproiectoare, camere video și echipamente privind 

securitatea și sănătatea (lămpi UV, dezinfectanți, măști, dispensere) 

- Cadrele didactice sunt preocupate pentru îmbunătățirea demersului didactic. 

S-au făcut următoarele recomandări: 

- Monitorizarea activității unității școlare, 

- Analiza progresului școlar al elevilor pe tot parcursul anului școlar, 

- Adaptarea conținuturilor la nivelul cunoștințelor elevilor, proiectarea demersului didactic de la 

simplu la complex în vederea sprijinirii elevilor în actul de învățare. 
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      Director,                                                                                Director adjunct, 

prof. ing. Cătărău Vasile                                            prof. Truși Gabriela 


