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I. CONTEXTUL GENERAL 

 
BAZA CONCEPTUALĂ 

Prezentul raport de activitate a fost întocmit pe baza prevederilor din: 

 Raportul I.S.J. Neamţ, privind starea învăţământului în judeţul Neamţ în anul şcolar 

2018-2019 

 Planul  managerial  al Inspectoratului Şcolar Judeţean Neamţ pentru anul şcolar 

2018/2019 

 Raportul anual de evaluare internă a calităţii la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” 

 Strategia de evaluare internă a calităţii la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” 

 Planul de Acţiune al Şcolii pentru anii 2016-2021 

 Rapoartele responsabililor de comisii metodice,comisiilor permanente şi a şefilor de 

compartimente  

 

Activitatea din  anul şcolar 2018 – 2019, la Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman,   s-a 

desfăşurat respectând cerinţele legislative din următoarele acte normative: 

- Legea Educaţiei nr. 1 / 2011, revăzută şi republicată  

- Legea nr. 128 / 1997, privind Statutul Personalului Didactic. 

- Ordinele, notele, notificările şi precizările M.E.N 

- Programul de Guvernare, capitolul Educaţie. 

- Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar. 

- Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a unităţilor de învăţământ 

 Preuniversitar, 2016. 

- Ordin nr. 3502 din 03.03.2005 pentru aprobarea Regulamentului privind actele de studii 

şi documentele şcolare în învăţământul preuniversitar, 

- Contractul colectiv de muncă unic la nivel de ramură în învăţământ nr. 

596/15/12.11.2007, 

- Legea nr. 53 din 24.02.2003 – Codul Muncii 

 

 Obiectivele pe care s-a axat desfăşurarea activităţii au fost cele stabilite în Planul managerial 

2018 – 2019, întocmit pe domenii funcţionale:  

Domeniul funcţional CURRICULUM  - obiective: 

1. Implementarea curriculum-ului naţional la nivelul fiecărei catedre, al fiecărui cadru didactic 

şi asigurarea corelaţiei dintre acesta şi curriculum-ul local; 

2. Personalizarea şi mediatizarea ofertei educaţionale ; 

3. Monitorizarea şi evaluarea programelor destinate participării la educaţie, pe baza unor 

indicatori specifici (rată de participare, grad de cuprindere, rată de abandon); 

4. Monitorizarea grupelor cu elevi capabili de performanţă sau cu nevoi educaţionale; 

5. Analiza strategiilor de evaluare şi a concordanţei între evaluările elevilor si cerinţele 

curriculum-ului unităţii şcolare; 

6. Îmbunătăţirea calităţii predării - învăţării-evaluării astfel încât să se asigure şanse egale 

tuturor elevilor, atingerea standardelor curriculare de performanţă, pregătirea elevilor pentru 

o societate în schimbare; 

7. Îmbunătăţirea tehnicilor de evaluare şi a metodelor de examinare a performanţelor şcolare; 
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8. Evaluarea ofertei educaţionale şi a performanţei educaţionale pe baza criteriilor de 

monitorizare şi evaluare şi/sau a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin proiectul de 

curriculum sau prin proiecte de dezvoltare; 

9. Dobândirea de noi competenţe profesionale şi dezvoltarea competenţelor metodice şi 

sociale. 

 

II.  RESURSE UMANE , MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

Domeniul funcţional RESURSE UMANE – obiective: 

1. Valorificarea şi dezvoltarea resurselor existente; 

2. Asigurarea încadrării unităţii şcolare cu personal didactic calificat; 

3. Armonizarea ofertei de formare cu nevoile de formare identificate în instituţia şcolară; 

4. Identificarea ofertanţilor de formare şi direcţionarea personalului didactic către aceşti 

ofertanţi; 

5. Reglementarea parteneriatului dintre şcoală şi administraţia publică locală în domeniul 

conducerii şi finanţării învăţământului; 

6. Consilierea directorilor şi cadrelor didactice în vederea accesului acestora la proiecte cu 

finanţare externă, care pot asigura şi formarea profesională a cadrelor didactice; 

7. Diversificarea surselor de finanţare prin implicarea directorilor în încheierea unor contracte 

cu agenţii economici. 

 

Domeniul funcţional RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE – obiective: 

1. Valorificarea, păstrarea şi recondiţionarea resurselor existente; 

2. Monitorizarea utilizării dotării existente; 

3. Asigurarea materiilor prime pentru desfăşurarea instruirii practice a elevilor; 

4. Modernizarea infrastructurii şcolare inclusiv prin creşterea gradului de informatizare a 

procesului de învăţământ (dotarea şcolilor cu calculatoare, echipamente multimedia, soft-uri 

educaţionale); 

 

Domeniul funcţional – DEZVOLTARE ORGANIZAŢIONALĂ  ŞI  RELAŢIONARE – 

obiective: 

1. Implementarea sistemului de asigurare a calităţii 

2. Dezvoltarea parteneriatelor instituţionale, comunitare; 

3. Promovarea propriei imagini; 

4. Stimularea interesului elevilor pentru activităţi extracurriculare; 

5. Derularea proiectelor educaţionale în colaborare cu partenerii existenţi la nivel judeţean; 

6. Dezvoltarea programelor de integrare şi cooperare internaţională. 
 

III. STATISTICĂ ŞCOLARĂ 
1     Asigurarea resurselor umane  

       Elevii  

Planul de şcolarizare propus la liceu pentru anul şcolar 2018-2019 şi  aprobat de ISJ Neamţ a 

fost realizat în proporţie de 100 %  şi s-a concretizat în: 

Clasa a- IX -a  LICEU :  

Forma de 

învăţământ 

Profil Domeniul Nr. de 

clase 

Zi  Real Matematica - informatica 1 

Zi Tehnic  Electronica automatizari 2 
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Zi Tehnic Electric 2 

Zi Tehnic Mecanica  1 

      

Promovabilitatea  elevilor INSCRISI, la sfarsitul sem I,  anul scolar 2018-2019: 

  

Clasa  Nr elevi 

înscrişi 

Nr elevi rămaşi 

la sf. an 

Repetenţi Nr elevi 

promovaţi 

Procent 

promovabilitate 

Nivel 

prescolar  

43 43 - 43 100% 

Nivel 

primar  

117 116 7 109 93,96% 

Nivel 

gimnazial 

82 80 10 70 87,50% 

Nivel liceal 

IX 175 174 4 170 97,7% 

X 168 166 - 161 100% 

XI 166 162 - 162 100% 

XII 179 176 - 176 100% 

Invatamant profesional 

X 23 23 5 18 78,26% 

XI 17 17 - 17 100% 

TOTAL 40 40 - 35 87,5% 

Total 

scoala 

970 957 26 926 96,76% 

 

Măsuri propuse pentru îmbunătăţirea rezultatelor în anul şcolar viitor : 

- Introducerea de ore de pregătire suplimentară pentru fiecare disciplina la care se susţin 

examenele de Bacalaureat şi Evaluare Ntionala  monitorizarea prezenţei elevilor la aceste ore 

- Prezentarea în cadrul şedinţelor cu părinţii elevilor claselor terminale a Metodologiei şi 

Calendarului examenului de bacalaureat şi a rezultatelor testelor iniţiale la disciplinelor de 

examen 

- Realizarea în cadrul orelor de dirigenţie a unor discuţii cu elevii despre pregătirea pentru 

examenul de bacalaureat 

-Activitati de sprijin implementate in cadrul proiectului ROSE 

- Realizarea de simulări la toate disciplinele la care se susţin probe scrise 

 

CADRE DIDACTICE  

 În anul şcolar 2018-2019   activează  în şcoală un număr de  48 cadre didactice din care: 

 

Grad didactic Profesori 

Grad I            52 

Grad II 5 

Definitivat 8 

Debutant 5 

TOTAL 70 
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PERSONAL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC  

 Conform filei de normare primită de la ISJ Neamţ  pentru anul şcolar 2018-2019 au fost 

aprobate : 

                                            -11 norme didactic auxiliar  

                                            - 21 norme nedidactic 

 

2.ASIGURAREA RESURSELOR INFORMAŢIONALE, MATERIALE ŞI FINANCIARE 

FACILITĂŢI ACORDATE ELEVILOR  

BURSE  

În conformitate cu H.G .558/1998 în acest an şcolar au fost acordate un număr de  143 burse, 

astfel:  

 Burse de performanta - 4 

 Burse de merit –  50 

 Burse sociale / boala–     24 

Bani de liceu   - 65 
 

Raport al activităţii financiar- contabile  

pentru anul scolar 2018-2019 

 

 
              Activitatea financiara a unitatii pentru anul scolar 2018-2019  s-a desfasurat in baza 

resurselor financiare primite prin Bugetul local si a celor atrase – veniturile extrabugetare cat si a 

celor de la Bugetul de Stat. 

              Pentru perioada 1 septembrie 2018- 31 august 2019, unitatea a beneficiat de credite de 

la BUGETUL LOCAL in valoare totala de  540.299,52 lei care s-au concretizat în : 

- cheltuieli de personal (naveta cadre didactice) –     7.313,00  lei  

- cheltuieli materiale şi servicii      -                       493.928,42  lei 

- ajutoare sociale – CES                 -                         30.058,10 lei 

- burse elevi                                    -                           9.000,00 lei      

          Aceste credite au fost folosite in totalitate , respectandu-se destinatia lor :  transport cadre 

didactice ,  plata utilitatilor, convorbiri telefonice si internet, achizitionarea de materiale de 

curatenie , intretinere , furnituri de birou si obiecte de inventar                        ( calculatoare, 

videoproiector, ecran proiectie, table scolare, mobilier sali de clasa, mingi sala de sport, jaluzele 

verticale ,carti pentru biblioteca scolara), prestari servicii , deplasari interne,  plata ajutoare 

sociale elevi cu CES, plata burselor sociale, de merit si de studiu . 

            La acestea s-au adaugat VENITURILE EXTRABUGETARE in valoare de 213.238 

lei obtinute din incasari chirii spatii camin si cantina,  utilitati pentru spatiile respective, taxe 

examen bacalaureat, inchirieri sala sport si sali de curs . 

            Aceste venituri au fost cheltuite pentru plata unor  utilitati ( energie electrica, gaz, apa si 

gunoi) in valoare de 102.221,77 lei , pentru achizitionarea de materiale de curatenie, intretinere , 

furnituri de birou, prestari servicii, convorbiri telefonice si internet,  obiecte de inventar ( 

materiale didactice laboratoare liceu , 2 buc calculatoare si imprimanta, carti biblioteca etc) si 

deplasari interne.   

         Deasemeni, din  incasările de la  închirieri spaţii   am virat către Primaria Municipiului 

Roman suma de 33.157 lei pentru perioada septembrie 2018 - august 2019 reprezantand cota de 

50% din chiria incasata lunar conform HCL nr 124/30.09.2014 ( septembrie 2018 – martie 2019)  

si  HCL 75 din 27.03.2019 ( 20% incepand cu luna aprilie 2019). 



6 

 

        Unitatea a primit fonduri de la BUGETUL DE STAT in valoare de 7.034.624 lei 
care au fost cheltuiti astfel : 

- cheltuieli de personal (plata examene nationale –BAC 2018 si 2019 , plata salarii + viramente 

la Bugetul statului  pe perioada septembrie 2018 - august 2019 ;   vouchere de vacanta 2019 )                                                                                                

- 6.343.743 lei                                                          
- asistenta sociala (transport elevi septembrie 2018 – iulie 2019)                   -   153.496 lei                                                      

- burse ( Bani de liceu, bursa moldoveni si burse profesionale elevi pentru perioada septembrie 

2018 – iulie 2019 )                                                                        -   188.703 lei  

-  despagubiri civile (Dobanzi cf H.J.)                                                              - 211.750 lei  

- sume aferente persoanelor cu handicap neincadrate     - 136.932 lei 

            Aceste credite au fost folosite  respectandu-se destinatia lor : salarii, viramente la bugetul 

statului, plata transport elevi navetisti, plata burselor - bani de liceu, bursa moldoveni si burse 

profesionale elevi , plata dobanzi penalizatoare cf H.J. si contributii persoane cu handicap 

neincadrate  .   
           Serviciul contabilitate desfasoara toate activitatile si sarcinile ce revin prin fisa  postului, 

dintre care enumeram cateva specifice acestei perioade:  

- organizarea inventarierii valorilor materiale in cele doua unitati ; 

- intocmeste trimestrial Situatiile financiare  cu anexele aferente  atat pentru Consiliul local din 

fondurile ce se s-au derulat prin Bugetul local  si Autofinantate , precum si pentru  ISJ Neamt  

din fondurile  primite de la Bugetului de Stat ; fluxurile de trezorerie ;   Contul de executie 

bugetara  pe total si pe subcapitole ; 

- intocmeste Bilantul anual  ; 

- intocmeste planul de venituri si cheltuieli bugetare, extrabugetare la termenele si in conditiile 

prevazute de lege  

- urmareste incadrarea stricta in creditele aprobate pe toate coordonatele clasificatiei bugetare  

- intocmeste acte justificative si documente contabile cu respectarea formularelor si regulilor de 

alcatuire si completare in vigoare  

- incasarea veniturilor din chirii, taxe si alte activitati si evidentierea acestora pe feluri de venituri  

- intocmirea zilnica a Registrului de casa si verificarea concordantei dintre disponibilitatile 

banesti existente in casa cu soldul registrului de casa 

- intocmeste formele pentru efectuarea si incasarea platilor in numerar  

- intocmirea ordinelor de plata , pe baza ordonantarii la plata, verificarea, semnarea acestora de 

persoanele autorizate si depunerea lor la trezoreria Roman in vederea efectuarii platilor ;  

- fundamentarea necesarului de credite avind in vedere necesitatile unitatii  

- intocmirea lunara a declaratiei 112 si transmiterea electronic  

- transmite bugetele in FOREXEBUG, înregistrează toate angajamentele legale, receptiile  în 

sistemul de control al angajamentelor, prin accesarea Sistemului naţional de raportare - 

Forexebug - Acces aplicaţie CAB. 

        Deşi volumul activităţii financiar contabile a fost foarte mare şi diversificat ,          lucrarile 

specifice ale serviciului contabilitate au fost intocmite ireprosabil cu responsabilitate si 

profesionalism respectand termenele de predare.                               

 

                                                 Intocmit, 
                                                       Contabil Sef, 

                                                    Samson Carmen  

 
 



7 

 

       MANAGEMENT , RELATII DE COLABORARE , RELATII 

CU PUBLICUL, IMAGINE , COMUNICARE  
Activitatea manageriala a urmarit :  

- realizarea ofertei curriculare si a proiectului scolii in conformitate cu cerintele si 

reglementarile legale si metodologice   

- asigurarea resurselor umane , materiale si curriculare pentru anul scolar 2018-2019  

 - stilul managerial , respectarea principiilor managementului eficient 

 Aceste obiective au fost atinse si mai amintim relatia de colaborare stransa cu toti factorii 

care s-au implicat in procesul educational : Politia , Primaria Municipiului Roman , firmele care 

au asigurat practica in productie a elevilor de la clasele de liceu , profilul tehnica de calcul 

(UMARO, NET CHIT COMPUTERS,  ELECTRO – UNIVERS,HIDROTERM, SC 
ELEROM, SC Energoproiect, TRW Roman ) , Camera de Comert si Industrie , Consiliul 

Judetean Neamt , Prefectura Judetului Neamt , Consiliul Reprezentativ al Parintilor , Sindicatul 

Liber al lucratorilor din invatamant si cercetare stiintifica Neamt , Facultatea de Constructii 

masini – Iasi , Universitatea Tehnica ,,Gh. Asachi” Iasi , Universitatea  ,,Stefan cel Mare” 

Suceava,  Universitatea Bacau , Departamentul de studii postuniversitare si formare continua . S-

a stabilit un protocol si cu Pompieri pentru prevenirea si stingerea incendiilor . 

 Performantele elevilor liceului nostru au fost popularizate prin articole in ziarele locale , 

Monitorul de Roman ,  ,,Ziarul de Roman,, , prin interviuri la posturile locale de TV , date de 

directorii scolii si de alte cadre didactice . 

 Ne propunem urmatoarele obiective : mentinerea si imbunatatirea relatiilor cu alte 

institutii : Directia de Sanatate Publica, realizarea de proiecte  din fonduri nerambursabile pentru 

reconstructie si reabilitare,  achizitionarea de  mijloace didactice moderne,  refacerea unor 

elemente de infrastructura prin sponsorizari sau resurse proprii ,  elaborarea si implementarea de 

proiecte Erasmus+. 

 

IV. ACTIVITĂŢILE  COMISIILOR METODICE DIN 

ŞCOALĂ 

 

 
CATEDRA  DE  LIMBA  ŞI  LITERATURA  ROMÂNĂ 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICĂ  - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

  ANUL ŞCOLAR : 2018 – 2019 
 

I. ASPECTE CALITATIVE/STATISTICI 

 

1. ÎNCADRARE 

Nr. total cadre 

didactice 

Calificate Necalificate Titulari Suplinitori 

Profesori   5 - 4 1 

Total   5 - 4 1 

2. PERFECŢIONARE  

Cadre didactice  Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutant 

5 4 - 1 - 
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II. OBIECTIVE PROPUSE 

      În anul școlar 2018-2019 catedra de Limba și literatura română și-a propus desfășurarea 

activităților conform planului de muncă discutat şi aprobat în prima şedinţă a 

anului şcolar, respectând programele şcolare în vigoare şi cerinţele noului 

curriculum. Acest lucru s-a concretizat în întâlniri lunare organizate sub forma 

dezbaterilor de materiale primite de la inspectorul de specialitate al ISJ Neamţ, 

susţinerea de referate şi informări bibliografice cu noile apariţii editoriale în 

domeniu, participarea la activităţile Cercului pedagogic nr. 13 din zona Roman şi 

la concursurile  şcolare înscrise în calendarul activităţilor extracurriculare. 
III. ASPECTE PRIVIND REALIZAREA ŞI EVALUAREA CONŢINUTURILOR 

CONCEPTUALE ALE ACTIVITĂŢILOR 

a) Proiectarea activităţii comisiei  

       S-au analizat programele şcolare pentru anul şcolar în curs pentru clasele de liceu şi Şcoala 

profesională, verificându-se corecta întocmire a planificărilor calendaristice anuale şi 

semestriale, a unităţilor de învăţare şi a portofoliilor individuale de formare continuă  conform 

indicaţiilor primite la Consfătuirile cadrelor didactice din luna septembrie, programele pentru 

examenul de Bacalaureat şi Examene de competenţe lingvistice. În luna septembrie s-au aplicat 

Testele iniţiale, analizate, interpretate de către membrii catedrei, înregistrate într-un proces-

verbal anexat dosarului. S-au fixat loturile pentru Olimpiada de specialitate, etapa pe localitate, 

precum şi graficul de pregătire pentru elevi, s-au fixat datele de susţinere a tezelor semestriale şi 

s-au propus subiecte pentru acestea, pe clase de studiu. Cadrele didactice au început orele de 

pregătire suplimentară cu elevii claselor terminale în vederea examenelor finale.  

Prof. Simona Drugă de la Structura Carol I  a întocmit programa și planificările anuale și 

calendaristice pentru opționalul integrat Tehnici de redactare, pentru clasele a V-a și a VI-a.                                                          
 

b) Calitatea actului didactic  

                Strategia didactică a fost adaptată la particularităţile fiecărei clase, urmărind 

îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură. 

               În vederea asigurării promovabilităţii s-a menţinut în permanență un dialog permanent 

atât cu elevii, cât şi cu diriginții claselor, astfel încât familile să se poate implica eficient în 

vederea motivării elevilor faţă de şcoală. 

                De asemenea, s-au folosi metode variate de predare-învăţare, încercând o îmbinare 

eficientă a metodelor tradiţionale cu cele moderne, astfel încât elevii să devină parteneri ai 

actului educativ 

                                 
c) Calitatea evaluării elevilor  

În vederea evaluării elevilor s-au folosit metode diverse : testul predictiv, de progres și evaluarea 

sumativă, tezele semestriale. 

             Notele din catalog reflectă evaluările curente ale elevilor.  
- Date statistice : situația școlară pe sem II / anuală  

Concursuri – Concursul Național de creație Calistrat Hogaș, Piatra Neamț, luna mai 2019; 

Antreprenor pentru viitor, iunie 2019; Lectura ca abilitate de viață,Piatra Neamț; Educația, 

pașaport pentru succes; Adolescență fără violență; Concursul național de creație artistică 

„Zâmbet de copil în zbor de fluturi”, ediția a III-a 2019, (eleva Sandu Elena Andreea, prof. 

Simona Drugă) - premiul al II-lea la Secțiunea literară. 
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- Olimpiade – Olimpiada de Limba și literatura română, etapele locală și județeană. Toate 

cadrele didactice au făcut parte din comisiile de  simulare și evaluare ale examenelor național, 

probele orale și scrise. 

-  Un elev (Cepariu Mihai Daniel, cls. a VIII-a) a obținut mențiune la etapa județeană a 

Olimpiadei de limba și literatura română,  prof. Simona Drugă. 

- Examene/simulări –În luna martie 2019 a avut loc simularea examenului de bacalureat la 

clasele a XI-a și a XII-a. 

                                      CENTRALIZAREA REZULTATELOR 

 

                                CLASA a XII-a         

 

Clasa Elevi  

înscrişi 

Elevi 

prezenţi 

Promov

aţi 

Media 

clasei/elev

i 

promovaţ

i 

Procent 

promovab

. 

Profesor  

XII A 31 31 31 7,80 100  % Prepeliță Daniela 

XII B 22  22 22 6,78 100 % Casămândră 

Costel 

XII C 26 25 25 6,82 96,10 % Antofie Mihaela 

XII D 25 25 17 5,95 68 % Dăscălița Daniela 

XII E 26 26 19 5,56 73,07 % Dăscălița Daniela 

XII F 26 25 19 6,28 73,07 % Antofie Mihaela 

XII G 21 18 6 5,40 33.30 % Antofie Mihaela 

TOTA

L 

 

        

          

MEDI

A 

177 

 

172 

 

139 

 

6,37 77,64 %  

       - 

 

                          CLASA a XI-a 

 

Clasa Elevi  

înscrişi 

Elevi 

prezenţi 

Promov

aţi 

Media 

clasei/elev

i 

promovaţ

i 

Procent 

promovab

. 

Profesor  

XI A 28 28 28 7,26 100  % Casămândră 

Costel 

XI B 30 30 26 7,12 86,66 % Prepeliță Daniela 

XI C 29 29 23 5,67 79,31 % Dăscăliţa Daniela 

XI D 28 28 28 6,30 100 % Antofie Mihaela 

XI E 22 22 16 5,04 72,70 % Prepeliță Daniela 

XI F 25 25 14 5,71 56 % Prepeliță Daniela 

TOTA

L 
162 162 

 

135 6,18 82,44 %  

       - 
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                                        EXAMENUL  DE BACALAUREAT -2019 

 

                                                           CENTRALIZATOR  REZULTATE  BACALAUREAT 

                                                                     După sesiunea august-septembrie  -  2019 

 

Clasa Elevi  

înscrişi 

Elevi 

prezenţi 

Promov

aţi 

Media 

clasei 

Procent 

promovab

. 

Profesor  

XII A 31 31 31 8,11 100% Prepeliță Daniela 

XII B 22 21 21 7,75 100% Casămândră Costel 

XII C 26 26 26 7,12 100% Antofie Mihaela 

XII D 25 25 25 6,92 100% Dăscăliţa Daniela 

XII E 24 24 23 6,65 95,83 % Dăscăliţa Daniela 

XII F 26 20 19 5,85 95 % Antofie Mihaela 

XII G 21 16 10 5,42 62,5 % Antofie Mihaela 

TOTA

L 

 

        

          

MEDI

A 

175 163 

 

155 

 

6,83 

 

93,33 % 

 
 

       - 

 

SITUAŢIA  PE  CLASE 

 

Clasa Înscrişi Promo-

vaţi  

                                Note  Media 

clasei 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 

XIIA 31 31 - - - 2 2 4 14 9 8,11 

XIIB 22 21 - - - 2 4 4 6 5 7,75 

XIIC 26 26 - - - 3 8 7 6 2 7,12 

XIID 25 25 - - - 6 5 9 3 2 6,92 

XIIE 24 23 1 - - 8 6 7 - 2 6,65 

XIIF 26 19 - - 1 12 3 4 - - 5,85 

XIIG 21 10 1 2 3 8 2 - - - 5,42 

Total 175 155 2 2 4 41 30 35 29 21 6,83 
 

d) Activitatea de perfecţionare 

 

 studii  şi dezbateri tematice de specialitate şi metodice susținute în comisii metodice / cercuri 

metodice  

 

 activități demonstrative în cadrul cercului metodic / comisiilor metodice semestriale                                             
 

 susţinerea de referate metodice   și articole de specialitate   

Prof. Daniela Dăscălița: 
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- Școală de calitate pentru comunitate, Programul EUROSCOLA, creat de Parlamentul 

European 

- Conferința Regională SOFT BAZAR, resurse educaționale TIC, CCDR Buzău, cu 

lucrarea accesul elevilor la limbi stăine prin metode educative informale. 

- Conferința Internațională Critical thinking and creative thinking – key competences in 

education of the future, organizată de universitatea ”George Bacovia”, Bacău. 

   - Proiectul de mobilitate LEARNING OUTCOMES VALIDATION according to ECVET, 

finanțat prin programul UE pentru educație ERASMUS+. 

    - Proiectului Erasmus+ Regardons les rivieres et les mares, protegeons les 

ecosystemes...., desfășurată la Roman, oct. 2018 

-  Simpozionul Ziua Mondială a Mediului, 5.06.2019 

 

         Prof. Mihaela Antofie: 

- Simpozion Copilul și violența. 

   Prof. Simona Drugă: 

           -  Campania 19 Zile de prevenire a abuzului și violenței asupra copiilor și tinerilor.  

           -  Proiectului educațional STOP Bullying-ului/ Spune NU intimidării. 
 

 formare continuă 

- cursuri de formare  
               Prof. Daniela Prepeliță –Curs de formare Managementul carierei și al dezvoltării personale(25 

credite). 

               Prof. Mihaela Antofie – Curs de profesori metodiști pentru învățământul preuniversitar. 

               Prof. Daniela Dăscălița a fost selectată să facă parte din Corpul Național de experți în 

Management 

               educațional. 

  
     e) Exemple de bună practică 

 activităţi extraşcolare 

Prof.Daniela Dăscălița:  

- coordonarea activității ”Ziua Internațională a limbilor străine”, 

în cadrul Proiectului educativ ”A ști o limbă străină e ca și cum 

ai avea un alt suflet”, în parteneriat cu Biblioteca Municipală 

”George Radu Melidon”, Roman 

- coordonarea activității ”Școală de calitate pentru comunitate”, 

Programul EUROSCOLA, creat de parlamentul European, în 

parteneriat cu Scoala cu clasele I-VIII ”Al. I. Cuza”, Roman 

- activitate SNAC – Săptămâna legumelor și fructelor 

- activitate de found-raising, ”Chioșcul cu bunătăți” 

- Campania 19 zile de activism pentru prevenirea violenței 

împotriva copiilor și tinerilor. 

                               - Curățenia de primăvară începe cu noi, pentru noi, în 

parteneriat cu Primăria Roman. 

                                             - a făcut parte din comitetul de organizare a Concursului 

Național de Comunicări Științifice ”Antreprenor pentru viitor” 15.06.2019 

                                              - a fost evaluator la secțiunea D – workshop profesori, în cadrul 

Concursului Național de Comunicări Științifice ”Antreprenor pentru viitor” 15.06.2019 

                                             - a coordonat perticiparea elevilor la Concursul Național de 

Comunicări Științifice ”Antreprenor pentru viitor” 15.06.2019 
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                                             - In calitate de Lider Impact, a desfășurat mai multe activități 

extrașcolare, printre care activitați informativ-educative în cadrul Campaniei naționale de 

marcare a zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, desfășurată de Organizația Salvați 

Copiii în perioada 20-24 noiembrie 2018. 
 

              Prof. Drugă Simona: 

                                            -  de Ziua Educației, pe 5 octombrie 2018, a realizat diverse activități 

extracurriculare; 

                                           -  a contribuit la organizarea unei festivități cu ocazia  Centenarului 

Marii Uniri și 

                                            Zilelor Școlii Gimnaziale „Carol I” cu elevii clasei a VIII-a, care au 

prezentat o 

                                            scenetă, adaptare după schița „Un pedagog de școală nouă” de I. L. 

Caragiale, iar elevii 

                                           clasei a VI-a au recitat poezii; 

                                          -  în luna ianuarie a realizat activități extracurriculare cu ocazia 

împlinirii a 169 de ani 

                                           de la nașterea lui Mihai Eminescu. 

             Prof. Prepeliță D. a realizat activități cu elevii în luna noiembrie- Mihail Sadoveanu, în 

decembrie- Marea 

             Unire și în ianuarie – Mihai Eminescu. A participat la activitatea dedicată Zilei naționale 

1 decembrie 

             2018 de Primăria Roman. 
             Prof. Casămândră Costel: 

                    - activitate la bibliotecă despre viața și opera lui Sadoveanu ( clasa a IX-a D); 

                   - activitate la bibliotecă despre viața și opera lui Rebreanu (clasa a X-aD); 

                   - medalion literar cu ocazia zilei de naștere a lui Eminescu; 

       - a participat, împreună cu elevii clasei a IX-a F la activitatea dedicată zilei de naștere 

a scriitorului  

       I. Creangă, în cadrul bibliotecii liceului. 
 

 Asociaţii şi cluburi/ cercuri   

             Prof.Daniela Dăscălița este coordonator Club Impact. 

  

 Proiecte educative  

      Toți profesorii catedrei sunt implicați în activitățile Prioectului ROSE, efectuând activități de 

pregătire suplimentară a elevilor care sunt în grupul-țintă, câte o oră pe lună.  

Prof. Antofie Mihaela: a fost profesor coordonator al activitatii ``Doi prieteni, Eminescu si Caragiale`` , 

desfasurata la biblioteca liceului in parteneriat cu CCD Neamt; 

-A participat la activitatile proiectului ``Ziua de Curatenie Nationala 2018`` si ``Let`s get Green``; 

-Profesor coordonator al concursului Miss Boboc 

-Profesor coordonator al proiectului educativ ``Generozitate si speranta`` in cadrul caruia s-a desfasurat 

activitatea ``Vine, ---Vine, Mos Craciun`` in parteneriat cu centrul de reabilitare si asociatia ``Iubire si 

Speranta``; 

-Profesor coordonator al activitatii ``Lectura ne schimba viata`` cu ocazia Zilei Internationale a 

Bibliotecilor Scolare. 

Prof. Casămândră Costel: 

-a participat la colocviul Asociației internaționale a criticilor literari; 

Prof. Dăscălița Daniela: 

-Coordonator Program Junior Achievement ”Alimentație sănătoasă. Sport. Prevenție (clasele IX-XII). 
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-Participare la Concursul Național de selecție de proiecte educative de service-learning – ”Nepoți pentru 

bunicii nimănui”. 

-Participare la mobilitatea Proiectului Erasmus+ (Eupropass Mobilite): ”Regardons les rivieres et les 

mares, protegeons les ecosystemes aquatiques dulcicoles...”. 

  

 Reviste și publicații școlare    - 

 

 implicare în activităţi la nivelul: şcolii, ISJ şi MEN 

Membrii catedrei au participat la activitățile Cercului pedagogic din semestrul I, 

desfășurat la Liceul Teologic Romano-Catolic Sf.Francisc de Assisi și în semestrul al II-

lea la Colegiut Tehnic Petru Poni, au  desfășurat activități educative desfășurate în 

parteneriat cu biblioteca școlii. 

Prof. Dăscălița D. și Prepeliță D. au făcut parte din echipa de organizare a Olimpiadei de 

limba și literatura română, etapa locală, desfășurată la Școala Gimnazială Al.I.Cuza, 

Roman. Prof. Dăscălița D a făcut parte din comitetul de organizare a etapei județene a 

Olimpiadei. 

Prof. Antofie M. și Drugă S. Au fost evaluatori la etapa locală a Olimpiadei de Limbă și 

literatură română. 

                   Prof. Dăscălița D. a organizat activitatea Centenar: ”Hai să dăm mână cu mână!”, a 

obținut certificatul de 

                 Profesor voluntar, în cadrul Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară în județul 

Neamț, 

                 a coordonat echipa de teatru în vederea participării la concursul de scenete 

istorice, prilejuit de 

                Zilele Orașului. 
                          Prof. Antofie M. A organizat activitatea Ce carte ai salva de la dispariție? în colaborare 

cu biblioteca școlii. 

                        Prof. Drugă Simona este implicată in desfăşurarea activităţii Comisiei pentru 

recensământul  

                         populației școlare. în  activități din cadrul Campaniei 19 Zile de prevenire a 

abuzului și violenței 

                        asupra copiilor și  tinerilor, de Ziua Educației, pe 5 octombrie 2018, a realizat 

diverse activități 

                       extracurriculare, a contribuit la organizarea unei festivități cu ocazia  Centenarului 

Marii Uniri și 

                      Zilelor Școlii Gimnaziale „Carol I” cu elevii clasei a VIII-a, care au prezentat o 

scenetă, adaptare 

                     după schița „Un pedagog de școală nouă” de I. L. Caragiale, iar elevii clasei a VI-a 

au recitat poezii, 

                      în luna ianuarie a realizat activități extracurriculare cu ocazia împlinirii a 169 de 

ani de la nașterea 

                      lui Mihai Eminescu. 

                     Prof. Prepeliță D.a participat la întrunirile Consiliului Consultativ al disciplinei 

organizate la ISJ  

                     Neamț. 

                      Toți membrii catedrei s-au implicat în activitățile de promovare a imaginii școlii și 

la promovarea 

                      ofertei educaționale în școlile gimnaziale din zona Roman. 

                      Prof. Dăscălița D. și Prepeliță D. sunt metodiști ai ISJ Neamț și au efectuat 

inspecții de specialitate. 



14 

 

 
IV. Analiza  SWOT        

 

Puncte tari 

 

Puncte slabe 

*Toate documentele de proiectare (planificări 

calendaristice şi pe unităţi de învăţare) sunt 

elaborate în conformitate cu legislaţia în vigoare 

şi cu strategia  ISJ Neamţ şi MEN, respectiv, 

Foaia de parcurs; 

*Responsabilitate şi competenţă din partea 

membrilor catedrei pentru aplicarea corectă a 

planului cadru şi a curriculum-ului naţional; 

*Desfăşurarea orelor de pregătire cu elevii în 

vederea participării la concursurile şcolare/ 

olimpiade, respectiv, orele de remediere; 

*Rezultate bune/ foarte bune la concursurile 

şcolare/ proiecte/ activităţi extracurriculare. 

*Preocuparea pentru formarea continuă prin 

participarea cadrelor didactice la cursuri de 

formare continuă; 

*Interesul scăzut al elevilor de clasa a XI-a şi a XII-a 

privind pregătirea pentru simularea și pregătirea pentru 

examenul de bacalaureat; 

*Motivaţia scăzută în rândul elevilor de clasa a XII-a 

pentru a susţine examenul de bacalaureat; 

*Lipsa interesului pentru învăţătură al unor elevi care 

sunt hotărâţi să nu susţină examenul de bacalaureat; 

*Absenteismul crescut la clasele terminale. 

Oportunități Ameninţări 

*Colaborarea eficientǎ ISJ – CCD  privind 

identificarea nevoilor de formare şi  realizarea 

unor cursuri în specialitate; 

*Dezvoltarea abilităţilor de comunicare şi muncă 

în echipă; 

*Utilizarea platformei Moodle în vederea creşterii 

interesului elevilor pentru studiul Limbii şi 

literaturii române; 

*Aplicarea de teste periodice sumative pentru a 

verifica progresul sau regresul elevilor; 

*Implicarea elevilor în activităţile extracurriculare 

sau în activităţi de proiecte educative; 

 

*Implicarea neadecvată a părinţilor în viaţa şcolii, ceea 

ce conduce la apariţia unor inadvertenţe între familie şi 

şcoalǎ; 

*Resurse financiare limitate pentru procurarea de 

materiale necesare procesului instructiv-educativ; 

 

*Scăderea nivelului de pregătire la absolvenţii de 

gimnaziu, care vin în clasa a IX-a;  

*Diminuarea statutului de profesor în societate. 

 

 

      

                                                                                                        Responsabil comisie metodică, 

                                                                                             Prof. Prepeliță Daniela

   

 
 

 

 

 

 

 

   

 



15 

 

CATEDRA DE LIMBI MODERNE 

Informare  

privind activitatea catedrei de limbi moderne  

anul şcolar 2018-2019 

 

Activitatea catedrei de limbi moderne a avut în vedere optimizarea muncii didactice, în 

scopul creşterii participării elevilor la actul educaţional şi a îmbunătăţirii şi formării 

competenţelor lor lingvistice, a realizării unei educaţii de calitate şi a eficientizării actului de 

predare – învăţare – evaluare. Acest deziderat s-a concretizat într-o bună activitate la clasă 

precum şi în activităţi educative culturale şi ştiinţifice extracurriculare. 

Rezultatele la sfârşitul anului şcolar şi la examene au fost bune şi foarte bune dovedind calitatea 

muncii didactice. 

Activitatea catedrei s-a desfăşurat pe următoarele coordonate: 

 

1. Activitatea de organizare a muncii didactice, de prospectare şi analiză 

 Încadrări, planificări calendaristice, teste iniţiale (elaborare, analiza greşelilor tipice, 

strategii de recuperare), grafice de consultaţie (grupe de recuperare a elevilor în urmă cu 

materia, grupe de performanţă, pregătire pentru bacalaureat). 

 

2. Activitatea de perfecţionare 

 Cercul pedagogic pe oraş (20 nov. 2018)  

- Limba franceză 

1. Referat-dezbatere: La différenciation pédagogique en classe de FLE – prof. 

Lozonschi Carmen 

2. Secvență pedagogică : « Recettes de cuisine », clasa a XIa A – prof. Boariu-

Nistor Alice 

3. Voyage musical  - prof. Boariu-Nistor Alice 

4. Ilustrare practică a diferențierii pedagogice din perspectiva producțiilor 

elevilor și a formelor de lucru, clasa a XII-a A, prof. Lozonschi Carmen 

- Limba engleză: 

5. Referat-dezbatere Effective Lesson Planning - prof. M.Croitoru  

 Participare curs de formare Modernizarea procesului de predare-învățare-evaluare 

centrat pe formarea de competențe (competențe XXI), organizat de CCD Neamț, 5.10. – 

4.11.2018, (20 de credite), prof. C. Lozonschi, prof. C. Mărdărescu 

 Participare curs de formare Managementul carierei și dezvoltării personale, mai-iunie 

2019 (25 de credite), prof. C. Lozonschi, prof. C. Mărdărescu 

 Absolvirea cursurilor postuniversitare de master ”Ştiintele limbajului şi ale 

comunicării”, Universitatea « Vasile Alecsandri», Bacău, 5 iulie 2019, prof. A Boariu-

Nistor 

 Susţinere inspecţie finală pentru obţinerea gradului didactic I, mai 2019, prof. C. 

Mărdărescu 

 Participare seminarul cu tema DIGITAL RESOURCES FOR TEACHERS AND 

LEARNERS, 28.02.2019 la Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș”, prof. M. Croitoru 

 Curs de formare “Développer les modes de communication en classe de façon 

motivante : réception, production, interaction et médiation ” 6 ore, 3 mai 2019, 



16 

 

Bacău, formator Michel Boiron – Directeur general du CAVILAM – Alliance Francaise, 

Franța, prof. C. Lozonschi 

 

3. Concursuri şi examene şcolare 

 Organizarea şi realizarea activităţilor dedicate „Zilei europene a Limbilor Străine” (26 

septembrie 2018)  

Limba franceză:  

- Portret de savant european, realizarea de scurt-metraje și afișe în limba franceză de 

prezentare a unor savanți europeni, cl. a XII-a A, prof. C. Lozonschi 

- Răvaşul cu saluturi europene, clasa a X-a A, prof. A. Boariu-Nistor  

Limba engleză: 

- Proiect International „ Ziua Europeana a limbilor straine” in colaborare cu Liceul 

Tehnologic din Balti, 26 sept.2018, Elevi: Catre Eduard(XI A), Voicu Stefan(XIA), 

Diana Plugariu(XIID), prof. C. Mărdărescu 

- activitate în laborator, 19 elevi implicați, realizare de panou tematic, prof. M.Croitoru  

- Test Your Knowledge About Languages Quiz, prof. R. Nemeşu 

 Participare la olimpiade: 

Limba franceză:  

-faza locală: - Andrei Pirțac (98p) și Raluca Vieru (93p.) cl a IX A, calificați pentru etapa 

judeţeană, 18.ian. 2018, prof. C. Lozonschi 

                   - Daniela Fechetă (86p), cl. A IX-a B, Denis Fărăoanu (86,5p.), cl. a X-a A, 

prof. A. Boariu-Nistor 

- faza județeană – Mențiune Raluca Vieru (85p.), Andrei Pirțac (79,75p) cl a IX A, 16, 23 

martie 2019, prof. C. Lozonschi 

                          - Denis Fărăoanu (54,5p.), cl. a X-a A, prof. A. Boariu-Nistor 

Limba engleză: - Dima Cezar, Grigoraș Bogdan, cl. A VII-a, prof. Magda Croitoru  

-faza locală: - Dima Cezar, Grigoraș Bogdan, cl. A VII-a, prof. Magda Croitoru 

                     - Onofrei Mihnea (81p), Tanasă Șerban (67p), Hiromoto Zamfir (54p.)cl. a 

IX-a, Drăgan Nicolae (59p.), Jitaru Miruna (53p.), cl. a X-a, Maftei Vlad (90p), cl. a XI-

a, Ciobanu Bianca (68p.), cl. a XII-a, prof. O. Ciocan 

                       - Niță Adrian (75p.), cl. a IX-a, Baciu Delia (68p.), cl. a X-a, prof. R. 

Nemeșu  

 Mențiune specială pt. Imbrea Mihaela (cl. a XI-a D) și Certificate de participare – 

Maftei Vlad, Blăjuț Andrei (cl. a XI-a C), Ciubotaru Larisa, Imbrea Mihaela (cl. a XI-a 

D), Dulcele Lavinia (cl. a XI-a D), Concurs european de traduceri „Juvenes 

Translatores”, organizat de Comisia Europeană, 22 nov. 2018, prof. C. Lozonschi 

 Premiul al II-lea - elevul Maftei Vlad, cl. a XI-a C, Concursul naţional de Creaţie 

„Calistrat Hogaș”, Piatra Neamț, mai 2019, prof. C. Lozonschi 

 Premiul al III-lea, Năstase Andrada Ecaterina, cl. a XII-a B, Concursul naţional de 

Creaţie „Calistrat Hogaș”, Piatra Neamț, mai 2019, prof. C. Lozonschi 

 Premiul al II-lea - eleva Vieru Raluca, cl. a IX-a A, Concursul  Interjudeţean 

“Creativitate şi multilingvism”, secţiunea Traduceri, în cadrul proiectului „Educaţia , 

paşaport pentru succes” Câmpia Turzii, prof. C. Lozonschi 

 Mențiune –  Balint Paula, Chinez Alexandru, cl. A XII A, Diplomă de participare – 

Ghiuzan Emanuel, cl a XII-a A, Concurs Național „Tehnologia Zilei Europene a 

Limbilor”, secțiunea Spot publicitar, 5.oct. 2018, prof. C. Lozonschi 
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 Premiul I – Ghiuzan Emanuel, cl. a XII-a A, Concursul Naţional de Comunicări 

Ştiinţifice „Antreprenor pentru viitor”, 4 apr. 2019, secţiunea Homo Faber, prof. C. 

Lozonschi 

 Premiul II - Balint Paula, Chinez Alexandru, cl. A XII A, Concursul Naţional de 

Comunicări Ştiinţifice „Antreprenor pentru viitor”, 4 apr. 2019, secţiunea Homo 

Faber, prof. C. Lozonschi  

 Diplomă de apreciere, Ciobanu Bianca (cl. a XII-a B), Concurs de desene și afișe în 

cadrul activității “Doi prieteni – Eminescu și Caragiale”, prof. C. Lozonschi 

 Diplomă de participare – elevii Vieru Raluca, Pîrțac Andrei, cl a IX-a A, Concursul 

Naţional de Traduceri “Corneliu M. Popescu”, Vaslui, 18 mai 2019, prof. C. 

Lozonschi 

 Menţiune - Bulai Iustina,clasa a XIA, Concurs de discursuri pentru liceeni « Journées 

de la francophonie », 31 martie 2019, organizator Colegiul Naţional « Roşca 

Codreanu», Bârlad, prof. A. Boariu-Nistor  

 Locul I - prof. Boariu-Nistor Alice, sesiune de comunicări ştiinţifice « Modèles 

modernes de communication», 5 Aprilie 2019, organizator Universitatea « Vasile 

Alecsandri», Bacău 

 Premiul II - proiect regional si interjudetean „ A fost odata...”,Brasov 2019, cu lucrarea 

„Doine si cantece batranesti”, elev participant: Amihaesei Florin, organizator: Colegiul 

Național de Informatică „Grigore Moisil“ Brașov, prof. C Mărdărescu 

 Participare Concurs national “ Euroscola”, editia a XI-a( 2018-2019), 24 oct 2018, 

colectivul clasei a XI-a D, locul 34, prof. C Mărdărescu 

 Participare Concurs Judetean „ Magia Sarbatorilor de iarna”, ed. II, 

Organizatori: ,,Liceul Tehnologic Agricol ,,Alexiu Berinde"- Seini, Maramureș , 

01.10.2018 - 27.02.2019, elevi: Enasoaie Renee(XII C), Blaj Lacramioara(XIIG), Spataru 

Alice( XIIG), prof. C Mărdărescu 

 Participare la Concursul „Public Speaking” – etapa judeţeană, 31.01.2019, Jitaru 

Miruna, cls.10A, 77, 33 puncte, Ciubotaru Andreea, cls a 10A,Tanasa Sebastian, cls a 9., 

prof. O. Ciocan 

 Participare -  elevii Gherman Ștefan, Hululei Raluca, Ștefan Andra, cl. a IX-a C, Jitaru 

Miruna, Spătaru Alexandru, Ciubotaru Andreea, Andrieș Andrei, cl. X-a A, Ciobanu 

Bianca, Năstase Andrada, cl. a XII-a B, Concursul  Interjudeţean “Creativitate şi 

multilingvism”, secţiunea Traduceri, în cadrul proiectului „Educaţia , paşaport pentru 

succes” Câmpia Turzii, prof. O. Ciocan 

 PREMIUL I- Dascălu Mădălina și Cepariu Daniel ( clasa a VIII-a),  Premiul III-  Roiu 

Iustin și Enea Andrei ( clasa a VI-a) - Concursul interjudeţean de creaţie Express 

Yourself, ediția a V-a, 11 aprilie 2019 la Școala Gimnazială ,,Sf. Dumitru”, Craiova, 

prof. M. Croitoru 

 Membri în comisiile de evaluare la olimpiadele şcolare şi altele:  

- membru în Consiliul consultativ al profesorilor de franceză, prof. C. Lozonschi; 

-coordonator zona Roman în biroul Filialei Neamţ a Asociaţiei Române a Profesorilor de 

Franceză, prof. C. Lozonschi 

- propunător subiecte Olimpiada de limba franceză, etapa locală prof. C. Lozonschi 

- profesor evaluator la Olimpiadele locală şi judeţeană de limba franceză, prof. C. Lozonschi 

- profesor evaluator la Olimpiada locală și judeţeană de limba engleză, prof. M. Croitoru 

- evaluator DELF Institutul Francez, prof. C. Lozonschi 
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- profesor evaluatori la Concursul Interjudeţean “Creativitate şi multilingvism”, Câmpia 

Turzii, Cluj, prof. C. Lozonschi, prof. O. Ciocan 

-  profesor evaluator la Concursul național de traduceri literare și de specialitate, Alba Iulia 

2019, 

- profesor supraveghetor Concursul de chimie „Petru Poni”, etapa județeană, 6 apr. 2019 

- membru în Comisia de Evaluare Națională la clasele a II-a, a IV-a, a VI-a și a VIII-a, prof. 

M. Croitoru 

 - profesor evaluator la Competențele lingvistice la BAC 2018, toţi membrii catedrei 

 

4. Participarea la proiecte educative naţionale şi internaţionale 

 Participare la derularea proiectului educativ “Generozitate şi speranţă », nov. 2017- 

dec. 2018, cl. a XII-a B, prof. C. Lozonschi 

 Proiect cultural-artistic educativ În jurul lumii, Spectacol-concurs „Miss Boboc LTVS 

2018”, 26 oct. 2018, cl. a XII-a B, prof. C. Lozonschi 

 Participare la activitatea din cadrul proiectului SNAC „Săptămâna legumelor și 

fructelor”, nov. 2018, cu elevii clasei a XII-a B, prof. C. Lozonschi 

 Proiect cultural-educativ “Doi prieteni – Eminescu și Caragiale”, inițiat de CCD și 14 

instituții școlare din județ, eleva Ciobanu Bianca (cl.a XII-a B), 12.12.2018 - 31.01.2019, 

prof. C. Lozonschi 

 Proiect național de voluntariat Ai un hobby? Alege cartea pentru pasiunea ta! (13 nov. 

2018 – 15 februarie 2019, elevii Năstase Andrada, Dumea Bogdan, Ciobanu Bianca, cl. a 

XII-a B, prof. C. Lozonschi 

 Proiect national cu participare internationala « Cuvinte, Suflet si Culori », 15.11.2018- 

20.02.2019, editia a VI-a, organizat de Casa Corpului Didactic Galați, Centrul Județean 

de Resurse și Asistență Educațională, Galați, Asociația Română a Profesorilor 

Francofoni, Galați, elevi : Laurentiu Rusu( XII A), prof. C Mărdărescu 

 Implicare in Campania Internationala„19 zile de activism impotriva abuzurilor si 

violentei fata de copii si tineri” în parteneriat cu Women’s World Summit Foundation, 

Geneva,1-19 noiembrie 2018, prof. M. Croitoru 

 Proiectul ,,Stay Free”- participare la activitatea ‚,Prevenirea traficului de persoane”, 26 

martie 2019, prof. M. Croitoru 

 Proiectul CHANGE ARCHITECTS - nivelul 2, în parteneriat cu Asociația All Grow” în 

colaborare cu d-na Ștefănică Liliana și d-na Amăzăroie Lăcrămioara, prof. M. Croitoru 

 Proiectului educațional STOP BULLYING-ului/ Spune NU intimidării, prof. M. Croitoru 

 

5. Proiecte europene  

 Proiect eTwinning România-Polonia-Italia „Flâner dans le monde, c’est connaître”,18 

elevi cl a IX –a A, cl. aXI-a  B și C, oct.2018 –iul.2019, prof. C. Lozonschi 

 

               6.Conferințe și simpozioane 

 Conferința internaţională “Pentru o școală a încrederii: spiritul și metoda reformei 

educației în Franța”, 26 martie 2019, CN Petru Rareș, Michel Monsauret, Atașat de 

cooperare educativă al Ambasadei Franței, prof. C. Lozonschi, prof. A. Boariu-Nistor 

 Simpozion National „Spatiul iti ghideaza pasii”, ed a IV-a, 4-10 octombrie 2018 

organizat de Liceul Teoretic Teius regionala Soft Bazar, Ziua mondiala a Educatiei, 5 

oct.2018, locul I, elevi: Diana Craciun, Moraru Gabriel, Ciubotaru Larisa, prof. C 

Mărdărescu 
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 Conferinta regionala Soft Bazar, Ziua mondiala a Educatiei, 5 oct , ed I, 2018,CCDR 

Buzau, locul I, elevi: Chinez Alexandru, Laurentiu Rusu( XII A), prof. C Mărdărescu 

 Concurs Simpozion National „Plurilingvism si Multiculturalitate in sec.XXI” , ed. A 

IV, Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" Arad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad Casa 

Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad, Centrul Cultural Judeţean Arad, 01.10.2018 

- 31.07.2019, prof. C Mărdărescu 

 

6. Activităţi cultural – educative 

 15 sept.2018 – „Ziua de curățenie națională 2018”, cl. a XII-a B, prof. C. Lozonschi, 

prof. M.Croitoru  

 Octombrie 2018 – iunie 2019 - Organizarea şi funcţionarea atelierului de traduceri, prof. 

C. Lozonschi 

 5 oct.2018 - Ziua Educației - activitate în sala de clasă, elevii clasei a VII –a au realizat 

scrisori pentru doamna dirigintă, prof. M.Croitoru  

 29.oct. 2018 – Activitate culturală “Lectura ne schimbă viața”, organizată de CCD și 

biblioteca școlară, elevi Maftei Vlad, Blăjuț Anndrei (cl.a XI-a C), prof. C. Lozonschi 

 31.10.2018- Halloween Customs and Symbols- concurs tematic cu decoratiuni specifice, 

prof. R.   Nemeşu, prof. M. Croitoru 

 27 Noiembrie 2018 – Thanksgiving Day – The Gratitude Board, panou tematic, prof. R. 

Nemeşu  

 29 noiembrie 2018- cântece și poezii pentru Ziua României, prof. M. Croitoru 

 Dec. 2018 – « Découvrons la France réelle !», clasa a XI a A, prof. A. Boariu-Nistor  

 Dec. 2018 - La fête de Noël en France et en Roumanie (colinde, prezentări în Power 

Point), prof. C. Lozonschi 

 Dec. 2018 - Serbarea de Crăciun- activitate în sala de sport, 19 elevi  implicați, colinde 

în limba engleză, prof. M. Croitoru 

 Ian. 2018 – Omagiu poetului M. Eminescu, recital, prof. M. Croitoru 

 20 martie 2018 - Zilele francofoniei,  

               - Jules Verne – ficţiune şi ştiinţă în opera sa, lectură şi dezbatere, prof. C. 

Lozonschi 

                           - Dis-moi en dix mots, clasa a IXa A concurs de creație de desen și prezentări 

orale, prof. A. Boariu-Nistor 

 14 febr.2018 -Valentine's Day - Origins and Customs, R. Nemeşu, C. Mărdărescu, prof. 

M. Croitoru 

 08.03.2019 - “Mother’s Day in U.K.”, Cântece şi poezii dedicate zilei internaţionale  a 

mamei, prof. M. Croitoru 

 Martie 2018 - British and American Stereotypes – dezbatere pe tema stereotipurilor 

culturale britanice si americane, prof. R. Nemeşu, C. Mărdărescu  

 Debate of different topics - R. Nemeşu, C. Mărdărescu 

 Martie 2017 - So Much Pun – concurs de bancuri in limba engleza, prof. R. Nemeşu, C. 

Mărdărescu  

 19.04.2019 - Happy Easter!, Tradiţii şi obiceiuri de Paşte  în Marea Britanie şi alte ţări 

vorbitoare de limbă engleză.Confecţionare materiale şi felicitări de Paşte, prof. M. 

Croitoru 

 9 mai 2017 - How European Are You? Quiz – concurs de cunostinte de cultura generala, 

organizat cu ocazia Zilei Europei, prof. R. Nemeşu, C. Mărdărescu 

 27 mai 2019 – Organizarea Cursului festiv al claselor a XII-a, prof. C. Lozonschi, O. 

Ciocan, R. Nemeșu 



20 

 

 5 iunie 2019 -„ Ziua mondiala a mediului”-, participare la sectiunea „Idei verzi pentru 

Planeta Albastra”, prof. C. Mărdărescu 

 

7. Parteneriate educative 

 Iniţiere de parteneriate cu Colegiul Naţional Calistrat Hogaş, Piatra Neamţ şi Colegiul 

Agricol T. Săvulescu, Tg. Mureş,  prof. C. Lozonschi 

 

8. Publicaţii 

 Articolul „La France rêvée, la France réelle”, publicat in revista de specialitate « Reste 

à voir», ISSN 2065 7269, prof.Boariu-Nistor Alice 

 Lucrarea „Doine si cantece batranesti” , revista „ A fost odata...” , ISSN 2537 -2718 

ISSN-L 2537 –270X, prof. C. Mărdărescu 

 

  

CATEDRA DE MATEMATICA SI INFORMATICA 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICĂ : MATEMATICĂ- INFORMATICĂ 

ANUL ŞCOLAR : 2018 – 2019 
 

V. ASPECTE CALITATIVE/STATISTICI 

 

1. ÎNCADRARE 

Nr. total cadre 

didactice 

Calificate Necalificate Titulari Suplinitori 

Profesori  10 10 - 8 2 

Total  10 10 - 8 2 

2. PERFECŢIONARE  

Cadre didactice  Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutant 

 9 - 1 - 

 

VI. OBIECTIVE PROPUSE 

          Activitatea catedrei de matematică și informatică este proiectată şi organizată aşa încât să fie 

atinse următoarele  obiective: 
O1 .  Eficientizarea procesului de învăţare şi transformarea acestuia într-un proces activ,  

O2 .  Încurajarea elevilor în vederea implicării active în propria lor formare,  

O3.   Asigurarea calităţii procesului de predare – învăţare - evaluare. 

 

VII. ASPECTE  PRIVIND  REALIZAREA  ŞI  EVALUAREA  CONŢINUTURILOR  

CONCEPTUALE  ALE  ACTIVITĂŢILOR 

e) Proiectarea activităţii comisiei  

- realizarea documentelor comisiei : Planul general de activitate (în conformitate cu Planul 

managerial al școlii),Graficul activităților pentru întregul an școlar 2018-2019 (care 

urmărește realizarea obiectivelor propuse anterior) și Programul activităților pe sem.I și 

sem. II al anului școlar 2018-2019 (agenda concretă a activităților). 

- profesorii din comisie care sunt diriginți : Ciocan Claudia-X C, Buhai Ilenuța – XI A și 

Constantinescu Mirela – a VIII-a, au întocmit Planificarea calendaristică a activităților 

de consiliere și orientare și Programul activităților extrașcolare , Planificarea temelor 

pentru ședințele cu părinții precum și pentru orele de consultații cu părinții . 

- toți profesorii catedrei (Onel Al., Buhai I.,Otea C.,Ciocan C.,Sandu V.,Rusu M., Hulea M., 

Biro M., Moroșanu A.) au realizat planificarea materiei conform programelor școlare în 
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vigoare ; au fost prevăzute în orar ore de pregătire suplimentară pentru elevii claselor a XII-a 

în vederea susținerii examenului de bacalaureat și prof. Constantinescu M. pentru elevii clasei 

a VIII-a în vederea susținerii testelor naționale și pentru clasa a VI-a; 

- prof. Otea Claudia a realizat Programa CDȘ Matematică-Gimnaziu, cl. VI, VII, VIII; 

- s-a completat pagina Moodle a catedrei intitulată Dosarul comisiei de matematică-informatică  

 
                     cu adresa https://vasilesav.reteauaedu.ro/course/view.php?id=56 -prof.Buhai I. 

- s-a completat pagina Moodle intitulată Ghid pentru pregătirea examenului de bacalaureat 

(https://vasilesav.reteauaedu.ro/course/view.php?id=55 )-prof. Buhai I. 

-  
- s-a întocmit planificarea temelor pentru orele desfășurate la Centrul Județean de Excelență 

Neamț, matematică M2, clasele IX-XII – coordonator : prof. Buhai. 

- s-a întocmit planificarea temelor pentru orele de informatică, clasa a V-a, în cadrul 

Centrului Județean de Excelență Neamț-prof. Biro Mihaela 

- profesorii implicați în implementarea proiectului ”Beneficiez, Asimilez, Cresc – BAC!” 

(subproiect ROSE) au realizat planificarea materiei pentru orele de remediere destinate 

elevilor din grupul țintă-prof.Ciocan C., Otea C. , Buhai I. 

 

f) Calitatea actului didactic  

     Activitatea zilnică a profesorilor catedrei a fost completată de preocuparea în a intregi  

orizontul de cultură matematică a elevilor noștri prin implicarea lor în toate activitățile 

organizate la nivel de școală,oraș sau județ. 

    Toți profesorii de matematică și informatică au avut în vedere creşterea calitătii 

rezultatelor elevilor privind acumularea cunoştinţelor de matematică şi informatică, 

dobândirea competenţelor de utilizare a lor din perspectiva interdisciplinară, dezvoltarea 

creativităţii elevilor, a spiritului de echipă şi de competiţie, a spiritului umanitar, 

https://vasilesav.reteauaedu.ro/course/view.php?id=56
https://vasilesav.reteauaedu.ro/course/view.php?id=55
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îmbunătăţirea bazei didactico - materiale a şcolii, diversificarea si recunoaşterea activităţilor 

extracurriculare desfăşurate de profesorii comisiei metodice de matematică și informatică. 

 

g) Calitatea evaluării elevilor  

 teste  inițiale  la clasele a IX-a ,matematică, cu subiecte  și bareme propuse de prof. 

catedrei 

 lucrări scrise semestriale cu subiecte și bareme concepute de fiecare profesor , în 

funcție de profilul clasei și nivelul de performanță al elevilor ; 

 teste inițiale online pe www.evaluare.reteauaedu.ro la matematică, realizate de prof. 

Buhai ; 

 teste de evaluare curentă și sumativă la matematică ,pe platforma Moodle a liceului- 

I. Buhai. 

 Hulea Monica  -teste  inițiale pentru clasa  a IX-a informatică, clasa  a IX-a TIC 

 Biro Mihaela–teste inițiale ,clasa a XI-a TIC, clasa a XII-a TIC 

 

                          Statistica notelor obținute de elevii claselor a IX-a, la testul initial de 

                                                              matematică 
An școlar 2018-2019 

 

Clasa Nr.note 

1-1.99 

Nr.note 

2-2.99 

Nr.note 

3-3.99 

Nr.note 

4-4.99 

Nr.note 

5-5.99 

Nr.note 

6-6.99 

Nr.note 

7-7.99 

Nr.note 

8-8.99 

Nr.note 

9-9.99 

Media 

clasei 

IX A 1 5 9 6 2 2 1 1 - 4.17 

IX B - 3 2 7 8 3 4 1 - 5.24 

IX C 3 3 8 6 7 1 - - - 4.01 

IX D 4 8 8 5 4 - - - - 3.22 

IX E 1 2 5 5 8 7 - - - 4.87 

IX F 1 5 10 7 5 3 1 - - 3.63 
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http://www.evaluare.reteauaedu.ro/
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Analiza rezultatelor elevilor clasei a IX a B 

la testul inițial din data 17.09.2018, disciplina TIC 

 

nota 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 media 

Nr. note 0 3 5 4 5 2 6 2 0 0 4.89 

 

 

 
 

d) Rezultate obținute de elevi la simulările examenelor naționale pentru gimnaziu și liceu și 

la examenele   de Evaluare Națională și Bacalaureat Național, sesiunile 2019 

                          
                Procente de promovabilitate la simulare bacalaureat, matematică 

Martie 2019 

 

Nr.crt. Clasa Număr 

elevi  

Număr elevi 

prezenți 

Nr. note 

≥5 

Procent 

promovabilit. 

1. XI A 28 28 26 92.85 % 

2. XI B 30 29 24 82.75 % 

3. XI C 29 28 19 67.85 % 

4. XI D 28 28 9 32.14 % 

5. XI E 22 22 3 13.63 % 

6. XI F 25 24 2 8.33 

7. XII A 31 31 29 93.54 

8. XII B 22 22 20 90.90 % 

9. XII C 26 26 25 96.15 % 

10. XII D 25 25 19 76 % 

11. XII E 26 26 14 53.84% 

12. XII F 26 26 9 34.61 % 

13. XII F 21 19 2 10.52 % 
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Statistica notelor obținute de elevii claselor a XII-a la simularea judeteană a probei de matematică 

 Mai 2019  

Clasa/ 

nr 

elevi 

Nr 

elevi 

absenți 

Note 

1-

1.99 

Note 

2-

2.99 

Note 

3-

3.99 

Note 

4-

4.99 

Note 

5-

5.99 

Note 

6-

6.99 

Note 

7-

7.99 

Note 

8-

8.99 

Note 

9-

9.99 

Note 

10 

Procent 

promov 

peste 5 

XII 

A-31 

1 - - - - 4 5 12 5 4 0 100% 

XII B 

-22 
8 - 1 - - 1 1 3 4 3 1 92.85% 

XII 

C-26 

4 - - - 2 1 2 5 6 6 0 90,90% 

XII 

D-25 

1 - 1 4 2 4 1 8 4 - - 70,83% 

XII 

E-26 

8 - 3 1 2 3 4 5 - - - 66,6% 

XII 

F-26 

5 6 6 1 3 - 2 3 - - - 23,80% 

XII 

G-21 

9 6 3 2 - - 1 - - - - 8,33% 

 

 

STATISTICA REZULTATELOR OBȚINUTE LA SIMULAREA E.N. 

 MARTIE 2019 
 

 CLASA a – VII – a  

 

Număr elevi participanți   -   18 

Număr elevi care au obținut note peste 5  - 

12 

Între      8 – 9  ...  1 elev  

              7 – 8 ..... 3 elevi 

              6 – 7  .... 4 elevi 

              5 – 6 ......4  elevi 

Număr elevi care au obținut note sub 5 ....6 

Între    4 – 5  .......4 elevi  

            3 – 4  .......2 elevi 

Promovabilitate – 66,66% 
 

CLASA a – VIII – a  

 

Număr elevi participanți .....23 

Număr elevi care au obținut note peste 5 

...13 

Între 8 – 9 ..... 2 elevi 

         7 – 8  .....3 elevi  

         6 – 7 .....5 elevi 

         5 – 6 .... 3 elevi. 

Număr elevi care au obținut note sub 5 ....10 

Între     4 – 5  .......4 elevi 

             3 – 4 ...... 3 elevi  

             2 – 3 ........3 elevi 

Promovabilitate – 56,52% 
 

 

STATISTICA REZULTATELOR OBȚINUTE LA SIMULAREA E.N. 

 MAI 2019 

CLASA a – VIII – a 

 

Număr elevi participanți .......21 

Număr elevi care au obținut note peste 5 ........13 
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Între  8 – 9 ......2 elevi 

7 – 8 ...... 3 elevi 

6 – 7 ....... 4 elevi 

5 – 6  .......4 elevi. 

Număr elevi care au obținut note sub 5 ....8 

Între   4 – 5  ....3 elevi 

3 – 4  .....2 elevi 

2 – 3 .....3 elevi 

Promovabilitate – 61,90% 

 

 

 

STATISTICA REZULTATELOR OBȚINUTE LA EXAMENUL DE E.N. 

IUNIE  2019 

 

CLASA a – VIII – a 

 

Număr elevi participanți ....22 

Număr elevi care au obținut note peste 5 .....14 

Între 8 – 9 ....  3elevi 

7 – 8 ..... 4 elevi 

6 – 7 ..... 4 elevi 

5 – 6  .....3 elevi. 

Număr elevi care au obținut note sub 5 .....8 

Între      4 – 5 ...... 4 elevi 

3 – 4  ......3 elevi 

2 – 3 ....... 1 elev 

Promovabilitate – 63,63% 

 

 

STATISTICA NOTELOR OBȚINUTE DE ELEVI LA EXAMENUL DE BACALAUREAT  

SESIUNILE DIN 2019, MATEMATICĂ 

Clasa/ 

Nr.elevi

/ 

Prof. 

Nr. 

elevi 

nepr. 

Nr. 

note 

   

între 

1-1.99 

Nr. 

note 

   

între 

2-2.99 

Nr. 

note 

   între 

3-3.99 

Nr. 

note 

   

între 

4-4.99 

Nr. 

note 

   între 

5-5.99 

Nr. 

note 

   

între 

6-6.99 

Nr. 

note 

   între 

7-7.99 

Nr. 

note 

   între 

8-8.99 

Nr. 

note 

   

între 

9-9.99 

Nr. 

note 

  de 

10 

 

 

Procent 

promov

. 

peste 5 

    XII A 

mate-

inf 

31 elevi 

Onel 

Al. 

- - - - - 2 - 6 8 15 - 100% 

XII B 

22 elevi 

Buhai I. 

1 - - 1 - - 2 7 9 2 - 
95.23 

% 

XII C 

27 elevi 

- - - - - 4 6 4 10 3 - 100% 
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Onel 

Al. 

XII D 

25 elevi 

Otea C 

- - - - - 4 10 9 2 - - 100% 

XII E 

26 elevi 

Ciocan  

C. 

2 - - 2 2 5 5 6 4 - - 
83.33 

% 

XII F 

26 elevi 

Otea C 

8 2 2 1 1 2 5 4 1 - - 66,6% 

XII G 

20 elevi 

Sandu 

V. 

2 7 3 2 - 5 1 - - - - 
33.33 

% 

Total: 

              

13 9 5 6 3 20 29 30 34 20 - 83.21% 

 

Rezultate la examenul de bacalaureat la informatică, 2019 

CLASA 1-

4,99 

5-

5,99 

6-

6,99 

7-

7,99 

8-

8,99 

9-

9,99 

10 PROCENT 

PROMOVARE 

XII A  

(21 de elevi) 

prof. Hulea Monica 

- - - 2 10 9 - 100% 

 

 

e) Performanțe și rezultate ale învățării 

      Competiţiile incluse în programul catedrei : 

 Olimpiada de Matematică 

 Olimpiada de Informatică  

 Olimpiada de Tic 

 Concursul Național de Matematică Aplicată “Adolf Haimovici” 

 Concursul regional interdisciplinar de matematică “ALFA și OMEGA” 

 Concursul județean MATHESIS al CJE Neamț 

 Concursul regional online ”Mate Moodle” 2019, ediția a IV-a 

 Concursul internațional de informatică și gândire computațională BEBRAS 

 

 Profesorii: Onel Al., Ciocan C., Otea C. , Buhai I. și Constantinescu M. au desfășurat ore de 

pregătire suplimentară cu elevii capabili de performanță în scopul participării acestora la 

olimpiade și concursuri. 

 În perioada 12-17 noiembrie 2018, 11 elevi de la clasa a XII-a A și 22 elevi de la clasa a 

IX-a A au participat la Concursul internațional de informatică și gândire computațională 

BEBRAS (prof. Monica Hulea). 

 În perioada 14 ianuarie- 3 februarie profesorii de matematică au organizat etapa pe școală 

a Olimpiadei de matematică (gimnaziu și liceu) și a CN ”Adolf Haimovici” ; astfel, 

pentru etapa locală s-au calificat :  
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- 28 de elevi de liceu – CN ”Adolf Haimovici” (prof. Onel Al., Ciocan C., Otea C., 

Buhai I.) 
- 9 elevi de liceu – Olimpiada de Matematică (prof. Buhai I.). 

 Pentru Concursul regional online Mate Moodle, ed. a IV-a , 2019, au fost înscriși 51 de 

elevi ai liceului nostru, la cele două secțiuni: IV-IX și X-XII. 

 Pe parcursul celor două semestre, la cursurile Centrului Județean de Excelență Neamt, 

secția matematică M2, au participat 26 de elevi ai liceului nostru: 2 elevi de cl. a IX-a, 9 

elevi de cl.a X-a, 11 elevi de cl.a XI-a și 4 elevi de cl.a XII-a. 

 

A) MATEMATICA 

 

Tabel nominal cu elevii care au participat la cursurile Centrului de Excelență Neamț în 

anul 

școlar 2019-2020 

            Școală gazdă : Liceul Tehnologic ”Vasile Sav” 

              

 

 
Tabel cu elevii participanți la etapa județeană a Concursului de Matematică Aplicată 

”Adolf     

                                                         Haimovici”, martie 2019 

 

Nr.crt. Numele și prenumele 

elevului 
Clasa Profesor îndrumător 

1. Ciobanu Alin Viorel a IX-a Ciocan Claudia 

2. Iuștiuc Ionuț daniel a IX-a Ciocan Claudia 

3. Joimir Mădălin a IX-a Ciocan Claudia 

4. Giurgea Robert Fabian a IX-a Otea Claudia 

Numele elevului Clasa Numele elevului Clasa 

Antonică Iuliana Bianca 10 Antici Paul-Leonard 11 

Donici Paula  10 Asmarandei Ioan Alexandru 11 

Humă Răzvan-Vasile 10 Bereș Cosmin-Ionuț 11 

Irimia Cristian-Alexandru 10 Bulai Petru Ionut 11 

Ișfan Ștefan 10 Corban Alexandra 11 

Iustiuc Ionuţ Daniel   9 Doboş Marius Iosif 11 

Joimir Madalin Iulian  9 Ionițescu Georgiana 11 

Lefter Paul Georgian 10 Mihăeș Denisa Rafaela 11 

Moglan Dragoş 10 Petrișor Alexandra 11 

Rusu Teodora-Evelina 10 Relea Florin Iacob 11 

Susanu Riciard Narcis 10 Sofronea Andrei Claudiu 11 

Afanase Ciprian 12 Canschi Marian 11 

Peşte Alexandru 12 Negurici Ana-Maria 11 
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5. Donici Paula Elena a X-a Ciocan Claudia 

6. Humă Răzvan Vasile a X-a Ciocan Claudia 

7. Lefter Paul Georgian a X-a Ciocan Claudia 

8. Rusu Teodora Evelina a X-a Ciocan Claudia 

9. Antonică Iuliana Bianca a X-a Ciocan Claudia 

10. Irimia Cristian a X-a Ciocan Claudia 

11. Ișfan Ștefan a X-a Ciocan Claudia 

12. Susanu Riciard a X-a Ciocan Claudia 

13. Antici Paul Leonard a XI-a Buhai Ilenuța 

14. Asmarandei Ioan Alexandru a XI-a Buhai Ilenuța 

15. Bulai Petru Ionuț a XI-a Buhai Ilenuța 

16. Doboș Marius Iosif a XI-a Buhai Ilenuța 

17. Ionițescu Georgiana a XI-a Buhai Ilenuța 

18. Mihăeș Denisa Rafaela a XI-a Buhai Ilenuța 

19. Relea Florin Iacob a XI-a Buhai Ilenuța 

20. Sofronea Andrei Claudiu a XI-a Buhai Ilenuța 

21. Corban Alexandra a XI-a Otea Claudia 

22. Lungu Cristian a XI-a Otea Claudia 

23. Canschi Marian Cristian a XII-a Buhai Ilenuța 

24. Negurici Ana Maria a XII-a Buhai Ilenuța 

25. Nastasă Mihaela Gabriela a XII-a Onel Alexandru 

26. Șoric Denis Florin a XII-a Onel Alexandru 

27. Blaj Denisa Daniela a XII-a Otea Claudia 

28. Moldovanu Ionuț Daniel a XII-a Otea Claudia 

 

             Rezultate Concurs Național  de  Matematică  Aplicată  ”Adolf  Haimovici” – etapa 

județeană 

     

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele  

elevului 

Clasa Rezultatul obținut Profesor îndrumător 

1. Joimir Mădălin IX B Premiul I Ciocan Claudia 

2. Ciobanu Alin Viorel IX B Premiul I Ciocan Claudia 

3. Humă Răzvan Vasile X B Premiul I Ciocan Claudia 

4. Bulai Petru Ionuț XI B Premiul I Buhai Ilenuța 

5. Canschi Marian Cristian XII B Premiul I Buhai Ilenuța 

6. Mihăeș Denisa Rafaela XI B Premiul II Buhai Ilenuța 

7. Negurici Ana Maria XII B Premiul II Buhai Ilenuța 

8. Donici Paula Elena X B Premiul III Ciocan Claudia 

9. Corban Alexandra XI C Premiul III Otea Claudia 
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             Rezultate Concurs Național  de  Matematică  Aplicată  ”Adolf  Haimovici” – etapa 

națională 

Iași, mai 2019 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 
Clasa Rezultatul obținut Profesor îndrumător 

1. Humă Răzvan Vasile X B Mențiune Ciocan Claudia 

2. Bulai Petru Ionuț XI B 
Premiul III și medalie de 

bronz 

Buhai Ilenuța 

3. Canschi Marian Cristian  XII B Mențiune Buhai Ilenuța 

 

     Concursul  Județean  MATHESIS  al  Centrului  Județean  de  Excelență  Neamț  

Nr. 

crt. 
Numele și prenumele 

elevului 
Clasa Rezultatul obținut Profesor îndrumător 

1. Humă Răzvan Vasile X B Premiul III Ciocan Claudia 

2. Bulai Petru Ionuț XI B Premiul I Buhai Ilenuța 

3. Relea Florin Iacob XI B Mențiune Buhai Ilenuța 

4. Canschi Marian Cristian XII B Premiul III Buhai Ilenuța 

 

                       Concursul  Regional  de  Matematică  ”Alfa și Omega” 

Numele și 

prenumele elevului 
Clasa Premiul obținut Profesor îndrumător 

Donici Paula a X-a B Mențiune Ciocan Claudia 

Rusu Evelina a X-a B Mențiune Ciocan Claudia 

Mihăeș Denisa a XI-a B Mențiune Buhai Ilenuța 

Corban Alexandra a XI-a C Mențiune Otea Claudia 

                     

Concursul online  ”Mate Moodle”, ediția a IV-a 

 

Numele și prenumele 

elevului 
Clasa Rezultatul obținut Profesor îndrumător 

Rusu teodora Evelina a X-a B Premiul  I Ciocan Claudia 

Humă Răzvan a X-a B Premiul  II Ciocan Claudia 

Lefter  Paul a X-a B Premiul III Ciocan Claudia 

Antonică Iuliana Bianca a X-a B Diplomă de merit Ciocan Claudia 

Donici Paula a X-a B Diplomă de merit Ciocan Claudia 

         

  Conform statisticii de pe pagina de start din reteauaEDU.ro, liceul nostru ocupă locul III în top 100 al 

școlilor 

          utilizatoare de Moodle. 
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B) INFORMATICA 

 februarie 2019 – etapa locală a olimpiadei de informatică- au participat 6 

elevi de la clasa  XII A, din care unul s-a calificat la faza județeană: Rusu 

Laurentiu, unde a luat mențiune (locul al 5-lea pe judet, prof. Monica 

Hulea). 

 Participare cu un elev la concursul Dual PC- februarie 2019 ( prof. Monica 

Hulea). 
 

f) Activitatea de perfecţionare 

 studii  şi dezbateri tematice de specialitate şi metodice susținute în comisii metodice / cercuri 

metodice   

 Profesorii de informatică și TIC au participat la  CT ”Danubiana” Roman (29.11.2018) 

la activitatea Cercului pedagogic pe sem. I, cu tema: 

                1. Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor – deziderat al procesului instructiv – 

educativ.  

                2. Aspecte metodico-științifice cu privire la aplicarea noii programe de Informatică și 

TIC  

                      la clasa VI-a.  

Cerc pedagogic sem.II (28.03.2019) , cu tema: 

1. Utilizarea instrumentelor colaborative în managementul orei de Informatică/TIC 

2. Valorificarea practic-aplicativă a activităților de învățare. Învățarea programării prin 

joc 

 

 Profesorii de matematică- liceu au participat la CT ”Miron Costin” Roman 

(20.11.2018) la activitatea Cercului pedagogic pe sem.I, unde au fost dezbătute temele: 

                 1.Abordarea pluridisciplinară în predare – învățare – evaluare  

          2.Aplicații ale trigonometriei în geometrie și algebra – aspect științifice și metodice 
                  3.Rezolvări de probleme din Gazeta Matematică 

             Profesorii de matematică au participat la dezbateri cu materiale la toate temele , astfel:  

               ”Abordarea pluridisciplinară în predare – învățare – evaluare : șirul lui Fibonacci”-prof. Ilenuța 

Buhai 
                ”Aplicații ale trigonometriei în geometrie și algebră-aspecte științifice și metodice”- prof. Rusu    

                  Mirela, prof. Buhai  

                ”Rezolvări de probleme din gazeta matematică”-prof. Otea C., Sandu V. 

Cercul pedagogic din sem.II, din 2.04.2019, s-a desfășurat la CT ”Petru Poni”, cu tematica: 
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  1.Rolul profesorului de matematică în formarea aptitudinilor matematice și importanța studierii 

matematicii în școala, dezvoltarea factorilor motivaționali la elevi.  

  2.Congruenţa triunghiurilor oarecare: criterii de congruenţă a triunghiurilor: LUL, ULU, LLL - 

aspecte metodice – pentru cercurile de gimnaziu (Prof. Constantinescu Mirela) 

  3. Proprietatea lui Darboux - aspecte științifice și metodice – pentru cercurile de liceu. 

               4. Rezolvări de probleme din Gazeta Matematică. 

5. Lecție demonstrativă la clasa a VI-a/ a XI-a. 

Prof. Claudia Otea a prezentat referatul ”Rolul profesorului de matematică în formarea 

aptitudinilor matematice”, 

prof. Sandu Vasile a prezentat un referat privind ”Proprietatea lui Darboux”; ceilați profesori au 

realizat o selecție de probleme din gazeta matematică. 

              Prof. Constantinescu Mirela a participat cu materiale conform tematicii la Cercul pedagogic 

destinat  

           profesorilor de matematică -  gimnaziu.                                                             

 

 Susţinerea de referate metodice   și articole de specialitate   

 Prof. Otea Claudia a participat la Conferința Regională SOFT BAZAR , la CCD Buzău, 5 oct. 

2018, cu lucarea ”Conexiuni ale matematicii cu arta”. 

 Prof. Ilenuța Buhai a participat la a XII-a Conferință Anuală a SSMR, Corabia, 25-26 mai 2018, 

cu lucrarea ”Din istoria veche a matematicii: Al-Kindi și Al-Biruni”. 

 Prof. Ilenuța Buhai a participat la secțiunea A a Simpozionului ”Copilul și violența”, ediția I, 

organizat la LPS Roman, cu lucrarea ”Despre prietenie în proverbe și zicători”, mai 2018. 

 Prof. Ilenuța Buhai a participat cu o comunicare pe tema utilizării platformei Moodle ,la 

Simpozionul Național Tehnici inovative în actul educațional la standarde europene, eveniment 

inclus în calendarul Proiectului Erasmus + Educație de calitate prin integrarea modelelor 

europene, desfășurat la CN Roman Vodă, mai 2018. 

 Formare continuă 

             Profesorii catedrei au participat la următoarele cursuri și activități de formare continuă: 

 Programul de formare continuă acreditat ”Modernizarea procesului de predare-învățare-

evaluare centrat pe formare de competențe (Competențe XXI)”, categoria I, 83 de ore, 20 de 

credite, în perioadele 05.10-04.11.2018 și decembrie 2018-ianuarie 2019 – prof. Buhai I., Biro 

M., Ciocan C. 

 Conferința Națională de Învățământ Virtual, ed. a XVI-a, Alba Iulia, 26-27 oct. 2018, 16 ore 

de activități-prof.Buhai I. 

 Webinariile RețeauaEDU.ro , a câte 60 minute: ”Despre Rețea” -19.09.2018 ; ”Prezentare 

proiecte și concursuri ReteauaEDU.ro”-  21.09.2018 ; ”Integrarea conținutului interactiv 

într-un curs Moodle”-04.04.2019; toate webinariile s-au desfășurat pe pagina 

https://agora.reteauaedu.ro –prof. Buhai Ilenuța 

 Atelierele Moodle Moot , Arad, mai 2019- nouă ateliere desfășurate în cadrul Conferinței 

Internaționale Moodle Moot România 2019- prof. I. Buhai 

 Cursul online de 20 de ore ”Provocarea începutului de an; învață să creezi conținut 

interactive împreună cu noi”- organizat pe pagina ”Formare” a rețelei ReteauaEDU.ro – prof.I. 

Buhai 

 Conferința Internațională ”Gitfed European Mathematicians” , 19-20 iunie 2019, Piatra-

Neamț-prof.I.Buhai  

 ”Managementul carierei și dezvoltării personale” (25 de credite)- prof. M. Hulea, prof.Buhai 

I. 

 Cursul  „Informatica si TIC prin jocuri si aplicații colaborative” (ianuarie-februarie 

2019) ,42 de ore, 11 credite- prof. Monica Hulea 

 Programul de formare continuă Oportunități egale în educație prin valorizarea instruirii 

diferențiate -30 credite-prof. Rusu Mirela 

https://agora.reteauaedu.ro/
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  Antreprenoriat - o carieră de viitor – Prof. Rusu Mirela  

  Rolul creativ si recreativ al activităților extrașcolare- prof. Rusu Mirela   

 Conferința privind Psihologia Inovării,Educației și Didacticii-22 sept 2018, organizată la Univ 

“Vasile Alecsandri”,Bacău- prof. Otea Claudia 

                                                 

     g) Exemple de bună practică 

 activităţi extraşcolare și de voluntariat 

 

 Prof. Onel Alexandru 

-a fost membru al echipei organizatoare a Festivalului ”Antreprenor pentru viitor”, aprilie 

2019, LT ”Vasile Sav. 

-a organizat participarea profesorilor și elevilor la activitatea de ecologizare „Let’s do it, 

Romania!”,sept.2018 

-a fost președintele juriului în cadrul Concursului ”Miss boboc Vasile Sav”, 2018. 

 Prof. Constantinescu Mirela 

- a participat cu elevii clasei la care este dirigintă la o serie de activități extrașolare, cum ar fi: 

Centenarul Unirii, Zilele Școlii, Obiceiuri ale sărbătorilor de iarnă, 24 Ianuarie- Mica Unire. 

- a participat cu elevii la proiectul ”19 zile de activism împotriva abuzului și violenței față de 

copii și tineri”- inițiată și patronată de Federația Internațională a Comunităților Educative. 

- a participat cu activități în cadrul proiectului ”Ziua de curățenie națională 2018”-oraganizat de 

Asociația Viitorul În Zori , în parteneriat cu Ministerul Mediului și Ministerul Educației 

Naționale.  

      - participă în prezent , cu elevii, la campania ”Spune NU intimidării”. 

      - a organizat întâlniri cu repezentanți ai Poliției de Proximitate, în cadrul activităților de  

       consiliere și orientare. 

   - a ralizat întâlniri cu foști elevi ai școlii , care în prezent studenți la diferite facultăți din țară;  

          -  a organizat serbări cu elevii clasei a-VIII-a cu diferite ocazii; 

           -  a participat cu elevii la acțiuni de ecologizare a mediului. 

 Prof. Otea Claudia 

-a participat la Ziua de curățenie națională 2018- 15 sept. 2018 

-a participat la activitatea ”Un an de Open Europe, Open Hearts”, organizată de Universitatea 

”Vasile Alexandri”, Bacău, 20sept.2018 

-a participat la secțiunea ”Idei verzi pentru planeta albastră” din cadrul simpozionului ”Ziua 

Mondială a Mediului”. 

-a participat la Proiectul Regional și Interjudețean ”A fost odată...”, Brașov; elevii Imbrea 

Mihaela și Radu Dorin au obținu premiul III cu lucrarea ”De dragoste, de dor”. 

-a participat la festivalul ”Antreprenor pentru viitor”, 2019, organizat la LT Vasile Sav 

 Prof. Buhai Ilenuța 

-a participat la activitatea extracurriculară ”Ziua Internațională a Bibliotecilor Școlare”, 

29.10.2018 

-a coordonat trei elevi ai clasei a XI-a A în proiectul ”Ai un hobby? Alege cartea pentru 

pasiunea ta!” și a participat la atelierele de lucru organizate de Biblioteca licelui (sept.2018-

februarie 2019); 

-a donat Bibliotecii liceului un număr de 58 de volume de carte (septembrie 2018); 

-a desfășurat cu elevii clasei a XI-a A un program Junior Achevement intitulat  

” Alimentație sănătoasă.Sport.Prevenție ” 

      - a participat cu elevii clasei a XI-a A la activitatea de Educație Juridică, susținută de 

Jud. dr. Cristian 

        Danileț-mai 2019, Primăria Roman. 
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 Prof. Hulea Monica 

-15 septembrie 2018: participare la campania naționala „Let’s do it, Romania!”, ce a constat in 

igienizarea  malului stâng al râului Moldova 

-sept 2018-feb 2019 , proiect de voluntariat „Ai un hobby? Alege cartea pentru pasiunea ta!”  

             În  cadrul proiectului, prof. Monica Hulea a participat la  

o atelierul de lucru „BIBLIOTECARII, PROFESORII ȘI ELEVII AU UN HOBBY ! 

(Sprijin în orientarea școlară și profesională a elevilor” -26.nov.) în cadrul căruia a fost 

prezentat și un afiș de promovare a proiectului, afiș realizat de elevi îndrumați de ea. 

o completarea machetei cu descrierea hobby-urilor celor implicați în proiect (profesor și 

elevi) și corespondența dintre hobby și domeniul din care acesta face parte, conform 

CZU 

o completarea machetei (de către profesor și elevi) cu descrierea unei cărți - recomandare 

în sprijinul hobby-ului ales în vederea realizării unei liste bibliografice 

o realizarea unei expoziții de carte 

               - 29 octombrie 2018 – realizare de afișe în cadrul activității “Lectura ne schimbă viața”, 

organizată cu 

                 ocazia Zilei Internaționale a Bibliotecilor Școlare de biblioteca școlii in parteneriat cu CCD 

Neamț.  

                  Au participat 10 elevi de  la clasa a  IX-a A, coordonați de prof. Monica Hulea.  

               -Hour of Code (3-9 decembrie) - o introducere în programare presupunând parcurgerea 

unui tutorial de  o oră pe  platforma  http://code.org/learn (clasa a IX-a A)  

               - premiul I la Concursul National de Comunicari Stiintifice “Antreprenor pentru 

viitor”, sectiunea Homo Faber,  cu lucrarea “Principiul celor șase grade de separație si 

…Wikipedia” elev Rusu Laurentiu - aprilie 2019 

 –participare la secțiunea “Idei verzi pentru planeta albastră” din cadrul simpozionului 

organizat cu ocazia Zilei Mondiale a mediului: elevii Giurgilă Eduard si Mălău Dănuț 

au luat premiul I. 

-La data de 15aprilie 2019 prof. Hulea Monica a participat la activitatea „Ce carte ai 

salva de la dispariție?” organizată la biblioteca școlii. 
 

 

 implicare în activităţi la nivelul: şcolii, ISJ şi MEN 

 Participarea la consfătuirile organizate de ISJ, dedicate profesorilor de matematică , respectiv 

informatică, în sept.2018- toți profesorii din catedră 

 Implicare în activitatea de management a proiectului ”Beneficiez , Asimilez, Cresc – BAC !” 

(ROSE)-prof. Buhai I. 

 Desfășurarea activităților de remediere la matematică , cu elevii din proiectul ROSE- prof. Buhai, 

Ciocan, Otea 

 Implicare și participare în întocmirea bazei de date privind perfecționarea  cadrelor 

didactice  din  liceul nostru-prof.Biro Mihaela  

 Participare la întocmirea orarului școlii- prof. Biro Mihaela, prof. Onel Al. 

 Activitate de profesor – mentor : Biro Mihaela a coordonat practica pedagogică în 

specialitatea informatică a unei studente de la Universitatea ”Al. I. Cuza” din Iași, secția 

matematică-informatică 

 Activitate desfășurată în cadrul CJE Neamț de prof. Buhai Ilenuța: membru în echipa de 

selecție a elevilor ,  profesor lector la disciplina matematică M2, membru în echipa de realizare a 

subiectelor Concursului Mathesis ,în cadrul CJE Neamț , profesor îndrumător de grupă. 

 Activitate desfășurată de prof. Biro Mihaela în cadrul CJEx Neamț, informatică ,la CN Roman 

Vodă  

 Activitate de profesori metodiști ISJ Neamț : prof. Onel Al., prof. Hulea Monica. 

http://code.org/learn
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 Activitate în echipa de organizare a Concursului regional online Mate Moodle, ed. a IV-a : 

înscriere elevi, promovare concurs, crearea de teste online și încărcarea acestora pe pagina 

www.evaluare.reteauaedu.ro – prof. Buhai Ilenuța. 

 Organizarea activității de prezentare a ofertei educaționale a liceului-prof. Onel Al. 

 Participare și implicare în prezentarea ofertei educaționale a liceului: prof. Onel Al. ,Otea Cl.,  

Ciocan Cl.  

 Organizarea activităților de simulare a bacalaureatului la nivelul liceului și a activităților de 

simulare a evaluării naționale la gimnaziu (a VII-a, a VIII-a)- prof. Onel Al. 

 Coordonarea desfășurării probelor de evaluare a competențelor digitale și lingvistice, bacalaureat, 

iunie 2019-prof. Onel Al. 

 Organizarea activităților de atestare profesională a elevilor claselor a XII-a, promoția 

2019:prof. Onel Al. 

 Activitate desfășurtă în comisia de simulare a bacalaureatului la matematică , profesori 

corectori: Onel, Buhai, Ciocan, Otea, Rusu, Sandu, Hulea, Biro. 

 Activitate în comisia de evaluare a competențelor digitale și lingvistice , iunie 2019; prof. 

membru-I.Buhai . 

 Participare ca profesori supraveghetori la probele de simulare bacalaureat și evaluare națională : 

toți membrii comisiei. 

 Activitate de administrator test la evaluarea națională, cl.a VI-a-prof. Constantinescu M. 

 Activitate de profesor evaluator la simulările evaluării naționale și la evaluarea națională: 

prof. Constantinescu M. 

 Activitate de profesori evaluatori la examenul de bacalaureat național : prof. Ciocan, Otea, 

Onel, Hulea, Biro. 

 Organizarea etapei locale a Olimpiadei de Matematică și a Concursului de Matematică Aplicată 

”Adolf Haimovici” , a Olimpiadei de Informatică , a Olimpiadei de TIC – toți membrii comisiei 

 Participarea ca evaluatori la etapele județene ale concursurilor de mai sus: Onel Al., Buhai I., 

Ciocan C., Otea C., Rusu M., Hulea M., Biro M.  

 Activitate de profesori evaluatori la competențele digitale, iunie 2019: prof. Biro M., Hulea 

M. 

 Activitate de profesori evaluatori în cadrul examenului de atestare profesională a elevilor de 

la profilul de matematică –informatică : prof. Biro M. , Hulea M. 

 Activitate de orientare și consiliere în carieră desfășurată de prof. diriginți: Ciocan, 

Buhai,Constantinescu. 

 Activitate de administrator platformă online a liceului în rețeaua Edu.ro – prof. I.Buhai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.evaluare.reteauaedu.ro/
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VIII. Analiza  SWOT   

 
Puncte tari Puncte slabe 

-Activitatea didactică a membrilor catedrei a fost foarte bine 

proiectată conform planului cadru, respectând programele în 

vigoare. 

-A fost antrenat un număr mare de elevi la Olimpiade și 

Concursuri. 

-S-au realizat ore suplimentare de pregătire a elevilor pentru 

bacalaureat și pentru concursuri. 

-S-au realizat ore de remediere cu elevii grupului țintă din 

proiectul ROSE 

- S-au desfășurat ore suplimentare în cadrul CJE Neamț 

-Profesorii catedrei au fost preocupați pentru formarea continuă. 

-Au fost create cursuri pe Platforma Moodle a Liceului. 

-Profesorii au participat la conferințe și simpozioane 

naționale/internaționale. 

-Comunicarea între membrii catedrei a fost eficientă. 

-Au predominat strategiile didactice 

tradiționale bazate pe activitatea 

preponderentă a profesorului. 

-Unii elevi au manifestat lipsă de interes față 

de învățătură. 

-S-a manifestat lipsa de interes a unor părinți 

față de situația școlară a elevilor, atitudinea și 

conduita acestora. 

-Absenteismul manifestat la unii elevi din 

clasele terminale și nu numai. 

Oportunități Amenințări 

- Colaborarea eficientǎ ISJ – CCD  privind 

identificarea nevoilor de formare şi  realizarea unor 

cursuri în specialitate. 

- Deschiderea spre cooperare a unor parteneri 

educaţionali. 

- Dezvoltarea abilităților de comunicare și munca în 

echipă. 

-Oferta site-urilor edu.ro și didactic.ro privind 

modelele de planificări. 

-Valorificarea /utilizarea Platformei Moodle a 

Liceului pentru creșterea interesului elevilor privind 

studiul matematicii. 

-Valorificarea resursei umane –elevii- obținerea 

performanțelor școlare, participarea la olimpiade și 

concursuri școlare. 

-Scăderea nivelului de pregătire al 

absolvenților de gimnaziu. 

-Scăderea populației școlare. 

-Diminuarea statutului de profesor în 

societate. 

-Resurse financiare limitate pentru procurarea 

de materiale necesare procesului educativ. 

-Implicarea neadecvată a părinţilor în 

viaţa şcolii ceea ce conduce la apariţia 

unor conflicte între familie şi şcoalǎ. 

 
 

      

IX.   PROPUNERI AMELIORATIVE 

    1.Măsuri organizatorice 

- identificarea grupelor de elevi cu ritmuri diferite de lucru; 

-întocmirea de fișe de lucru pentru grupele mai sus amintite; 

-stabilirea și monitorizarea prezenței la orele de consultații-pregătire; 

-stabilirea intervalelor de evaluare a progresului; 

-evaluarea progresului prin teste de tip bacalaureat la elevii din clasele a VIII-a, a XI-a și a XII-a 

-discuții cu părinții privind rezultatele și nevoile/dificultățile elevilor. 

   2. Măsuri curriculare 

-strategice:stabilirea competențelor de ameliorat; 

-generale: dezvoltarea gândirii matematice, înțelegerea noțiunilor, stabilirea legăturilor între 

noțiuni,de explicare și de interpretare; 

-tehnice: de calcul, de raționament, de analiză și de sinteză; 

-aplicative, atitudinale: dezvoltarea unei atitudini pozitive față de propriul progres intelectual și 

pentru învățarea matematicii, creșterea nivelului de implicare. 
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CATEDRA STIINTE 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICĂ ȘTIINȚE 

  ANUL ŞCOLAR : 2018 – 2019 
 

X. ASPECTE CALITATIVE/STATISTICI 

 

1. ÎNCADRARE 

Nr. total cadre 

didactice 

Calificate Necalificate Titulari Suplinitori 

Profesori  8 8  7 1 

Total  8 8  7 1 

2. PERFECŢIONARE  

Cadre didactice  Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutant 

 7 - 1 - 

 

XI. OBIECTIVE PROPUSE 

          Activitatea comisiei științe este proiectată şi organizată aşa încât să fie atinse următoarele  

obiective: 

O1 -Sporirea interesului elevilor pentru disciplinele fizică, chimie, biologie, prin implicarea lor în 

diverse activități, concursuri, competiții organizate la nivelul școlii sau la nivel județean.  

O2-Îndrumarea cadrelor didactice în întocmirea planificarilor, a proiectelor pe unități de învățare 

urmărindu-se asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării și corelarea cunoștiințelor predate 

cu achizițiile anterioare ale elevului  

O3-Utilizarea metodelor activ-participative de predare-învățare și adaptarea strategiilor didactice la 

cerințele vieții cotidiene  

O4-Perfecționarea membrilor comisiei prin participarea la activitățile comisiei și la cele ale cercurilor 

pedagogice  
 

XII. ASPECTE  PRIVIND  REALIZAREA  ŞI  EVALUAREA  CONŢINUTURILOR  

CONCEPTUALE  ALE  ACTIVITĂŢILOR 

h) Proiectarea activităţii comisiei  

- realizarea documentelor comisiei : Planul managerial la comisiei (în conformitate cu Planul 

managerial al școlii),Planul de muncă cuprinzând graficul activităților pentru întregul an 

școlar 2018-2019  și Graficul activităților pe sem.I al anului scolar 2018-2019. 

- profesorii din comisie care sunt diriginți : Aniței liliana-IX A, Ciurea Cosmina – IX E, 

Leancă Paula-X A, Drăghici Adriana-XI B și Dedu Monica -XI E au întocmit Planificarea 

calendaristică a activităților de consiliere și orientare și Programul activităților 

extrașcolare , Planificarea temelor pentru ședințele cu părinții precum și pentru orele 

de consultații cu părinții . 
- toți profesorii comisie (Leancă Paula, Aniței Liliana, Chica Luiza, Ciurea Cosmina, Pal 

Irina,Drăghici Adriana, Dedu Monica,Burcă Lucica) au realizat planificarea materiei conform 

programelor școlare în vigoare ; au fost prevăzute în orar ore de pregătire suplimentară pentru 

elevii claselor a XII-a în vederea susținerii examenului de bacalaureat și activități în vederea 

pregătirii elevilor capabili de performanță. 

- s-a întocmit planificarea temelor pentru orele desfășurate la Centrul Județean de Excelență 

Neamț,chimie IX-XI coordonator  prof. Leancă. 
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- profesorii de fizică și biologie implicați în implementarea proiectului ”Beneficiez, Asimilez, 

Cresc – BAC!” (subproiect ROSE) au realizat planificarea materiei pentru orele de remediere 

destinate elevilor din grupul țintă 

i) Calitatea actului didactic  

         Profesorii de biologie, chimie și fizică au avut în vedere creşterea calitătii rezultatelor 

elevilor privind acumularea cunoştinţelor la fiecare disciplină de studiu și utilizarea lor din 

perspectivă interdisciplinară, dezvoltarea creativităţii elevilor, a spiritului de echipă şi de 

competiţie, îmbunătăţirea bazei didactico - materiale a şcolii, diversificarea activităţilor 

extracurriculare . 

j) Calitatea evaluării elevilor  

 teste  inițiale  la clasele a IX-a ,biologie/chimie/fizică cu subiecte  și bareme propuse de 

prof. catedrei 

 lucrări scrise semestriale cu subiecte și bareme concepute de fiecare profesor , în funcție 

de profil și nivelul de performanță al elevilor ; 

 teste de evaluare curentă și sumativă în format clasic sau pe platforma MOODLE-

prof.Leancă Paula 

 

                          Statistica notelor obținute de elevii claselor a IX-a, la testul inițial de 

chimie 

NOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MEDIA 

IX A - - 3 3 5 5 5 4 1 1 6,00 

IX B 0 3 4 4 7 6 3 1 0 0 4,93 

IX C - - 1 6 7 6 5 1 1 - 5,64 

IX D 0 8 10 5 3 2 1 0 0 0 3,39 

IX E - - 6 12 5 2 - - 1 - 4,30 

IX F 0 24 4 2 0 0 0 0 0 0 2,14 

Statistica notelor obținute de elevii claselor a VII-a și aVIII-a, la testul inițial de chimie 

NOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MEDIA 

VII - 2 3 6 5 1 2 - - - 4,31 

VIII 2 7 4 4 2 2 - - - - 3,14 

 

 

Statistica notelor obținute de elevii claselor a IX-a, la testul inițial de fizică 

NOTA 1 2-2,99 3-3,99 4-4,99 5-5,99 6-6,99 7 8 9 10 MEDIA 

IX A - 3 2 7 10 2 - - - - 4,74 

IX B 0 3 4 4 7 6 - - - - 5,57 

IX C - 7 11 9 1 - - - - - 3,57 

IX D 0 8 10 5 3 2 - - - - 4,89 

IX E - 7 6 1 1 - - - - - 3,66 

IX F 1 12 9 5 - - - - - - 3,31 

Statistica notelor obținute de elevii claselor a IX-a, la testul inițial de biologie 

NOTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 MEDIA 

IX A - - - - 3 3 6 6 9 2 7,72 

IX B - - - 1 1 5 5 9 5 2 7,53 

IX C - - - 1 3 8 5 9 2 - 6,85 

IX D - - - 6 9 6 4 1 - 2 8,14 
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IX E - - 1 3 5 8 6 2 1 1 6,11 

IX F - - 5 8 6 6 2 1 - - 4,82 

k) Date statistice : situația școlară  

-corigenți 2 elevi la fizică 

-situație neîncheiată 1 elev 

-promovabilitate 100% după sesiunea de corigențe și situații neîncheiate 

            e) Rezultatele obținute de elevii claselor a XII a la  examenul de bacalaureat 2019,proba a treia 

Disciplina Nr.elevi 

înscriși 

Nr.elevi 

prezenți 

Nr.elevi 

promovați 

 % de promovabilitate 

Biologie 

 

 

 

Vegetală și 

animală 

94 94 84 89,3% 

9
4

,6
8
 %

 

anatomie 8 8 8 100% 

Chimie 

 

 

 

anorganică 

 

5 5 5 100% 

1
0

0
 %

 

 

organică 

 

7 

 

7 

 

7 100% 

 

 

Fizică 

 

 

teoretic 4 4 4 100 % 

 

 

95,83% 

tehnic 48 48 44 91,66% 

 
 

Măsuri de îmbunătățire a rezultatelor pentru sesiunea de bacalaureat iunie-iulie 2020 : 

•implementarea proiectului ROSE la fizică și biologie 

•prezentarea rezultatelor obținute în cadrul ședințelor cu părinții elevilor claselor aXIIa 

•monitorizarea absențelor elevilor claselor aXIIa la orele de curs și de pregătire suplimentară 

desfășurate conform graficului activităților de consultanță la disciplinele care fac parte din proba 

la alegere(biologie, chimie și fizică) 

•intensificarea programului de pregătire suplimentară în baza graficului de pregătire anexat la 

dosarul de catedră 

•prezentarea situației evolutive în cadrul consultațiilor săptămânale cu părinții de către diriginții 

claselor a XIIa 

 

l) Concursuri și olimpiade școlare 

Pe parcursul anului școlar 2018-2019 la cursurile Centrului Județean de Excelență Neamt, secția 

chimie tehnic IX- XI  au participat 28 de elevi ai liceului nostru: 16 elevi de cl. a IX-a, 6 elevi de 

cl.a X-a, 6 elevi de cl.a XI-a. 
 

 

CHIMIE 

1 Olimpiada de Chimie, etapa locală – 6 elevi participanți, nici un  elev calificat pentru 

etapa județeană  

2 Concursul Național Petru Poni, etapa județeană : 19 elevi participanți, 5 elevi calificați 

pentru etapa naținală (prof.Leancă Paula-3elevi și prof.Aniței Liliana-2 elevi) 

3 Concursul Național Petru Poni, , etapa națională: 5 elevi (prof.Leancă Paula-3elevi și 

prof.Aniței Liliana-2 elevi) 

4 Concursul Național Cristofor Simionescu:   9 elevi (prof. Leancă Paula-6 elevi și 

prof.Aniței Liliana-3 elevi) 
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5 Concursul Național Magda Petrovanu : 4 elevi(3 elevi prof.Leancă Paula și 1 elev 

prof.Aniței Liliana) 

Pe parcursul anului școlar la cursurile Centrului Județean de Excelență Neamt, secția chimie 

tehnic IX- XI  au participat 28 de elevi ai liceului nostru: 16 elevi de cl. a IX-a, 6 elevi de cl.a X-

a, 6 elevi de cl.a XI-a. 

 

               Rezultatele obținute la etapele județeană și națională a Concursului Național 

Petru Poni 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele  

elevului 

Clasa Premiul la  

etapa 

județeană 

Premiul la  

etapa națională 

Profesor  

îndrumător 

1 CIOBANU V. ALIN-

VIOREL 

IX B I Mențiune MEC LEANCĂ 

PAULA 

2 BLAJ L. MARIAN IX B II  LEANCĂ 

PAULA 

3 BULAI V. VASILE 

ADELIN 

IX B III  LEANCĂ 

PAULA 

4 GHIUZAN I. 

EMANUEL 

X B I Mențiune 

specială 

ANITEI 

LILIANA 
5 BOGLEȘ G. MARIUS X B II Mențiune 

specială 

ANITEI 

LILIANA 
6 MURGEANU 

CĂTĂLINA 

X B Mențiune  ANITEI 

LILIANA 
7 CIOCAN  N.D.   

DANIEL 

XIB I Mențiune MEC LEANCĂ 

PAULA 
8 PUȘCAȘU  D.I.  

ANDREEA-DIANA 

XI B II  LEANCĂ 

PAULA 
9 TULBURE C. 

ALEXANDRU-

ADRIAN 

XI C Mențiune  ANITEI 

LILIANA 

10 
AFANASE CIPRIAN 

XII B I  ANITEI 

LILIANA 
11 NĂSTASE 

ANDRADA  

XII B II  ANITEI 

LILIANA 

 

Rezultatele obținute la Concursul Național Cristofor Simionescu 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele 

elevului 

Clasa Profilul Premiul/locul Profesorul 

îndrumător 

1 NITA ADRIAN   IX A Matematică 

informatică 
PREMIUL I 

 

ANITEI LILIANA 

2 BALINT  ANTONELA -

NICOLA 

IX A Matematică 

informatică 

PREMIUL III ANITEI LILIANA 

3 CURBAT  IONUT -

RAZVAN 

IX A Matematică 

informatică 

MENTIUNE ANITEI LILIANA 

4 
CAZAMIR ANDREI 

X A Matematică 

informatică 
PREMIUL I 

 

LEANCĂ PAULA 

5 LAZA GABRIEL X A Matematică PREMIUL II LEANCĂ PAULA 
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informatică  

6 CIUBOTARU 

ANDREEA 

PARASCHIVA 

X A Matematică 

informatică 
PREMIUL III LEANCĂ PAULA 

7 SPĂTARU 

ALEXANDRU 

X A Matematică 

informatică 
MENȚIUNE LEANCĂ PAULA 

8 PUȘCAȘU DIANA 

ANDREEA 

XI B tehnic PREMIUL II 

 

LEANCĂ PAULA 

9 CIOCAN DANIEL 

GABRIEL 

 

XI B tehnic MENȚIUNE LEANCĂ PAULA 

 
Rezultatele obținute la Concursul Național Magda Petrovanu 

 

Nr. 

crt. 

Numele și prenumele  

elevului 

Clasa Premiul Profesor 

îndrumător 
1. CAZAMIR ANDREI  

 

X A Mențiune LEANCĂ PAULA 

2. LAZA GABRIEL 

 

X A participare LEANCĂ PAULA 

3. CIUBOTARU ANDREEA 

PARASCHIVA 

X A participare LEANCĂ PAULA 

4. NITA ADRIAN   

 
IX A III ANITEI 

LILIANA 
 

FIZICĂ 

1. Olimpiada de Fizică, etapa locală – 11 elevi participanți, 0 elev calificați pentru etapa 

județeană  
BIOLOGIE 

 

1. Olimpiada de biologie, ”Constantin Burduja” etapa locală – 10 elevi participanți, 6 

elevi calificați pentru etapa județeană (prof.Ciurea Cosmina) 

2. Olimpiada de biologie, ”Constantin Burduja” etapa județeană- 6 elevi 

participanți(prof.Ciurea Cosmina) 

– IMBREA DENISA  -cls.IX A- premiul III  

–PREPELIȚĂ ELENA GABRIELA-cls.X a-mențiune 

 
ALTE CONCURSURI  : 

1. ”ECO-FOTOGRAFIA ANULUI 2019” organizat de Centrul Carpato-Danubian de  Geoecologie 

București 

- prof.Drăghici Adriana 

       2.    FESTIVALUL NAȚIONAL ȘCOLAR  ,,Antreprenor pentru viitor”, editia a VIII a 

- Premiul I – Balașca Diana, Ghiuzan Alexia ,Vieru Raluca, Curbat Răzvan, Toma Cosmin și Ghimpu 

Matei– cls a IX aA (prof.Aniței Liliana) 

- Premiul I –Ciobanu Ștefania și Mocanu Andreea –cls.X A(prof.Leancă Paula) 

- Premiul II-(elevi coordonați de prof. Ciurea Cosmina) 

 

3. Simpozionul ,,ZIUA MONDIALA A MEDIULUI ‘’   

A. sectiunea ,,Idei verzi pentru planeta albastră’’:    

- Premiul I- Cota Claudia , Diac Daniel, Maftei Vlad  cls aXI a C și Vieru Raluca, Curbat Răzvan, Toma 

Cosmin și Roșu Florin–cl aIX A(prof.Aniței Liliana) 
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- Premiul I- Petrișor Larisa, Prepeliță Elena Gabriela și Popa Alexandru Teodor -cls.X AB(prof.Leancă 

Paula) 

- Premiul I- Rusu Viorel și Fabian Bianca-cls.X B (Ciurea Cosmina) 

     B. la secțiunea ”ECOpractic ” 

- Premiul I- Balașca Diana, Ghiuzan Alexia și Balint Antonela–cls aIX A(prof.Aniței Liliana) 

 

       4.   CONCURSUL eCO Provocarea  - loc 15( Echipaj cls a IXa A)in clasamentul national la 

sectiunea –campanii (prof.Aniței Liliana) 

 

      5. CONCURSUL DE SCENETE ISTORICE din cadrul Zilelor Municipiului Roman- Premiu Special 

(prof.Drăghici Adriana) 

 

m) Activitatea de perfecţionare 

 studii  şi dezbateri tematice de specialitate şi metodice susținute în comisii metodice / cercuri 

metodice   

 Profesorii de fizică /chimie și biologie au participat la  activitățile  Cercurilor pedagogice. 

 Membrii comisie științe au participat la activitățile din timpul vizitei de lucru în cadrul 

proiectului european Erasmus+, activități de formare  pentru aplicarea unor programe de 

cartografiere și bacteriologie 

 organizarea Simpozionului ”5 iunie- Ziua Mondială a Mediului” la care au participat și profesori și 

elevi din alte licee ale orașului(prof.Drăghici Adriana) 

 

                 
 Susţinerea de referate metodice   și articole de specialitate   

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Simpozionul/conferința Data 

1. Ciurea Cosmina 

 

 

“Ziua mondiala a mediului” 

“Antreprenor pentru viitor” 

05.06. 2019 

04.04.2019 

 

2. Aniței Liliana 

 

 

1.Simpozionul  National de Chimie:,,Contributii la Cresterea 

Calitatii Invatamantului si Cercetarii in Domeniul 

Chimie”,editia  aXa  

2.Concursul National de Comunicari Stiintifice ,,Antreprenor 

pentru viitor”la sectiunea ,,Formarea abilitatilor de viata 

independenta  la elevi – perspective didactice ‘’ , 

 3.Simpozionul ,,ZIUA MONDIALA A MEDIULUI 

‘’,desfasuarta in cadrul proiectului Erasmus+,,Sa observam 

raurile si iazurile ,sa protejam ecosistemele acvatice de apa  

dulce …sa ne imbunatatim atitudinile si comportamentele fata 

de mediul inconjurator !Adopt un curs de apa ,un iaz…un 

ecosistemacvatic dulcicol’’ ‘’ 

4, Workshop educativ:,,BASF Chemgeneration-Reaching 

Zero’’ 

24.11.2019 

 

4.04.2019 

 

 

05.06..2019 

 

 

 

 

21 .02.2019 
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3. Leancă Paula 

 

 

1.Simpozionul Județean Valorificarea Mijloacelor IT în cadrul 

lecției 

2. Simpozionul  National de Chimie:,,Contributii la Cresterea 

Calitatii Invatamantului si Cercetarii in Domeniul 

Chimie”,editia  aXa  

3.Workshop-ul organizat la Facultatea de Inginerie Chimică şi 

Protecţia Mediului-Iaşi 

4. Concursul National de Comunicari Stiintifice ,,Antreprenor 

pentru viitor”la sectiunea Homo Faber 

5. Simpozionul ,,ZIUA MONDIALA A MEDIULUI 

‘’,desfasurata in cadrul proiectului Erasmus+,,Sa observam 

raurile si iazurile ,sa protejam ecosistemele acvatice de apa  

dulce …sa ne imbunatatim atitudinile si comportamentele fata 

de mediul inconjurator !Adopt un curs de apa ,un iaz…un 

ecosistemacvatic dulcicol’’  

Nov.2018 

 

24.11.2019 

 

 

Nov.2018 

 

4.04.2019 

 

05.06..2019 

 

4. Drăghici Adriana 

 

Festivalul Național                ” Antreprenor pentru viitor”  

Simpozionul ”Ziua Mondială a Mediului” 2019 

04.04.2019 

05.06.2019 

 

 Formare continuă 

             Profesorii catedrei au participat la următoarele cursuri și activități de formare continuă: 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Denumirea cursului Nr.ore/ 

credite 

1. Ciurea Cosmina-prof.biologie 

 

 

Cursul” EDUCAȚIE 

NONFORMALĂ PENTRU O 

ȘCOALĂ ALTFEL” 

Cursuri postuniversitare de  „Stiinte” 

, Universitatea din Baia Mare 

15 credite 

2. Aniței Liliana-prof.chimie 

 
1.Modernizarea procesului de 

predare -invatare -evaluare centrat 

pe formare de competente 

(competente XXI)categoria I  

2. ,,Managementul carierei si al 

dezvoltarii personale’’ 

83 de ore /20 credite 

 

 
 

100ore/25 credite 

 

3. Leancă Paula-prof.chimie 

 

 

1.Modernizarea procesului de 

predare -invatare -evaluare centrat 

pe formare de competente 

(competente xxi)categoria i  

2. ,,Managementul carierei si al 

dezvoltarii personale’’ 

83 de ore /20 credite 

 

 
 

100ore/25 credite 

 

4. Drăghici Adriana-prof.fizică 

 

 

Cursuri de formare pe teme de 

cartografie, bacteriologie, programe 

IT în cadrul proiectului Erasmus+ 

”Regardons le rivieres…” 

2h 

2h 

2h 
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     e) Exemple de bună practică 

 Asociaţii şi cluburi/ cercuri  :  

-membri in Asociatia profesorilor de chimie ,,ASCHIM’’: prof.Aniței L și Leancă P. 

-coordonator al cercului de chimie ”Chimia și Viața”-prof. Leancă Paula 

             - revista ECO-ATITUDINI în cadrul proiectului Erasmus + derulat în școală-prof. Drăghici 

Adriana 

 

 activităţi extraşcolare și de voluntariat 

 

 Prof. Ciurea Cosmina 

-Participare la activitatile proiectului ``Ziua de Curatenie Nationala 2018`` si ``Let`s get Green`` 

       -Profesor coordonator al concursului Miss Boboc 

       -Profesor coordonator al proiectului educativ ``Generozitate si speranta`` in cadrul caruia sa 

desfasurat activitatea     

          ``Vine, Vine, Mos Craciun`` in parteneriat cu centrul de reabilitare si asociatia ``Iubire si Speranta`` 

 

 Prof. Drăghici Adriana 
-Proiect ” Nepoți pentru bătrânii singuri” 

-Campanie umanitară în sprijinul copiilor asistați din asociația ”Iubire și speranță” 

- coordonator național al proiectului e-Twinning ”Să observăm râurile, iazurile…” care este o 

extindere a proiectului Erasmus + pentru colaborare cu școli din toată Europa fără schimb de 

profesori și elevi 

- a participat la activitatea ”World Cleanup Day” în cadrul proiectului ”Let s do it Romania” 

           -a derulat programul internațional  ”Succesul profesional” organizat de Junior Achievement 

             -a organizat acțiunea ”Ziua Mondială a apei”  

-a implementat proiectul ” Pădurea mai aproape de noi ”  din  cadrul programului internațional 

LeAF organizat de CCDG       
 

 Prof. Dedu Monica 
-,,Generozitate si speranta’’vizita la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva Roman si la,,Casa 

bunicului’’ - clasa XI C 

      -Participare impreuna cu elevii cl a XI a C la manifestarile dedicate zilei de 1 Decembrie – Ziua 

Nationala a Romaniei 

      - Datini si obiceiuri de Craciun 

      - Participare impreuna cu elevii cl a XI a C la activitatea de ecologizare din cadrul proiectului :,,Let s    

Do It ,Romania!’’ 

       - Proiectul  national ,,EcoProvocarea’’ 

       - a coordonat Proiectul ”Caravana științei” 

 

 Prof. Leancă Paula 

-a coordonat activitățile: ”Fără educație visele rămân vise ” și ”Nepoți de Crăciun” în cadrul 

proiectului educativ EU vreau să fac lumea mai bună 

-a participat la activitatea extracurriculară ”Ziua Internațională a Bibliotecilor Școlare”, oct.2018 

-a coordonat un elev al clasei a X-a A în proiectul ”Ai un hobby? Alege cartea pentru pasiunea 

ta!” și a participat la atelierele de lucru organizate de Biblioteca licelui (sept.2018-februarie 

2019); 

      - participare,la workshop-uri educative interactive ,in cadrul programului ,,BASF 

Chemgeneration-  din cadrul     

      Facultatii de Chimie ,Universitatea ,,Al I Cuza ‘’Iasi 

-a desfășurat cu elevii clasei  X-aA un program Junior Achevement - ”Alimentație 

sănătoasă.Sport.Prevenție ” 

- a participat la activitatea ”World Cleanup Day” în cadrul proiectului ”Let s do it Romania” 
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- a participat la activitatea ”Săptămâna fructelor și legumelor donate”  în parteneriat cu Asociația 

”Iubire și speranță”  

             - a coordonat Proiectul ”Caravana științei” 

      - participare la realizarea standului  expozitional din  cadrul  activitatii,,Dialogul 

stiintelor’’,activitate  organizata de aurtoritatile locale cu prilejul Zilelor Municipiului Roman; 

 

 Prof. Aniței Liliana 

              -participare proiect ,,Let’s Do It Romania’’ 

              - participare proiect ,,Ziua Internationala a Bibliotecilor Scolare’’-proiect initiat de CCD Neamt 

              -coordonator proiect educativ ,,Generozitate si Speranta ‚’’-proiect inscris in CJAE-an 2018 în 

cadrul căruia a desfășurat activitățile: „Un Crăciun pentru fiecare....! ” și ”Vine,vine...Mos Craciun!   

            - a participat ca profesor voluntar la activitatile desfasuarate in cadrul Strategiei Nationale de 

Actiune Comunitara in judetul Neamt 

            -colaborator proiect educativ,,Ai un hobby?Alege cartea pentru pasiunea ta!’’ 

            -participare la Proiectul  National ecOprovocarea ,organizat de: ViitorPlus - Asociația pentru 

Dezvoltare Durabilă 

            - participare alaturi de elevii clasei a IXa A ,la activitatea extrascolara :,,BALUL BOBOCILOR’’ 

           - desfășoară cu elevii clasei  IX-a A un program Junior Achevement intitulat ” ,,Educatia pentru 

sanatate si viata     

             activa –Alimentatie sanatoasa . Sport’’ 

           - In SĂPTĂMÂNA EDUCAŢIEI GLOBALE(17 -24 noiembrie 2018) a desfasurat doua 

activitati cu tema : 

             ”Saptamana legumelor si fructelor donate!" și  ,,Alimentatia sanatoasa ‚’- seminar 

           - participare alaturi de elevii clasei a IXa A ,la activitatea extrascolara :,,BALUL BOBOCILOR’’ 

           - participare alaturi de elevii clasei a IXa A la manifestatiile dedicate zilei de 1 DECEMBRIE  

          - activitatea ,,Semnificatia zilei de 24 Ianuarie” 

   - participare la realizarea standului  expozitional din  cadrul  activitatii,,Dialogul 

stiintelor’’,activitate  organizata de aurtoritatile locale cu prilejul Zilelor Municipiului Roman; 

   - participare la Proiectul  National ecOprovocarea ,organizat de: ViitorPlus - Asociația pentru   

Dezvoltare Durabilă 

   - participare cu un grup de elevi ai LT,,Vasile Sav’’,la workshop-uri educative interactive ,in cadrul 

programului stiintific,,BASF Chemgeneration-ReachingZero’’2018/2019,din cadrul Facultatii de 

Chimie ,Universitatea ,,Al I Cuza ‘’Iasi 

 

 Prof. Chica Luiza 

-A participat la activitatea extracurriculară  ”Holocaustul” coordonată de prof.Anca Scorțescu  

 

 implicare în activităţi la nivelul: şcolii, ISJ şi MEN 

 Participarea la consfătuirile organizate de ISJ, dedicate profesorilor de chimie ,fizică,și respectiv 

biologie, în sept.2018- toți profesorii din comisie 

 Desfășurarea activităților de remediere la  fizică și biologie , cu elevii din proiectul ROSE- prof. 

Drăghici A.,Dedu M. și prof.Ciurea C. 

 Activitate de profesor metodist: prof. Drăghici Adriana și Leancă Paula 

 Membru în CC al disciplinei fizică prof. Drăghici Adriana 

 Membru în CC al disciplinei chimie, coordonator de cerc pedagogic, membru în CA al 

școlii-prof. Leancă Paula 

 Activitate desfășurată în cadrul CJE Neamț de prof. Leancă Paula: profesor coordonator la 

disciplina chimie –tehnic, membru în echipa de selecție a elevilor ,  profesor lector la disciplina 

chimie cls.9 și cls.11, în cadrul CJE Neamț  

 Organizarea vizitei de lucru în România din cadrul proiectului Erasmus +- prof. Drăghici 

Adriana 

 Organizarea etapei locale a olimpiadelor de biologie/chimie/fizică-membrii comisiei 
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 Propunerea de subiecte pentru organizarea etapei locale a olimpiadelor de 

biologie/chimie/fizică-membrii comisiei 

 Profesori asistenți /evaluatori la simularea examenului de bacalaureat-membrii comisiei 

 Organizarea concursului de chimie ”Petru Poni”-etapa județeană(prof Leancă P și Aniței 

L) 

 Propunerea de subiecte pentru organizarea simulării examenului de bacalaureat la nivel 

județean  disciplina chimie(prof.Leancă-chimie organică , prof.Aniței –chimie 

anorganică) 

 Membru în comisia de elaborare de subiecte și bareme și în comisia de evaluare- pentru 

etapa națională a Concursului de Chimie Petru Poni-prof.Leancă Paula 

 
n) Analiza  SWOT   

Puncte tari Puncte slabe 

- Toate documentele de proiectare (planificări 

calendaristice şi pe unităţi de învăţare) sunt 

elaborate în conformitate cu legislaţia în 

vigoare şi cu strategia  ISJ Neamț şi MECTS, 

respectiv Foaia de parcurs; 

-Responsabilitate şi competenţă din partea 

membrilor comisiei pentru aplicarea corectă a 

planului cadru şi a curriculumului naţional. 

- Desfăşurarea orelor de pregătire cu elevii în 

vederea participării la concursurile şcolare/ 

olimpiade, respectiv orele de remediere; 

-Rezultate bune/ foarte bune la concursurile 

şcolare/ proiecte/ activităţi extracurriculare. 

-Comunicare eficientă între membrii comisiei 

metodice. 

- Preocuparea pentru formarea continuă 

-Crearea de cursuri pe platform Moodle a 

școlii 

- Motivatie scazuta in randul elevilor de clasa 

a XII de a sustine examenul de bacalaureat la 

disciplina chimie; 

- Lipsa de interes pentru învăţătură a unor 

elevi; 

-Absenteismul la clasele terminale; 

- Predomină strategiile didactice tradiţionale, 

bazate pe activitatea preponderentǎ a 

profesorului; 
-S-a manifestat lipsa de interes a unor părinți față de 

situația școlară a elevilor, atitudinea și conduita 

acestora. 

 

Oportunități Amenințări 

 

- Colaborarea eficientǎ ISJ – CCD  privind 

identificarea nevoilor de formare şi  realizarea 

unor cursuri în specialitate. 

- Deschiderea spre cooperare a unor parteneri 

educaţionali. 

- Dezvoltarea abilităților de comunicare și 

munca în echipă. 

-Oferta site-urilor edu.ro și didactic.ro privind 

modelele de planificări. 

-Utilizarea Platformei Moodle a Liceului 

pentru creșterea interesului elevilor privind 

studiul chimiei, fizicii și biologiei. 

-Valorificarea resursei umane –elevii- 

obținerea performanțelor școlare, participarea 

la olimpiade și concursuri școlare. 

 

-Scăderea nivelului de pregătire al absolvenților de 

gimnaziu. 

-Scăderea populației școlare. 

-Diminuarea statutului de profesor în societate. 

-Resurse financiare limitate pentru procurarea de 

materiale necesare procesului educativ. 

-Implicarea neadecvată a părinţilor în viaţa 

şcolii ceea ce conduce la apariţia unor 

conflicte între familie şi şcoalǎ. 
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PROPUNERI AMELIORATIVE 

- identificarea elevilor cu ritm  lent de lucru și a elevilor performanți 

--stabilirea competențelor de ameliorat; 

-stabilirea  programului de pregătire a elevilor cu ritm lent de lucru și monitorizarea prezenței la 

orele de consultații; 

-orientarea elevilor performanți către CJEX Neamț 

-evaluarea progresului prin teste de tip bacalaureat la elevii din clasele a XI-a și a XII-a 

- dezvoltarea unei atitudini pozitive față de propriul progres intelectual și  creșterea nivelului de 

implicare. 

-discuții cu părinții privind rezultatele și dificultățile elevilor. 
                                                                                     

 
                                                                                                           Responsabil comisie metodică, 

                                                                                       prof. Leancă Paula  

 

 

CATEDRA OM –SOCIETATE 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICĂ „OM SI SOCIETATE” 

                                                                   ANUL ŞCOLAR : 2018 – 2019 
 

XIII. ASPECTE CALITATIVE/STATISTICI 

 

1. ÎNCADRARE 

Nr. total cadre 

didactice 

Calificate Necalificate Titulari Suplinitori 

Profesori  10 10 - 7 3 

Total  10 10 - 7 3 

2. PERFECŢIONARE  

Cadre didactice  Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutant 

10 7 3 - - 

 

XIV. OBIECTIVE PROPUSE 

 Dezvoltarea unor relaţii de parteneriat cu instituţiile de cultură din mun.Roman, 

Biblioteca Liceului, Biblioteca Municipală- Roman, Muzeele de Istorie şi de Artă, cu 

postul de televiziune local, utlizarea internetului pentru promovarea unei imagini 

favorabile instituţiei şi a eforturilor cadrelor didactice în  a moderniza şi a creşte 

atractivitatea şcolii.  

 Colaborarea cu I.S.J. şi C.C.D. pentru formarea continuă a cadrelor didactice; 

 Accesul liber la informaţie; 

 Accesul la modele şi valori europene prin promovarea unor proiecte;  

 Cultivarea unui climat favorabil muncii cadrelor didactice, a unor relaţii interpersonale de 

înaltă ţinută morală și profesională, de natură a asigura performanţa liceului, consolidarea 

renumelui acestuia în judeţ şi în ţară; 
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XV. ASPECTE PRIVIND REALIZAREA ŞI EVALUAREA CONŢINUTURILOR 

CONCEPTUALE ALE ACTIVITĂŢILOR 

o) Proiectarea activităţii comisiei  

 

N

r. 

C

rt 

Domeni

ul de 

compete

nenta 

Competent

e specifice 

Obiective Activitati Resur

se 

Uma

ne 

Data O

BS 

1 Comunic

are 

-

Comunicar

e dintre 

elev si 

profesor 

-

Comunicar

e intre 

profesori 

-Metodica 

relatiei profesor-

elev 

-Eficientizarea 

actului 

educational 

-Studiul 

individual  

-Lucru in 

echipa 

-Dezbatere 

Toate 

cadre

le 

didac

tice 

Perman

ent 

 

2 Curricul

um 

-Planificari 

calendaristi

ce 

-

Proiectarea 

unitatilor 

de 

invatamant 

-Elaborarea 

suporturilo

r de curs 

-Cunoasterea si 

aplicarea 

planului cadru  

-Integrarea 

mijloacelor 

auxiliare 

-Proiectarea 

didactica 

-Corectarea 

si evaluarea 

planificarilor 

-Studiul si 

evaluarea 

aplicatiilor 

-Activitatea 

documentara 

Toate 

cadre

le 

didac

tice 

Septem

brie/ 

Octom

brie/ 

Noiem

brie 

 

3 Evaluare -Evaluarea 

parametrilo

r 

pshiopedag

ogici 

-Elaborarea 

instrument

elor de 

evaluare 

-Aplicarea 

testelor 

initiale 

-Evaluarea 

performant

ei scolare 

-Cunoasterea 

standardelor de 

performanta 

-Corelarea 

instrumentelor 

de evaluare cu 

obictivele 

programe 

scolare 

Studiul 

individual 

-Studiul 

comparativ 

- 

Lecturi,itemi

,teme,admini

strarea 

Toate 

cadre

le 

didac

tice 

Perman

ent 

 

 

 

p) Calitatea actului didactic  

 

 Toți profesorii, la toate diciplinele, au parcurs ritmic problematica materiilor de 

învățământ, fără excepție. 
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 De altfel, acest aspect a făcut obiectul unei analize în cadrul catedrei, imediat 

după reluarea cursurilor școlare. 

 Procesul de predare-invatare-evaluare s-a desfasurat conform programei scolare 

in vigoare, tinand cont de obiectivele generale si specific și de  continuturile 

invatarii.  

 

q) Calitatea evaluării elevilor  

 
 Evaluarea iniţială s-a realizat prin verificare scrisă sub forma unor testări tip grilă 

sau în forma clasică. S-a verificat astfel cunoştinţele elevilor însuşite în anul 

şcolar anterior pentru o abordare cât mai corectă a planificării din aanul şcolar în 

curs. 

 Evaluarea sumativă s-a realizat atât în scris cât şi oral. Evaluarea s-a realizat la 

finalizarea fiecărui capitol din programa şcolară în vigoare. 

 Evaluarea finală s-a realizat prin conversaţii în perioada stabilită în programă 

şcolara, observându-se astfel punctele forte şi punctele slabe din însuşirea 

informaţiilor necesare unei bune pregatiri. 

 

r) Teste initiale / rezultate     
 

 La începutul anului școlar 2018-2019 la disciplinele socio-umane s-au susținut   

teste inițiale la toate materiile catedrei, respective clasele a IX-a, clasele a X-a, a 

XI-a și a XII-a R.P..Astfel, s-a intenționat diagnosticarea nivelului de pregătire 

general a elevilor, a gradului de utilizare a aparatului conceptual, precum și a 

principalelor competențe pe care le presupune studiul disciplinelor socio-umane 

și istorie: capacitatea de analiză și sinteză, comparație, generalizare, 

abstractizare, interpretare și evaluare. In urma aplicării testelor s-a degajat 

concluzia că, la clasele a IX-a și a XII-a R.P., nivelul de pregătire este deficitar. 

La celelalte clase, nivelul este mediu spre bun. 

 

s) Date statistice : situatia scolara anuala  

 

 La toate materiile catedrei, finalitatea evaluarii elevilor a fost foarte buna, 

deoarece nu s-au inregistrat corigențe pe semestrul I, toți elevii fiind 

promovați la aceste materii. 
t) Concursuri 

 

 Organizarea concursului istoric on-line “Momente si personalitati controversate 

ale istoriei”- editia VIII, tema “Holocaust”(prof. Paius Catalin); 

 Participarea la  concursul tematic istoric „ 1 Decembrie” organizat de Muzeul de 

Istorie si Primaria 

 Roman (prof. Paius Catalin); 

 Coordonarea participarii elevilor clasei a V-a la concursurile: “CENTENAR – 

Mesaje pentru viitor”, “Colorează-ţi viaţa” şi  “Călătorie în lumea 

sentimentelor”(prof. Scortescu Anca). 

 27 noiembrie 2018: Festival-concurs de muzică judeţeană “Plaiuri Muşatine” – 

participare la secţiunile Folclor şi Centenar cu eleva Baltă Larisa de la clasaa IX-

a D care a primit premiul al III-lea la secţiunea Centenar Liceu.(prof. Vasilache 

Damian) 

 Participarea împreună cu elevii la Concursul Naţional de comunicări științifice 

,,Antreprenor pentru viitor”, ediţia a IX-a, organizat de Liceul Tehnologic 

,,Vasile Sav”-Roman (prof. Dimitriu Laura); 
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 Participarea cu elevii la Concursul de cultură generală ,,Speranţă pentru mâine”, 

organizat de Biblioteca Municipală ,,George Radu Melidon”-Roman (prof. 

Dimitriu Laura); 

 Participarea cu elevii la Concursul de cultură generală ,,De la Dragobete la 

Sărbătoarea Rusaliilor - tradiție, legendă și istorie locală”, organizat de Primăria 

Municipiului Roman (prof. Dimitriu Laura); 

 “Romanul – curat si verde” – concurs local, aprilie 2019, premiul II 

(prof. Zaim Irina); 

 

u) Olimpiade: 

 

 organizator olimpiada de geografie etapa pe scoala, 1 elev calificat (prof. Zaim 

Irina); 

 organizator olimpiada de istorie etapa pe scoala, 2 elevi calificati (prof. Paius 

Catalin); 

 organizarea olimpiadei la disciplinele Logica, Economie, Filozofie, faza 

locala(prof. Dimitriu Laura); 

 participarea la Olimpiada Nationala a Sportului Scolar- faza locala(prof. 

Mardarescu Theodor si prof. Vacaru Sergiu): 

- Handbal – Baieti-locul I 

- Handbal- Fete- locul II 

- Volei- Baieti-locul I 

- Volei- Fete- locul II 

- B aschet- Baieti- locul II 

 Profesor evaluator la Olimpiada de discipline Socio-umane, faza judeteana si la 

Examenul National de Bacalaureat(prof. Dimitriu Laura); 

 Participarea la Olimpiada Nationala a sportului scolar cu urmatoarele 

rezultate(prof. Mardarescu Theodor, prof. Vacaru Sergiu): 

- Handbal – Baieti -  locul II – etapa judeteana; 

- Baschet – Baieti – locul II – etapa locala; 

- Tenis de masa – locul III – etapa judeteana; 

- Sah – fete – locul III – etapa judeteana; 

- Fotbal – baieti –  locul III – etapa judeteana; 

 

v) Activitatea de perfecţionare 

 

 studii  şi dezbateri tematice de specialitate şi metodice sustinute in comisii metodice / 

cercuri metodice   

 Participarea cu lucrare in cadrul comisiei metodice de geografie “Idei verzi 

pentru o planeta albastra” (prof. Zaim Irina); 

 Participare cu lucrare de studiu istoric” Episcopii carturari ai Romanului” in 

cadrul comisiei metodice de istorie (prof. Paius Catalin) 

 

 

 activități demonstrative în cadrul cercului metodic / comisiilor metodice 

semestriale 
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 susţinerea de referate metodice   și articole de specialitate   
 Sustinerea referatului “Eroii Romanului in Primul Razboi Mondial” sustinut in 

cadrul programului Anul Centenarului- Cultul Eroilor, filiala Neamt(prof. Paius 

Catalin); 

 

 formare continuă 

 

w) cursuri de formare ( se precizează denumirea cursului, perioada si cadru didactic):  

 “Noutatile si provocarile noului curriculum pentru gimnaziu”, ianuarie 2019, C.C.D. 

Neamt (prof. Zaim Irina); 

 „Competente transversale ale educatiei durabile in sistemul de invatamant”, ianuarie 

2019, C.C.D. Neamt (prof. Zaim Irina). 

 Cursul de conversie „Economie si educatie antreprenoriala” la Universitatea „Dunarea de 

jos”-Galati (prof. Dimitriu Laura) 

 Programul de formare continua „Leadership si Management in organizatiile scolare”- 120 

ore / 30 credite, Octombrie 2018 (prof. Paius Catalin) 

 Program de formare continua „Modernizarea procesului de predare – invatare centrat pe 

formare de competente” -85 ore / 20 credite, Decembrie 2018 (prof. Paius Catalin) 

  Participarea la Programul de formare continuă ,,Managementul carierei și dezvoltării 

personale”, organizat de Asociația Didactikos – Timișoara și CCD Neamț(prof. Dimitriu 

Laura); 

 Educating young people against gender-based violence! –Youth Mooc –curs 

online international desfasurat pe platforma in iunie 2019(prof. Zaim Irina); 

 Managementul organizaţiei şcolare– 25 de credite(prof. Vasilache Damian); 

 Modernizarea procesului de predare - învățare- evaluare centrat pe formare de 

competențe– 25 de credite(prof. Vasilache Damian); 
 

 

x) Exemple de bună practică 

 activităţi extraşcolare 

 Asociaţii şi cluburi/ cercuri  

 Coordonarea clubului de istorie scolara „ Dacii Liberi” (prof. Paius Catalin) 

 Coordonarea clubului de religie ortodoxa „Tinerii Ortodocsi”(prof. Vasilache 

Damian); 

  

 Proiecte educative : 

 Activitati coordonate in cadrul Proiectului National „Ecoprovocarea”(prof. Zaim 

Irina); 

 Desfasurarea proiectului Centenarului „ Marea Unire in Cetatea Musatina” (prof. 

Paius Catalin) 

 Desfasurarea proectului „Sarmizegetusa nemuritoare” (prof. Paius Catalin) 

 Desfasurarea proiectului educational „Regalitatea – O pagina de istorie a scolii 

noastre” (prof. Scortescu Anca) 

 Realizarea proiectului Centenarului: „Unirea – Un vis implinit” (prof. Scortescu 

Anca) 

 în săptămâna ,,Școala altfel” împreună cu elevii claselor a IX-a am derulat 

proiectul educațional ,,Teatru-lectură”, în parteneriat cu Colegiul Tehnic de 

Transporturi-Piatra Neamț. Coordonatoarea  elevilor de la Piatra Neamț a fost 

doamna profesoară Bratu Alina(prof. Dimitriu Laura); 

 „Let’s get green” – proiect national, sept 2018(prof. Zaim Irina); 
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 “Sa observam raurile si iazurile, sa protejam ecosistemele acvatice de apa 

dulce….sa ne imbunatatim atitudinile si comportamentele fata de mediul 

inconjurator!” – proiect international, 2017-2020(prof. Zaim Irina); 

 Reviste si publicatii scolare  

 Coordonarea si realizarea revistelor scolare” Dacii Liberi”, Nr.9-10 (Prof. Paius 

Catalin); 

 

 implicare în activităţi la nivelul: şcolii, ISJ şi MEN 

 

 Coordonarea activitatii „Let’s do it Romania” la nivelul liceului prin implicarea a 

130 de elevi si 17 cadre didactice (prof. Zaim Irina); 

 Participarea la activitatile legate de momente importante din Istoria Nationala: 1 

Decembrie, 24 Ianuarie (prof. Paius Catalin, Zaim Irina, Dimitriu Laura) 

 Organizarea concursului de referate si prezentari ppt „Sa nu uitam 

Holocaustul”(prof. Paius Catalin) 

 Activitatea ”Holocaustul, drama cutremuratoare a istoriei” (prof. Scortescu Anca) 

 Activități specifice de ziua educației cu elevii claselor V-VIII(prof. Rosu Irina) 

 23 oct.2018 Ziua Universului,realizarea de desene cu elevii cl. a V-a (prof. Rosu 

Irina) 

 Realizarea selectiei elevilor pentru formarea echipelor liceului la Handbal ,Volei 

si Baschet (prof. Mardarescu Theodor si prof. Vacaru Sergiu) 

 24 Septembrie 2018: “Ziua Mondială a curăţeniei”participare cu clasa a V-a în 

perimetrul delimitat prin proiect;(prof. Vasilache Damian) 

 29 noiembrie 2018: Proiectul “Şcoala mea în sărbătoare” dedicate dublei 

sărbători: împlinirea a 130 de ani de atestare documentară a Şcolii Gimnaziale 

“Carol I” din Roman şi a 100 de ani de la Marea Unire. Împreună cu elevi ai 

claselor V-VIII a realizat un panou omagial aniversar expus în Holul Central al 

Şcolii.(prof. Vasilache Damian) 

 13 decembrie 2018: a demarat proiectul "Nepot pentru bătrânii nimănui" 

coordonat de doamnele profesoare Ungurureanu Marelelena, Dăscălița Daniela și 

Ploșniță Lăcrămioara prin Clubul IMPACT în parteneriat cu Grupul de Inițiativă 

"Tinerii Ortodocși - Vasile Sav" - coordonator prof. Vasilache Damian și Parohia 

"Sfântul Ilie" din Roman – preot paroh Movileanu  

In cadrul proiectului au fost identificate 8 doamne cu o vârstă venerabilă ce au 

primit vizita Moșului încărcat cu hărnicia ș idragostea elevilor Liceului 

Tehnologic "Vasile Sav".Vizitele vor continua pe parcursul lunilor ianuarie, şi 

februarie;(prof. Vasilache Damian) 

 20 decembrie 2018: Am coordonat “Serbarea de Crăciun” la Şcoala Gimnazială 

“Carol I” implicandu-i pe toţi elevii şcolii cu învăţători şi diriginţi;(prof. 

Vasilache Damian) 

  participarea împreună cu elevii la Concursul Naţional de comunicări științifice 

,,Antreprenor pentru viitor”, ediţia a IX-a, organizat de Liceul Tehnologic 

,,Vasile Sav”-Roman(prof. Dimitriu Laura); 

  pe 5 octombrie, de Ziua Mondială a Educației, împreună cu elevii claselor a X-a 

am derulat proiectul educațional ,,Omul educat” la Liceul Tehnologic ,,Vasile 

Sav” (prof. Dimitriu Laura); 

  în săptămâna ,,Școala altfel” împreună cu elevii claselor a IX-a am derulat 

proiectul educațional ,,Teatru-lectură”, în parteneriat cu Colegiul Tehnic de 
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Transporturi-Piatra Neamț. Coordonatoarea  elevilor de la Piatra Neamț a fost 

doamna profesoară Bratu Alina. (prof. Dimitriu Laura); 

 Dezbatere pe tema consumului de alcool, tutun si droguri, cu dr Nazaretian, 

“Ziua Mondiala fara tutun”, “Stop cancerului”, mai 2019(prof. Vasilache 

Damian); 

 26 decembrie 2018: “Colinde, Colinde, e vremea colindelor“. Elevii Școlii 

Gimnaziale "Carol I" din Roman au vestit Nașterea Domnului Iisus prin colindul 

străbun la Parohia "Sfântul Ilie" din Roman. Este o sărbătoare în familie deoarece 

copii si-au colindat părinți, bunici și pe toți cei dragi prezenți la Biserică. (prof. 

Vasilache Damian); 

 23 ianuarie 2019: Ziua Unirii Principatelor Române a fost sărbătorită cu emoție 

la Școala Gimnazială"Carol I".Elevi, profesori și părinți s-au prins în Hora Unirii 

în holul central al școlii cântând cu drag versurile cântecului istoric(prof. 

Vasilache Damian); 

 Geografia in invatamantul preuniversitar, prezent si perspective” – simpozion 

international, mai 2019, Cernauti, Ucraina(prof. Zaim Irina); 

 “Ziua Mondiala a Mediului” – simpozion local, iunie 2019(prof. Zaim Irina); 

XVI. Analiza  SWOT  

PUNCTE TARI: 

 Preocuparea pentru perfecţionarea continuă a membrilor catedrei prin participarea la cursuri de 

formare, simpozioane, conferinţe naţionale pe teme de educaţie sau înscrierea la cursuri de 

formare continuă; 

 Participarea la olimpiade şi diferite concursuri; 

 Obţinerea unor premii la olimpiadele şi alte concursurile şcolare; 

 Comemorarea unor evenimente din istoria locală, naţională şi universală; 

 Folosirea metodelor active-participative, in procesul de predare –invatare- evaluare; 

 Adaptarea continuturilor invatarii, sub aspectul gradului de dificultate si al volumuli, la nivelul de 

intelegere al colectivului de elevi; 

 Corelarea cunostintelor dobandite cu aspectele concrete ale vietii  

PUNCTE SLABE: 

 Programul încărcat al elevilor, fenomenul navetei; 

 Supraâncărcarea elevilor printr-un număr prea  mare de lecţii de predare, gradul sporit de 

dificultate al unora dintre ele; 

 Menținerea fenomenului absenteismul în rândul elevilor, datorită unor cauze greu de controlat din 

partea școlii. 

 Nivelul scăzut de pregătirie teoretică, practică și moral-civică  a elevilor (în mod deosebit a celor 

de la clasele a IX-a). 

  Lipsa manualelor scolare pe segmentul superior al liceului, care genereaza dificultati in derularea 

procedeului didactic; 

 Utilarea cu insufuciente materiale didactice, in special planse; 

 Accesul limitat a unor cabinete la mijloace care sa faciliteza utilizarea filmului didactic, a 

Internetului, in cadrul orelor de curs; 

   Responsabil comisie metodică, 

                                                                                                      prof. Paius Catalin 
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CATEDRA TEHNICA 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICĂ A DISCIPLINELOR DE SPECIALITATE  

  ANUL ŞCOLAR : 2018 – 2019 
 

XVII. ASPECTE CALITATIVE/STATISTICI 

 

1. ÎNCADRARE 

Nr. total cadre 

didactice 

Calificate Necalificate Titulari Suplinitori 

Profesori  12 12 0 12 0 

Maistri  6 6 0 1 5 

Total  18 18 0 13 5 

2. PERFECŢIONARE  

Cadre didactice  Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutant 

18 10 2 4 2 

 

XVIII. OBIECTIVE PROPUSE 

Constituită din totalitatea cadrelor didactice de specialitate din scoală colectivul catedrei şi-a propus 

realizarea următoarelor activități: 

 analiza, dezbaterea şi aplicarea corectă a planurilor de învăţământ şi a curriculum-ului şcolar pentru 

liceu tehnologic; 

 analiza şi dezbaterea programelor şcolare, discutarea documentelor si planificarea materiei în 

conformitate cu curriculum-ul şcolar; 

 folosirea judicioasă a resurselor materiale existente precum şi îmbogăţirea acestora cu noi sortimente 

prin mijloace proprii; 

 dezvoltarea parteneriatelor cu agenţii economici pentru efectuarea stagiilor de pregătirea 

practică a elevilor şi pentru elaborarea şi CDL - urilor; 

 realizarea şi implementarea unor programe de învăţare diferenţiată pe domenii profesionale şi 

ani de studiu ca urmare a analizei rezultatelor obţinute în urma aplicării testelor iniţiale; 

 organizarea şi conducerea competentă de către cadrele didactice de specialitate a activităţilor de 

predare-învăţare şi a activităţilor de instruire practică; 

 discutarea şi stabilirea sarcinilor pentru realizarea la nivelul catedrei a unui sistem de cerinţe unitar 

pentru asigurarea conţinutului ştiinţific al activităţilor didactice, evaluarea cunoştinţelor şi deprinderilor 

elevilor; 

 realizarea competenţelor specifice vizate a se forma la elevi pentru fiecare calificare profesională şi în 

concordanţă cu nivelul de calificare; 

 stabilirea şi studierea unor teme actuale de specialitate pentru informarea ştiinşifică şi perfecţionarea 

metodică; 

 respectarea normelor de protecţia muncii de către cadrele didactice şi elevi în activitatea de instruire 

practică în şcoală şi la agenţii economici. 

 

XIX. ASPECTE PRIVIND REALIZAREA ŞI EVALUAREA CONŢINUTURILOR 

CONCEPTUALE ALE ACTIVITĂŢILOR 

y) Proiectarea activităţii comisiei  

 activitatea catedrei noastre s-a desfăşurat într-un cadru organizat şi a fost reorganizată şi validată 

în prima şedinţă de catedră; 

 s-a realizat încadrarea în specialitate a membrilor catedrei respectându-se legislaţia specifică 

acestei acţiuni; 
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 toate cadrele didactice sunt calificate în concordanţă cu specializările de şcolarizare, 72,22% 

fiind titulare, iar  55,55 % având gradul didactic I; 

 au fost clar definite şi înţelese rolurile şi responsabilităţile membrilor catedrei prin elaborarea 

organigramei, stabilirea echipelor de lucru şi a responsabilităţilor acestora, prin întocmirea fişei postului, 

individuală şi flexibilă; 

 s-a realizat planul managerial şi graficul semestrial al activităţilor comisiei, punându-se bazele 

activităţii planificate pentru anul şcolar 2018/2019; 

 s-au organizat şi desfăşurat examenele de diferenţă pentru toate calificările/domeniile/clasele; 

 s-a proiectat şi realizat Regulamentul de organizare a activităţii practice pentru anul şcolar 2018- 

2019, Ploşniţă L Munteanu N.; 

 s-au întocmit, Convenţiile cadru şi Anexele pedagogice ( Ploşniţă L, Munteanu N.) şi s-au 

semnat cu agenţi economici din localitate: UMARO, ELECTRO UNIVERS, NET CHIT COMPUTERS, 

HIDROTERM, ELEROM, TEHNICA SCM, pentru asigurarea unor oportunităţi pentru experienţa de 

muncă şi desfăşurarea practicii profesionale la locul de muncă; 

 s-au elaborat 13 programe CDL  pentru stagiile de instruire practică clasa a IX-a, domeniile 

Electronică, automatizări, Electric şi Mecanică, clasa a X-a şi a XI-a domeniile Electronică, automatizări, 

Electric și Mecanică, clasa a X-a și  aXI-a –IPT de 3 ani  domeniul electric şi mecanic. 

 s-au întocmit şi aplicat testele iniţiale; aplicare, interpretare şi analiză a rezultatelor testului iniţial 

stabilită în şedinţa de catedră din 3.10.2018.  

z) Calitatea actului didactic  

 documentele de proiectare didactică de perspectivă (planificări, unităţi de învăţare, auxiliare 

curriculare etc.), documentele de proiectare didactică imediată (planuri de lecţie, fişe de lucru, fişe de 

documentare, fişe de feed-back a lecţiei etc.) şi fişele de evaluare au fost întocmite şi utilizate în 

conformitate cu reglementările în vigoare; 

 în urma aplicării şi analizei testelor iniţiale, în conformitate cu Planul de îmbunătăţire stabilit la 

nivelul catedrei  s-au întocmit: planuri de educaţie remedială iar proiectarea didactică a fost adaptată 

necesităţilor elevilor şi a grupurilor;    

 s-au organizat prezentări, dezbateri, activităţi de grup la care au participat toţi membrii catedrei, 

pentru evaluarea testele iniţiale de cunoştinţe ale elevilor evidenţiindu-se: nivelul iniţial de cunoaştere, 

stadiul dobândirii priceperilor şi deprinderilor pentru a realiza lucrări în domeniul pentru care se 

pregătesc, greşelile tipice comise, barierele în calea învăţării; 

 s-a acordat o importanţă sporită activităţilor didactice desfăşurate la clasă cu elevii, ridicării 

nivelului competenţelor dobândite funcţie de particularităţile psihice individuale şi de vârstă ale elevilor, 

de stilurile de învăţare; 

 pentru pregătirea elevilor şi desfăşurarea în bune condiţii a examenelor de certificare a 

competenţelor profesionale, nivelul 4 de calificare s-au parcurs următorii paşi: stabilirea echipelor de 

lucru pentru fiecare clasă (conform organigramei comisiei metodice), prelucrarea şi afişarea la loc vizibil 

a metodologiei de desfăşurare a acestor examene pentru cunoaşterea ei de către toţi elevii implicaţi, 

stabilirea temelor de proiect, avizarea si aprobarea acestora in comisia metodică și CA,  alegerea temelor 

si depunerea cererilor pentru elaborarea proiectelor (coordonator activitate Munteanu N. şi profesorii 

coordonatori). 

aa) Calitatea evaluării elevilor  

 în urma evaluării iniţiale s-a evidenţiat: nivelul iniţial de cunoaştere, stadiul dobândirii 

priceperilor şi deprinderilor pentru a realiza lucrări în domeniul pentru care se pregătesc, greşelile tipice 

comise, barierele în calea învăţării elevilor; 

 pornind de la aceste constatări, majoritatea cadrelor didactice, au stabilit acţiuni de ameliorare şi 

programe de învăţare care să permită majorităţii elevilor atingerea unui nivel iniţial necesar pregătirii în 

specialitate; 

 cea mai mare importanţă s-a acordat activităţilor didactice desfăşurate la clasă cu elevii, pentru 

ridicarea nivelului competenţelor dobândite în funcţie de particularităţile psihice individuale şi de vârstă 

ale elevilor, de stilurile de învăţare, de nevoile acestora de formare, de aptitudini şi interese. Strategiile 

utilizate în lecţii s-au îmbunătăţit prin diversificarea şi folosirea metodelor bazate pe acţiune: 



55 

 

experimente, lucrări practice, activităţi în grup, exerciţii, studii de caz, proiecte etc. (portofoliile 

profesorilor pe discipline/module şi portofoliile elevilor); 

 au fost stabilite strategiile de selectare a elevilor pentru olimpiadele interdisciplinare tehnice şi 

concursurile profesionale prin: discuţii cu elevii, aprecierea disponibilităţii elevilor, analiza rezultatelor 

şcolare ale acestora, atitudinea părinţilor,  nivelul performantelor obţinute la pregătirea teoretica şi 

practică, consultarea profesorilor şi maiştrilor instructori ai claselor, disponibilitatea profesorilor clasei şi 

a diriginţilor de a susţine elevii pentru participarea la olimpiade şi concursuri.  

- Teste initiale / rezultate 

           Au fost aplicate teste iniţiale la clasele a-IX-a, pentru domeniile: Electronică şi automatizări, 

Electric, Mecanică, fiind analizate mediile pe clase, rata de succes, rata de eşec. 

   În urma  analizei rezultatelor s-a elaborat Planul de acţiune al catedrei dezvoltat pe trei direcţii:  

1. abordarea diferenţiată a actului de predare - învăţare, în funcţie de dificultăţile şi stilurile de 

învăţare; 2. Elaborarea de programe de învăţare remedială;  

3. Stabilirea de măsuri de susţinere a elevilor de către familie. 

 

Clasa IX B IX C IX D IX E IX F 

Media TI 6.66% 5,64% 5,62% 4,46% 6,44% 
 Puncte tari 

- realizarea de conexiuni transdisciplinare (Chimie, Educaţie tehnologică, Fizică)  

-utilizarea calculelor matematice in aplicatiile tehnice de specialitate; 

- identificarea fenomenelor fizice si chimice care stau la baza utilizarii si realizarii produselor 

din domeniul mecanic 

 Puncte slabe 

-  bagaj redus de cunoştinţe privind Sistemul Internaţional de unităţi (necunoaşterea unităţilor 

de măsură uzuale, confuzii între mărime şi unitate de măsură); 

- abilităţi reduse de calcul matematic (transformări în SI) 

- nu au cunoștințe din domeniul electric: aparate, dispozitive, eco-climat, securitate a muncii. 

- nu au cunoștințe din domeniulelectronica si automatizari:marimi fizice,aparate de masura 

specifice, securitate a muncii 

 

REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII,  
ETAPA NAŢIONALĂ , in anul scolar : 2018- 2019 

 

Nr. 

crt. 

Premiul Calificarea Elevi Clasa Profesori 

îndrumători 

1. I 

 

Tehnician în 

instalaţii electrice 
TIBA ROMEO-ALIN 

 

XII Ploșniță Lăcrămioara, 

Ungureanu Marelena, 

Răucescu Monica 

2. III Tehnician în 

instalaţii electrice 
ŢIGLER IOAN-BOGDAN 

 

XI  Plosniţă Lăcrămioara, 

Ungureanu Marelena,  

Tutu Mihai 

3. Mentiune Tehnician operator 

tehnică de calcul 
NEGURICI ANA –MARIA 

 

XII Curpăn Daniel 

Pitirici Loredana 

Stolnean Mărioara 

Plosnita Lăcrămioara 

4. Mentiune Tehnician în 

instalaţii electrice 
PASCARIU COSMIN-

MIHAI 

 

XII Ploșniță Lăcrămioara, 

Ungureanu Marelena, 

Tutu Mihai 

5. Mentiune 

 

Tehnician operator 

tehnică de calcul 

 

 

ASMARANDEI IOAN 

ALEXANDRU 

 

XI Curpăn Daniel 

Pitirici Loredana 

 Stolnean Mărioara  

Vlăduţ Lăcrămioara 
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Premii  obținute la olimpiada natională: 5 

P I- 1;  

P III-1;   

M-3 
 

 

REZULTATE OBŢINUTE LA OLIMPIADA DIN ARIA CURRICULARĂ TEHNOLOGII, 
ETAPA JUDEŢEANĂ      

in anul scolar : 2018- 2019 
 
Nr. 
crt. 

Premiul Calificarea Elevi Cla
sa 

Profesori îndrumători 

1. I Tehnician în instalaţii 
electrice 

MORARU GABRIEL-
CRISTIAN 

XI  Plosniţă Lăcrămioara, 
Ungureanu Marelena,  

Tutu Mihai 

2. I Tehnician operator 
tehnică de calcul 

LUCHIAN 
IONUŢ 
SEBASTIAN  

 

XI  Curpăn Daniel 
Pitirici Loredana 

Stolnean Mărioara 
Vlăduţ Lăcrămioara 

3. I Tehnician operator 
tehnică de calcul 

POPA GABRIEL 
ALEXANDRU 

XII  Curpăn Daniel 
Pitirici Loredana 

Stolnean Mărioara 
Plosnita Lăcrămioara 

4. I 
 

Tehnician în instalaţii 
electrice 

TIBA ROMEO-ALIN 
 

XII Ploșniță Lăcrămioara, 
Ungureanu Marelena, 

Răucescu Monica 

5. II Tehnician operator 
tehnică de calcul 

NEGURICI ANA –
MARIA 
 

XII Curpăn Daniel 
Pitirici Loredana 

Stolnean Mărioara 
Plosnita Lăcrămioara 

6. II Tehnician în instalaţii 
electrice 

ŢIGLER IOAN-
BOGDAN 
 

XI  Plosniţă Lăcrămioara, 
Ungureanu Marelena,  

Tutu Mihai 

7. II Tehnician în instalaţii 
electrice 

BRAŞOVANU ANDREI-
CONSTANTIN 

XII Ploșniță Lăcrămioara, 
Ungureanu Marelena, 

Tutu Mihai 

8. II Tehnician în instalaţii 
electrice 

PASCARIU COSMIN-
MIHAI 
 

XII Ploșniță Lăcrămioara, 
Ungureanu Marelena, Tutu 

Mihai 

9. II Tehnician prelucrări 
mecanice 

DÎSCĂ GABRIEL XI Munteanu Nicoleta,  
Barbu Doina, 

 Lemnaru Minadora, 
Iordache Elena 

10. II Tehnician prelucrări 
mecanice 

ROŞU DANIEL-
MARIAN 

XII Barbu Doina 
Munteanu Nicoleta 

Iordache Elena 
Popovici Dorian 

11. III Tehnician prelucrări 
mecanice 

BLĂJUŢI BOGDAN 
IONEL 

XI Munteanu Nicoleta,  
Barbu Doina, 

 Lemnaru Minadora, 
Iordache Elena 

12. III Tehnician în instalaţii 
electrice 

IMBREA MIHAELA XI Ploșniță Lăcrămioara, 
Ungureanu Marelena, Tutu 

Mihai 
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13. III Tehnician în instalaţii 
electrice 

COCUŢI ALEXANDRU XII  Ploșniță Lăcrămioara, 
Ungureanu Marelena, 

Răucescu Monica 

14. 
 
 

 M 
 
 

Tehnician operator 
tehnică de calcul 
 
 

ASMARANDEI IOAN 
ALEXANDRU 
 

XI Curpăn Daniel 
Pitirici Loredana 

 Stolnean Mărioara  
Vlăduţ Lăcrămioara 

15. 
 
 

M Tehnician operator 
tehnică de calcul 

SOFRONEA ANDREI 
CLAUDIU 

XI Curpăn Daniel 
Pitirici Loredana 

 Stolnean Mărioara  
Vlăduţ Lăcrămioara 

16. M Tehnician operator 
tehnică de calcul ANTICI PAUL 

LEONARD 

XI  Curpăn Daniel  
Pitirici Loredana  

Stolnean Mărioara  
Vlăduţ Lăcrămioara 

17. M Tehnician operator 
tehnică de calcul 

RUSU RAREȘ XII Curpăn Daniel 
Pitirici Loredana 

Stolnean Mărioara 
Plosnita Lăcrămioara 

18. M Tehnician prelucrări  
mecanice 

BAHNARU IOSIF 
CRISTINEL 

XI  Munteanu Nicoleta, Iordache 
 Elena,  Barbu Doina. 
Lemnaru MInadora 

19. M Tehnician prelucrări 
mecanice 

VIŞAN CĂTĂLIN-
IONUȚ 

XII Barbu Doina 
Munteanu Nicoleta 

Iordache Elena 
Popovici Dorian 

 

Premii  obținute la olimpiada judeteană: 19 

P I- 4;  

P II-6; 

 P III-3;  

 M-6 
 

 

REZULTATE OBTINUTE LA CONCURSURI ȘCOLARE TEHNICE  
an scolar : 2018- 2019 

 

Denumire Concurs/Simpozion 

 

Premiul Elevi Clasa Profesori îndrumători 

Concursul  Național 

Școlar „Antreprenor 

pentru viitor”, ediția 

a IX-a, 4 aprilie 2019 

   

 

Sectiunea 

A 

I Rusu Rares 

Popa Alexandru 

XII Ploșniță Lăcrămioara 

Ungureanu Marelena 

I GIURGI ALEXANDRU X Munteanu Nicoleta 

sectiunea 

B 

I Asmarandei Alexandru 

Ciocan Daniel  

XI Curpăn Daniel 

Ploșniță Lăcrămioara 

sectiunea 

C   

I Rusu Rares 

Popa Alexandru 

XII Ploșniță Lăcrămioara 

Ungureanu Marelena 

III NETEDU AMALIA, 

DRAMU BIANCA   

X Munteanu Nicoleta 

Concursul National de referate si 

comunicari stiintifice   

I  

 

Tiba Alin  

Moraru Gabriel  

XII 

XI 

Ploșniță Lăcrămioara 

Ungureanu Marelena  
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« IPO-TECH » 

Perspective tehnice şi tehnologice  

-priorităţi şi demersuri în 

contextul european 

II Pascariu Cosmin 

Cocuti Alexandru 

XII Ploșniță Lăcrămioara 

Ungureanu Marelena 

M Tigler Bogdan 

Maftei Razvan 

XI Ploșniță Lăcrămioara 

Tutu Mihai  

Concurs regional pentru liceeni 

Student pentru o zi, sectiunea 

Electrotehnică-energetică/ 

Electronică și automatizări 

Universitatea Ștefan cel Mare 

Suceava, aprilie 2019 

I Tiba Alin  Romeo XII Ploșniță Lăcrămioara 

Ungureanu Marelena 

I Pascariu Cosmin Mihai XII Ploșniță Lăcrămioara 

Ungureanu Marelena 

II Popa Gabriel Alexandru  XII Ploșniță Lăcrămioara 

Ungureanu Marelena 

II Brasovanu Andrei 

Constantin 

XII Ploșniță Lăcrămioara 

Ungureanu Marelena 

Tutu Mihai 

Concursul regional de referate si 

comunicari stiintifice –

INFOTEHNICA, mai 2019 

 

I Macovei Giuseppe X Munteanu Nicoleta 

I Pascariu Cosmin 

Teacă Rares 

XII 

XI 

Ploșniță Lăcrămioara 

Ungureanu Marelena 

I Relea Florin 

Ciocan Daniel 

XI Curpăn Daniel 

Ploșniță Lăcrămioara 

I Ionitescu Georgiana 

Tincu Teodora 

XI Curpăn Daniel 

Ploșniță Lăcrămioara 

I Diac Daniel 

Ilies  Denis  

XI Curpăn Daniel 

Ploșniță Lăcrămioara 

I Macovei Giuseppe, 

Toader George, 

X Munteanu Nicoleta 

Concurs interjudetean de creativitate 

mecanică, Dumitru Mangeron 

Facultatea CMMI Iași, 24 mai 

2019 

 

Premiul 

special 

„Vitalie 

Belouso

v” 

Roşu Daniel, Dîscă 

Gabriel, Blăjuţi Bogdan, 

Cernăuţeanu Răzvan 

IX-XII Munteanu Nicoleta,  

Barbu Doina ,  

Lemnaru Minadora, 

Iordache Elena 

Concursul  national  cu tematică de 

protecţie civilă  „Cu viata mea apăr 

viata”2019 

Faza judeteana 

II Dîscă Gabriel, Blăjuţi 

Bogdan, Vartic Gabriel, 

Roşu Cosmin 

X-XI Iordache Elena 

Munteanu Nicoleta 

III Tigler Bogdan 

Pascariu Cosmin 

Ungureanu Mihai 

X-XI Iordache Elena 

Plosnita Lacramioara 

Romanul , Curat si verde II Echipaj LT V SAV 

Roman 

IX --X Zaim Irina 

Antofie M 

Plosnita L  

Concurs Regional Stiinta si Tehnica 

altfel, editia A VIII-a inscris  in 

CAERI nr 1679, 13 .04.2019 

I Bitica Alexandru  

Popa Alexandru  

XII Ploșniță Lăcrămioara 

Ungureanu Marelena 

Concur Judetean Toamna in culori , 

editia a III-a  
I 

Multime

dia 

Ciuches Eusebiu XI Curpăn |Daniel  

Plosnita Lacramioara 

I 

Multime

dia 

Diac Denisa XI Curpăn |Daniel  

Plosnita Lacramioara 
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Premii  obținute la concursuri scolare nationale/regionale si judetene: 26 

P I- 16;  

P II-5; 

 P III-2;  

 M-2 

Premii special- 1 
 

 

Rezultate obținute la examenului de certificare a calificării nivel 4, sesiunea iunie 
2019 

 

Total 
inscrisi 

Prezenti Absenti Admiși Respinși Procent de 
promovabilitate 

140 139 1 139 0 100% 
 

Total 
promovati 

Admisi  
cu calificativul  

Excelent  Foarte 
bine 

Bine  Satisfăcător 

 
139 

43 81 15 0 

 

 

Rezultate obținute la examenului de certificare a calificării nivel 3, sesiunea iulie 
2019 

 

 

Total 
inscrisi 

Prezenti Absenti Admiși Respinși Procent de 
promovabilitate 

17 17 0 17 0 100% 

 

Total 
promovati 

Admisi  
cu calificativul  

Excelent  Foarte 
bine 

Bine  Satisfăcător 

17 12 1 3 1 
 

 

bb) Activitatea de perfecţionare 

 studii  şi dezbateri tematice de specialitate şi metodice sustinute in comisii metodice / 

cercuri metodice   

- referatul cu tema Proiectarea didactica, susţinut in cadrul Comisiei metodice de specialitate, 

prof. Pitirici Loredana; 

- referatul cu tema: Tehnici de cautare a unui  loc de munca, în cadrul Cercului pedagogic 

discipline tehnice-Mecanica, 21 noiembrie 2018, prof. Barbu Doina  

- referatului cu tema: “Finalităţile învăţământului tehnic şi profesional;  Inserţia 

profesională” în cadrul Cercului pedagogic discipline tehnice-Mecanica, 21 noiembrie 2018, 

prof. Munteanu Nicoleta 
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 activități demonstrative în cadrul cercului metodic / comisiilor metodice semestriale 

 lectie demonstrativă cu tema: Pornirea directa a motorului asincron trifazat cu 

rotorul in scurtcircuit , clasa a X-a D, susţinută  in cadrul Comisiei metodice de 

specialitate, ing. Răucescu Monica    

 lectie demonstrativă cu tema :   TEHNICI DE CAUTARE A UNUI  LOC DE MUNCA 

în cadrul Cercului pedagogic discipline tehnice-Mecanica ,  prof. Iordache E                             

 articole de specialitate   

 referatul de specialitate cu titlul  "Prelucrarea CNC in 5 axe",susţinut  în cadrul 

Cercului pedagogic discipline tehnice-Mecanica, 21 noiembrie 2018, prof. Popovici 

Dorian, prof. Lemnaru M.  

 
 formare continuă 

 

 cursuri de formare ( se precizează denumirea cursului, perioada si cadru didactic  

 ”Modernizarea procesului de predare, învatare, evaluare centrat pe formare de competente - 

Competente XXI” 1 oct- 9 nov, Asoc Gen a Mentorilor din Romania; (Vlăduţ Lăcrămioara) 

 CURS  P.S.I  - “Cadrul  tehnic  PSI” -  SC PSIHOTEST  SRL Piatra  Neamt  (Iordache 

Elena) 

 -“Education young people against gender-based violence” MOOC from [22/05/2019] to 

[01/07/2019], organizat de Agentia Erasmus+ si C/ Corredera, 36 (Bajo) Lorca MURCIA 

(SPAIN) youth-mooc.eu (Vlăduţ Lăcrămioara) 

 Dezvoltarea competentelor în vederea asigurării unui mentorat de calitate în învățământul 

preuniversitar, 15 credite, 60 ore, Vladut L, Plosnita L 

 ,,   LEADERSHIP SI MANAGEMENT IN ORGANIZATIILE SCOLARE”30 credite CCD 

–Neamt; (Iordache Elena) 

 Curs de formare „Managementul carierei”, organizat de CCD Neamţ , 25 credite –

Munteanu N, Plosnita L 

 Cursul de formare:Multimedia in educatie,  Universitatea Suceava, CCD ,  aprilie 2019- 

Ungureanu M  

 Workshop-ul „Reflective thinking in education-How and Why?”, organizat de facultatea de 

stiinte Bacau, septembrie 2018, Ungureanu M 

 Conferinta regionala SOFT BAZAR, organizata de CCDR Buzau , Ungureanu M 

 

    e) Exemple de bună practică 
 activităţi extraşcolare 

 Centrul  de excelență electronică/ electrotehnică 

 In anul scolar 2018_2019   au  fost inscrisi 19 elevi in cadrul grupei de excelență organizată la LT 

V Sav Roman în cadrul Centrului Judetean de Excelență Neamt  din care: 14 elevi au participat la 

olimpiada tehnică  la nivel judetean pentru domeniile electric/electronica  si 8 la nivel national (2 

mentiuni si Premiul I si III) , toti elevii au obținut premii la diferite concursuri și competitii 

nationale si regionale 

 Asociaţii şi cluburi/ cercuri 

 “Asociatia Comunitară  pentru Tineret  IMPACT - Muşatinii” – Ungureanu M, Ploşniţă L 

 Asociatia de formare în educatie formală și nonformală „Vasile Sav”-Vlăduț L., Ploșniță L 

 „Clubul SEMN - Academia CISCO”- Prof L Vladut 

 Cercul de creativitate tehnică -Tehno -Zoom : Ploșniță L, Ungureanu D, Curpăn D. 

 

 Proiecte educative  

- Ziua Internaţională a limbilor străine – proiectul „A şti o altă limbă e ca şi cum ai avea un alt suflet”, 

Ungureanu M 

- Săptămâna legumelor şi fructelor donate- activitate în cadrul SNAC, Ungureanu M 

- Programul EUROSCOL+- proiectul „Şcoală de calitate pentru comunitate”, Ungureanu M 
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proiecte service-learning „Nepoţi pentru bunicii nimănui”, Ungureanu M 

- Participare Concurs naţional „Probleme actuale ale omenirii”- Premiul I, lucrarea „ Copiii crescuţi în 

curţile dorului”, elevii Bejenaru George, Ciubotaru Larisa (XI D), Ungureanu M 

- Proiect naţional „ Alege cartea pentru hobby-ul tău” , Ungureanu M, Ploșniță L 

- Ziua educaţiei – vizită la Muzeul de artă, Roman- IX D, Ungureanu M  

- Centenar – 100 de ani de la marea unire – IX D, X E, Ungureanu M. 

- Participare – 1 Decembrie – Roman, Ungureanu M., Pitirici L., Raucescu M., Ploșniță L 

- Proiect ecologic „Viitor plus”- Ecoprovocare, Ungureanu M 

- Implementare proiecte JA., Barbu Doina, Munteanu Nicoleta, Ungureanu Marelena. 

- Participare Conferinţă Universitatea Bacău, Ungureanu M 

- Participare Conferinţă regională „SOFT BAZAR-resurse educaţionale TIC, CCD Buzău, Ungureanu M 

- Concursul Național Școlar „Antreprenor pentru viitor”, ediția a IX-a, Plosnita L, Ungureanu M, 

Munteanu N, Raucescu M, Curpan D, Pitirici L 

- Proiect Adolescență sănătoasă, în cadrul Campaniei internaționale -19 zile de activism pentru 

prevenirea violenței asupra copiilori și tinererilor, FIICE România- Ungureanu M, Plosnita L 

 

 implicare în activităţi la nivelul: şcolii, ISJ şi MEN 

 coordonator comisie metodică a disciplinelor tehnice –Munteanu N. 

 membrii în Consiliul de Administraţie – Plosnita L,  Lemnaru M, Ungureanu M ; 

 consilier educativ – Ungureanu M; 

 lider sindical, zona Roman – Lemnaru M; 

 membrii în CEAC –Munteanu N, Barbu D 

 coordonator Comisie de formare continuă,  Membra in echipa de management al Proiectului ROSE – 

„Beneficiez, Asimilez, Cresc- BAC” – Vlăduţ L, Ploșniță L. 

 coordonator Comisie de prevenire şi combatere a absenteismului, monitorizarea notării – Pitirici 

Loredana; 

 membrii în Comisia de prevenire şi combatere a absenteism, monitorizarea notării – Munteanu N, 

Ungureanu M. 

 coordonator Comisia ISU şi SSM – Iordache E,   

 membrii în Comisia ISU şi SSM – Cioată C., Popovici D., Răucescu M., Tutu M. 

 coordonator Cerc pedagogic nr. 6, domeniul Electric/electronica – Ploşniţă L; 

 metodişti ISJ Neamţ –Ploşniţă L 

 membru în Consiliul consultativ al disciplinelor tehnice al ISJ Neamţ – Ploşniţă L.  

 Membru in Consiliul consultativ de specialitate  al ISJ și Comisia națională de specialitate MEN-

Ploșniță  

XX. Analiza  SWOT        

 

PUNCTE TARI 

o cadre didactice calificate; 

o existenţa convenţiilor de colaborare cu agenţi economici locali; 

o stimularea participării elevilor la concursuri şi la olimpiade şcolare. 

OPORTUNITĂȚI 

o Baza materială, săli de clasă, bibliotecă, ghiduri de pregătire, auxiliare școlare. 

o Disponibilitatea agenţilor economici de profil pentru dezvoltarea parteneriatului cu şcoala. 

o Sprijin din partea echipei manageriale. 

PUNCTE  SLABE 
o dotare insuficientă si in concordantă cu dinamica tehnologiei; 

o Insuficienta particularizare a metodelor de predare - învăţare la stilurile şi nevoile speciale ale 

elevilor; 
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o Nu toate activităţile de învăţare au fost planificate şi structurate pentru a promova şi încuraja 

învăţarea individuală centrată pe elev, învăţarea în cadrul unui grup sau învăţarea în diferite 

contexte; 

o lipsa unei legislatii care să reglementeze statul agentului economic în formarea elevilor 

o lipsa manualelor la  unele  module tehnice . 

AMENINȚĂRI 

o Situaţia economică şi socială modestă a majorităţii familiilor din care provin elevii determină o 

slabă preocupare pentru progresul şcolar şi pentru nevoile de dezvoltare ale elevilor 

o Legislaţia actuală ce nu stimulează co-interesarea agenţilor economici 

o Pierderea controlului asupra educaţiei elevilor din cauza unei comunicări defectuoase părinţi - 

profesori – elevi 

 

XXI.   PROPUNERI AMELIORATIVE – DIRECTII DE ACTIUNE 

 proiectarea demersului didactic adaptat la cerinţele curriculum-ului naţional (ordine, normative, 

foaie de parcurs) şi a SPP – urilor în vigoare, centrat pe elev şi pe competenţe profesionale;  

 centrarea procesului instructiv-educativ-evaluativ pe elev, sprijinirea progresului şcolar prin 

furnizarea feed-back-ului. 

 dirijarea autoinstruirii, prin forme alternative de evaluare, prin încurajarea autoevaluării capabile 

să motiveze actul învăţării. 

 valorificarea experientelor pozitive și diseminarea exemplelor de bune practici în cadrul 

activităţilor comisiei metodice, a catedrei.  
 diversificarea strategiilor didactice și de evaluare în scopul dezvoltarii creativitii elevilor, a 

participării lor active, a formării de competente. 

 pregătirea elevilor în vederea participării la olimpiadele şcolare,  concursuri şi simpozioane; 

 consilierea elevilor în domeniul orientării şcolare şi profesionale; 

 asigurarea participării elevilor la târgurile de forţă de muncă, cât şi organizarea de întâlniri între 

elevi şi agenţi economici în cadrul unităţilor de învăţământ în scopul angajării absolvenţilor; 

 participarea la cursuri de perfecţionare pentru cadrele didactice care asigură predarea  în scopul 

cunoaşterii problematicii specifice; 

 

Responsabil comisie metodică, 

Ploșniță Lăcrtămioara 

 

 

COMISIA EDUCATOARE 

 

RAPORT DE ACTIVITATE IN ANUL SCOLAR  

2018-2019 

COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR 

XXII. ASPECTE CALITATIVE/STATISTICI 

 

1. ÎNCADRARE 

Nr. total cadre 

didactice 

Calificate Necalificate Titulari Suplinitori 

Profesori 

inv. 

prescolar 

     

      

Total  4 4 - 4 - 



63 

 

2. PERFECŢIONARE  

Cadre didactice  Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutant 

Profesori 4 - - - 

 

XXIII. OBIECTIVE PROPUSE 

a. Cunoaşterea şi dezbaterea obiectivelor noului Curriculum, apărut în 2008; 

b. Organizarea si desfasurarea activitatilor de tip integrat, stimularea învăţării ca dimensiune 

emoţională; 

c. Facilitarea schimbului de experienţă la nivelul colectivului metodic; 

d. Conceperea şi elaborarea unor materiale metodice funcţionale:planificări, proiecte 

didactice,auxiliare didactice. 

e. Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine 

şi faţă de ceilalţi. 

 

XXIV. ASPECTE PRIVIND REALIZAREA ŞI EVALUAREA CONŢINUTURILOR 

CONCEPTUALE ALE ACTIVITĂŢILOR 

cc) Proiectarea activităţii comisiei  

 

 

dd) Calitatea actului didactic  

 

ee) Calitatea evaluării elevilor  

 

- Teste initiale / rezultate 

- Date statistiee : situatia scolara pe sem I / anuala  

- Concursuri  

          D-na prof.Patrauceanu Adriana a participat la Concursul Interjudetean”Creanga si 

copiii”,editia  a-VIII-a inscris in C.A.E.R.J., 2019,pozitia 1640  in ,31.05.2019,organizat la 

Scoala Gimnaziala ,Comuna Dulcesti /Neamt ,unde prescolarii grupei mijlocii au obtinut Premiul 

I si II. La sectiunea artistico-plastica. 

            D-na  educ.Dima  Codrina-Cezara a participat la Concursul Interjudetean”Creanga si 

copiii”,editia  a-VIII-a inscris in C.A.E.R.J., 2019,pozitia 1640  in ,31.05.2019,organizat la 

Scoala Gimnaziala ,Comuna Dulcesti /Neamt ,unde prescolarii grupei mari  au obtinut Premiul I 

si II. La sectiunea artistico-plastica. 

 

 

           D-na prof. Dascalu Luminita a participat la urmatoarele concursuri si festivale ; 

    -Festivalul Judetean de Datini de iarna” Colind,Colind cu dor !”,Editia – II-a,14 

.12.2018,sectiunea –creatie plastica- Expozitie cu podoabe de Craciun si masti,la Sc. Gim. 

,Comuna Tamaseni..A obtinut Premiul I ,prescolarii : Munteanu Petru ,Luca Anastasia si Premiul 

II,Strachinaru Jessika. 

          -Proiect Interjudetean ”Valorile satului romanesc pastrate in                                                                                  

muzeul etnografic”-Concurs Interjudetean”Creanga si copiii”,editia  a-VIII-a inscris in 

C.A.E.R.J., 2019,pozitia 1640 ,31.05.2019,organizat la Scoala Gimnaziala ,Comuna Dulcesti 

/Neamt ,unde prescolarii grupei mijlocii au obtinut urmatoarele premii;:Premiul I ,prescolarele  

Chelariu  Stefania , Bulai Nicoleta si Premiul II,Buza Roberto la sectiunea artistico-plastica. 

  -        Sunt coordonatoarea acestui concurs de sapte editii si ma implic in organizarea si 

desfasurarea acestuia,ptr. a se cunoaste munca si rezultatele obtinute de participanti ,prin 
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participarea cu diferite scenete,dramatizari,grupuri  vocale,cantece,monologuri,dialoguri,dansuri 

populare,cultura generala si  colaje de ghicitori. 

       - Proiect Umanitar “Mestesugasul”,editia a-IX-a 2019,,inclus in C.A.E.,la pozitia 

72.,obtinand dilpome de participare urmatorii prescolari: Anania  Sara,Ciobanu Alexandru si 

Rotaru Mario. 

Cadrul didactic a primit diploma de participare la concurs,adeverinta de voluntar,adeverinta de 

organizator,adeverinta de evaluator ,adeverinta de jurizare.si Contractul de colaborare. 

       - Am  participat la Festivalul de folclor” Cant ,joc si port pe valea Siretului”,Editia a- VI-a 

,18.05.2019.pozitia 1443,la Sc. Gim. Rachiteni,jud. Iasi.Am obtinut diplome si adeverinte  .de 

participare la sectiunea desene prin valorificarea folclorului si arta fotografica. 

       -   Am participat la Concursul de creatie literara si plastica”Suntem copiii Europei “,editia a-

XV-a,la Sc. Gim. Nr.10 Botosani, in 18.05.2019.,unde prescolara Bulai Nicolete a obtinut 

Premiul I. 

        - Am participat la Proiectul Simpozion si Concurs National”Culoarea lecturii in biblioteca 

“,editia a-X-a, inscris in CAERI,2019,pozitia 1634. si am obtinut Diploma de onoare ptr. 

implicarea deosebita in proiect, cu nr.1482 / 15.05.2019. 

              D-na prof. Amazaroaie Lacramioara  a participat la concursurile; 

  

         - Concursul naţional artistic „Zâmbet de copii în zbor de fluturi”, ediţia a IIIa 2019, în 

parteneriat cu Consiliul Judeţean Arad şi Primăria Consiliului local Târnova. Aşteptăm 

rezultatele. 

           - A participat la Proiectul Simpozion si Concurs National ”Culoarea lecturii in biblioteca 

“, editia a-X-a, înscris in CAERI, 2019, pozitia 1634. si am obtinut Diploma de onoare pentru 

implicarea deosebită in proiect, cu nr.1482 / 15.05.2019. 

-  

- Olimpiade  

- Examene/simulari  

 

ff) Activitatea de perfecţionare 

   D-na prof. Amazaroaie Lacramioara a sustinut activitateae demonstrativa in cadrul 

cercului pedagogic din data de 21.11.2018 cu tema ; 

„Locul unde zahărul prinde viaţă – vizit ăde studiu  la S.C.”AGRANA  ROMAN 

 Referat „ Experimentul, metodă de investigare a mediului, de evaluare în activităţile din 

domeniul ştiinţe” 
            D-na  prof. Dascalu Luminita a sustinut in cadrul cercului pedagogic din 21.11. 2018 

referatul cu tema „Copilul in lumea stiintelor „ 

           D -na educatoare Dima Codrina-Cezara a susținut activitate demonstrativă în cadrul 

Cercului pedagogic din data de 03.04. 2019, cu tema ,, Evaluarea acțional – practică, formă de 

măsurare a progresului înregistrat de preșcolari, în cadrul activităților matematice” 

           D-na prof. Patrauceanu Adriana a sustinut referat in cadrul cercului pedagogic din 

3.04.2019. 

             e)  studii  şi dezbateri tematice de specialitate şi metodice sustinute in comisii  

metodice/cercuri metodice 

 

 activități demonstrative în cadrul cercului metodic / comisiilor metodice semestriale 

       Activitate demonstrativa sustinuta in semestrul I de prof. inv. presc. Amazaroaie 

Lacramioara 

                    DS- Joc didactic”Povest 

          Activitati demonstrativae sustinute in semestrul al-II-lea de catre urmatoarele  
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educatoare; 

             Activitate demonstrativa ,propunatoare,prof. Dascalu Luminita 

               Activitate integrata -DS+DOS- „Anotimpuri si vietuitoare „ 

          Activitate demonstrativa ,propunatoare  educ. Dima Codrina-Cezara 

               DS-joc didactic”Prietenii fluturasului” 

         Activitate demonstrativa , prof. Patrauceanu Adriana 
              DS+DOS-Joc didactic”Din floare in floare”,aplicatie „Buchetele cu flori” 

 

 susţinerea de referate metodice   și articole de specialitate   

              Referat sustinut in semestrul I de prof. inv. presc. Amazaroaie Lacramioara 

         Referat:”Utilizarea strategiilor interactive in activitatile din gradinita “. 

           Referate sustinute in sem.al-II-lea de catre urmatoarele educ.    

       Referat  :”Jocul-activitate fundamentala la varsta prescolara –PROP.DASCALU LUMINITA. 

          Referat-“ Copilul prescolar si jocul didactic”-propunatoare,Dima Codrina-Cezara. 

       Referat-” Evaluarea actional-practica,forma de masurare a progresului inregistrat de 

prescolari in cadrul         activitatilor matematice “-propunatoare Patrauceanu Adriana. 

               

 formare continuă 

   cursuri de formare ( se precizează denumirea cursului, perioada si cadru didactic  

      D-na prof.Patrauceanu Adriana a participat la simpozionul organizat la nivelul scolii Gadinti 

cu tema „Educatie nonviolenta,Educatie interculturala,Educatie incluziva si sanse egale in 

educatie”,organizat in data de 8.02. 2019. 

                   

    D -na educatoare Dima Codrina-Cezara a participat la simpozionul organizat la nivelul Școlii 

Gimnaziale Gâdinți cu tema:,,Educație pentru nonviolență, educație interculturală, educație 

incluzivă, șanse egale în educație”, organizat în data de 08.02. 2019. și la cursul furnizat de  

CCD Neamț ,,Comunicarea prin mijloacele audio- vizuale în procesul instructiv-educativ”- 24 

ore 

     e) Exemple de bună practică 

 activităţi extraşcolare 

 

     D-na prof. Dascalu Luminita a organizat excursie cu prescolarii grupei mijlocii si scolarii 

clasei intai  pe traseul: Roman-Piatra Neamt-Cheile Bicazului-Lacul Rosu si Baraj,unde au 

vizitat locuri si peisaje frumoase , admirate  de parinti si copii. 

 -                  D-na Amazaroaie Lacramioara  a organizat excursie pe traseul: Roman - M-rea 

Hadâmbu, M-rea Cetăţuia,               Palatul Culturii Iaşi, Cuvioasa Parascheva, Grădina Botanică, 

Parcul Copou, Castelul Miclăuşeni – Roman. 

 

     Activitati sustinute de d-na Amazaroaie Lacramioara. 

 Centru Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Roman Proiect educaţional „Oglinda sufletului’ 

 Teatrul Magic Bacau, participa educ.de la Sc.Gim.”Carol I”Roman si educ. de la Sc. Gim. 

Gadinti. 
-             - A continuat  parteneriatului educaţional si in sem.al-II-lea, încheiat cu CSEI 

Roman„Oglinda sufletului”, vizitându-i pe copiii de acolo şi oferindu-le jucării, dulciuri, sucuri 

, fructe, pizza. 
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 Asociaţii şi cluburi/ cercuri   

 

-D-na prof. Amazaroaie Lacramioara  a participat la  Proiectul CHANGE 

ARCHITECTS, nivelul 2, în Parteneriat cu Asociația „All Grow” , în colaborare  cu d-na 

Ştefănică Liliana și Croitoru Magda, cu activități desfășurate pentru aprilie 2019 s-a derulat cu 

rezultate deosebite; 

           -A mai participat in  cadrul Asociaţia  “Şcoli pentru un viitor verde “ - 2019 / 

ANUL NAȚIONAL AL LECTURII - EXPOZIȚIE-CONCURS LECTURĂ ȘI SCRIERE 

CREATIVĂ anul III - ediția martie 2019,unde Ciubotariu Delia a primit Diplomă de 

merit, obţinând 383 de voturi 

Concursul este inclus în Calendarul concursurilor NAȚIONALE școlare fără finanțare MEN, la 

poziția 09, Anexa 5 la OMEN nr. 3016/09.01.2019. 

 

 Proiecte educative sustinute de d-na prof. Amazaroaie Lacramioara 

 LET S DO IT, ROMANIA” – 15 septembrie 2018: Ziua Națională a curățeniei –coordonator de 

proiect  

 Proiectul CHANGE ARCHITECTS, nivelul 2: 

 Proiect national „Domestos susține igiena în școli”, - coordonator de proiect 

 Prevenirea abuzului și violenței, 1-19 noiembrie 2018, Campanie susținută de  FICE 

ROMÂNIA , Compania organizatoare WWSF Geneva, Switzerland. 

 Proiectul naţional educaţional TIMTIM-TIMY 
        Proiecte educative sustinute de d-na prof. Dascalu Luminita 

        Proiect educational”CU NOI ESTE DUMNEZEU”In colaborare cu Parohia Sf.Ap.Petru si 

Pavel si cu Parohia Sf.Ilie Tesviteanul,fiind  coordonatoarea proiectului ,inregistrat cu nr. 

1135/29.11.2018. 

       Am participat cu prescolarii de Craciun in ziua de 25,26.12.2018 ,cu un program de colinde 

la cele doua biserici din cartier ,in cadrul proiectului „Cu noi este Dumnezeu” obtinand diploma 

de participare si copiilor , frumoase cadouri. 

      Am incheiat contract de parteneriat cu SC Norand SRL.prin achizitionarea revistei lunare 

Steffy  si alte auxiliare necesare procesului instructiv-educativ din gradinita.  

      Am participat in cadrul Proiectului Educational”Scoala mea in sarbatoare „ ,obtinand 

diploma ptr. colectivul de prescolari a grupei mijlocii. 

 Reviste si publicatii scolare  

 

        D-na Amazaroaie Lacramioara a participat cu articole REVISTA ȘCOLARĂ „CAROL I 

”,ce poate fi accesat în paginile portalului pe www.didactic.ro 

 implicare în activităţi la nivelul: şcolii, ISJ şi MEN 

 

             -D-na prof. Amazaroaie Lacramioara a coordonat si participat cu prescolarii 

grupei mari  la curatirenia in cartier si zona scolii „Un oras curat” ,unde a obtinut 

Mentiune. 

      

      -   A coordonat la nivel de şcoală EVALUAREA PROGRAMULUI .STOP BLLLYING 

(Spune NU intimidării)” 

 

 - A coordonat în şcoală elevii la concursul școlar din cadrul proiectului educațional: - 

Coșul cu fructe – coșul cu sănătate, concurs iniţiat de Consiliu Judeţean şi ISJ Neamţ. 

https://nl.scolipentruunviitorverde.nzmt.eu/clk/670399/457335164/15815856/45b15fb606c68bcc100c8fa47f6b66cc
https://nl.scolipentruunviitorverde.nzmt.eu/clk/670399/457335164/15815856/45b15fb606c68bcc100c8fa47f6b66cc
http://www.didactic.ro/
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          Prescolarii grupei mijlocii ,condusi de d-na Dascalu Luminita ,au primit de la scolarii 

claselor I-VIII din scoala noastra, printr-o sponsorizare  cu tema”Daruind,vei primi „ ,o multime 

de  jucarii de plus si jocuri cu caracter educativ, 

        Au mai  participat la nivelul scolii cu un scurt program de colinde,la serbarea de Craciun 

din cadrul scolii. 

 

XXV. Analiza  SWOT        

    Colaborarea cu familiile prescolarilor s-a mentinut in permanenta ,parintii au fost informati 

periodic sau saptamanal prin intermediul sedintelor, a lectoratelor si in cadrul activitatii de 

Consiliere cu parintii prin discutii  despre comportamentul social si deviant al copiilor . 

 

XXVI.   PROPUNERI AMELIORATIVE 

 

 

Responsabil comisie metodică, 

                                                       prof. Dascalu Luminita 

 

 

COMISIA METODICĂ ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR 

                                                                          
 

RAPORT DE ACTIVITATE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 
                     Responsabil:prof. înv. primar  GHERMAN ELENA CORNELIA 

 

1.Existenţa, structura şi conţinutul documentelor proiective specifice învăţământului primar 

 Asigurarea    calităţii    actului    educaţional    (întocmirea    planificărilor calendaristice şi 

semestriale); 

 Parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-

paiticipative; 

 Folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 

 Organizarea de activităţi extracurriculare; 

 Participarea  la programe  de  perfecţionare  individuale  sau  colective, asigurarea accesului la 

informaţia de specialitate, favorizarea schimbului de experienţă; 

 Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

 Conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste; 

 Colaborarea şcoală-familie. 

 

2. Constatări ale asistenţelor la lecţii 

 

 Analizând activităţile desfăşurate la clasă se constată următoarele aspecte: 

 -pregătire bună şi foarte bună din punct de vedere ştiinţific şi metodic pentru activitate; 

-temele abordate la lecţie sunt în conformitate cu ceea ce este prevăzut în planificarea 

calendaristică  şi în proiectarea unităţii de invatare/tematice;  

-există corelaţie între tema lecţiei, obiective, sarcini de învăţare şi strategii didactice folosite; 

-sarcinile de învăţare sunt diverse permiţând elevilor să aplice în contexte cât mai variate ceea ce 

au învăţat; 
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-preocupare pentru realizarea feetbackului şi autoregalarea activităţii in funcţie de informaţiile 

primite; 

-se folosesc forme diferite de organizare a colectivului, insistându-se pe activitatea în echipă şi 

exersarea depinderilor de comunicare în situaţii diverse;  

-pe tot parcursul activităţii se folosesc instrumente cât mai variate de evaluare: observarea 

comportamentului elevilor, evaluarea prin fişe de muncă independentă, evaluarea orală, evaluare 

scrisă la tablă, analiza produselor activităţii elevilor, portofoliul etc.; 

-se integrează în lecţie material didactic confecţionat, achiziţionat, existent la nivelui şcolii, 

precum şi mijloace de tehnologia informaţiei. 

Evaluarea elevilor 

 LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ : 63,86 % din elevi au obţinut la testul final calificative 

de bine şi foarte bine.   Avem încă foarte mulţi elevi- 36,14 % , care au obţinut rezultate slabe. 

  MATEMATICĂ :  

Interpretând testele, se constată că  la disciplina matematică calificativul de foarte bine la 

testul final fost obţinut de un număr de elevi 24 din 74 elevi testaţi. 57 de elevi, adică 73,51 % au 

deprinderi de calcul, stăpânesc cele patru operaţii, respectă ordinea efectuării operaţiilor 

aritmetice, rezolvă şi compun cu uşurinţă probleme. 

Un număr destul de mare de elevi 17 , adică 26,49 % au obţinut calificative slabe şi 

întâmpină dificultăţi mari în stăpânirea algoritmilor de calcul, rezolvarea problemelor, ordinea 

efectuării operaţiilor, scrierea şi citirea numerelor naturale, nu au dezvoltată gândirea şi calităţile  

 

Formarea continuă 

 

- Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate 

educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă. 

- La nivelul Comisiei metodice învăţământ primar s-au desfăsurat toate activităţile 

planificate, fiecare învăţător testănd elevii în perioadele planificate, realizând o lecţie 

demonstrativă şi un  referat metodic conform planificării. 

- Cercul pedagogic al învăţătorilor cu tema:  Stimularea motivaţiei elevilor prin activităţile 

formale şi nonformale, s-a desfăşurat  la şcoala noastră, unde fiecare învăţător a susţinut lecţie 

demonstrativa şi referat. 

 

SITUAŢIA CURSURILOR DE FORMARE CONTINUĂ EFECUATE DE CĂTRE 

ÎNVĂŢĂTORI ÎN ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 
NR. 

CRT. 

CADRU DIDACTIC DENUMIREA CURSULUI NR CREDITE/ORE 

1. GHERMAN ELENA 

CORNELIA 

- Învăţarea integrată- pregătiţi pentru 

viaţă, adolescenţă şi 

autocunoaştere.Aplicaţii practice pentru 

dirigenţie şi disciplinele opţionale , 

furnizor fiindAsociaţia „Life-Learning 

Education” Constanţa 

-„Voluntariatul în cadrul activităţilor 

şcolare şi extraşcolare în contextul 

dezvoltării profesionale a cadrelor 

didactice”, sesiune de formare profesională 

organizată de Asociaţia Grădiniţa Roza 

Venerini Bacău 

- Conferinţa „Omul – între performanţă şi 

60 ORE şi 15 credite 

profesionale transferabile 

 

 

 

90 ore 

 

 

5 credite 
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frică de schimbare”, organizată de 

Societarea Raţiu Leading Sistems 

2. ŞTEFĂNICĂ 

LILIANA 

Nu a urmat cursuri de formare continuă.  

3. SÂRBU RODICA Nu a urmat cursuri de formare continuă.  

4. TĂBĂCARU SILVIA  Nu a urmat cursuri de formare continuă.  

5. VÂTCĂ IOAN Nu a urmat cursuri de formare continuă.  

 

 Participarea cadrelor didactice la simpozioane, articole/studii publicate, concursuri, 

parteneriate şi alte activităţi  
 

 

Înv. TĂBĂCARU SILVIA (CP) 

 

- a participat la proiectul „Şcoala mea în sărbătoare”, dedicat dublei sărbători: împlinirea a 

130 de ani de atestare documentară a Şcolii Gimnaziale „Carol I” Roman şi a 100 de ani de la 

Marea Unire; 

-a participat la  Campania Globală pentru Educaţie, organizată de „Salvaţi Copiii” . 

-a  participat la Concursul naţional „Amintiri din copilărie”, poziţia 2020, inclus în CAERI 2018, 

avizat de MEN 

 

 

 Prof. înv. primar ŞTEFĂNICĂ LILIANA (CLASA I): 

 

- a participat la proiectul „Şcoala mea în sărbătoare”, dedicat dublei sărbători: împlinirea a 130 

de ani de atestare documentară a Şcolii Gimnaziale „Carol I” Roman şi a 100 de ani de la Marea 

Unire 

- a participat cu elevii la concursurile şcolare, faza naţională: 

 - COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (6 elevi au obţinut punctajul maxim); 

 COMPER- MATEMATICĂ (6 elevi au obţinut punctajul maxim). 

 GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR (6 elevi au obţinut punctajul maxim)  

- a implementat două programe de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă Junior Achievement CDŞ 

– „Noi înşine”, Şcoala altfel – „Educaţie financiară” 

- a participat la Proiectul CHANGE ARCHITECTS, nivelul 2, în Parteneriat cu Asociaţia „All 

Grow” 

- A participat cu elevii la concursuri şolare din cadrul unor proiecte educaţionale: 

-Erasmus – prezentare PPT; 6 elevi cu lucrări; 

-Micii Olimpici – 14 elevi cu diplome şi medalii; 

-Coşul cu fructe – coşul cu sănătate: Locul I, II şi o menţiune; 

-Meşteşugaşul – 12 elevi participanţi; 
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-Creangă şi copiii –cu  lucrare pentru simpozion, 3 copii participanţi 

- A implementat activităţi din cadrul Proiectului educaţional STOP Bullying-ului/Spune NU 

intimidării – CAER 2019, poziţia 715 

 Prof . înv. primar SÂRBU RODICA (CLASA A II-A) 

 

- a participat la proiectul „Şcoala mea în sărbătoare”, dedicat dublei sărbători: împlinirea a 130 

de ani de atestare documentară a Şcolii Gimnaziale „Carol I” Roman şi a 100 de ani de la Marea 

Unire 

 - a participat cu elevii la concursurile şcolare, faza naţională: 

 - COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (5 elevi au obţinut punctajul maxim); 

 COMPER- MATEMATICĂ (4 elevi au obţinut punctajul maxim). 

                 GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR (3 elevi au obţinut punctajul maxim) 

  MICII OLIMPICI – 10 premii I, 4 premii II, 3 premii III 

- este  responsabil al Lectoratelor cu părinţii 

 

 Prof. înv. primar VÂTCĂ IOAN (CLASA A III-A) 

  

- a participat la proiectul „Şcoala mea în sărbătoare”, dedicat dublei sărbători: împlinirea a 130 

de ani de atestare documentară a Şcolii Gimnaziale „Carol I” Roman şi a 100 de ani de la Marea 

Unire 

- a participat la Campania Globală pentru Educaţie, organizată de „Salvaţi Copiii” . 

- a participat cu elevii la concursurile şcolare, faza naţională: 

COMPER – COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ (3 elevi au obţinut punctajul maxim); 

COMPER- MATEMATICĂ (3elevi au obţinut punctajul maxim); 

GAZETA MATEMATICĂ –JUNIOR (6 elevi au obţinut punctaj maxim). 

- A contribuit la recondiționarea  următoarelor  panouri de publicitate pe holurile unităţii: 

SETS – Şi eu trăiesc sănătos; Tedi – ŞCOALA SIGURANŢEI; Monumentele Lumii, BITOLA – 

concurs parteneriat 

- A implementat activităţi din cadrul Proiectului educaţional STOP Bullying-ului/Spune NU 

intimidării – CAER 2019, poziţia 715 

 

 Prof. înv. primar GHERMAN CORNELIA  (CLASA A IV-A 

 

- A  participat la crearea Soft-ului Educaţional (materiale didactice în format electronic/power-

Point*ppt), în cadrul proiectului educaţional Portofoliul cadrului didactic!, organizat de Editura 

Arabela în parteneriat cu Ziarul Esenţial în Educaţie. 

- a publicat trei materiale pe site-ul www.didactic.ro 

- a folosit la clasă platforma educaţională My Kooolio la orele de limba română şi matematică; 

Publicaţii: 

- A participat la Simpozionul judetean „Creaţia eminesciană- operă deschisă”, din 15 ian. 

2019, organizat de CNRV, cu lucrarea « „Eminescu-floare de crin”- proiect educaţional. › 

- A publicat lucrarea cu titlul „Prevenirea şi combaterea violenţei în rândul copiilor”  care a 

obţinut premiul I şi a fost publicată în CD-ul Simpozionului Judeţean „Copilul şi violenţa”, cu 

ISBN 978-973-0-28105-7 

- A publicat lucrarea „Micul pieton” în revista „Copiii şi A.B.C.-ul circulaţiei”, înregistrată la 

Biblioteca naţională a României cu ISSN 2559-5571, ISSN-L 2559-5571 

- A participat la Conferinţa Internaţională Apostoli pentru patriotism- Contribuţia dascălilor la 

formarea şi cultivarea patriotismului la elevi, ediţia I,din 5 oct.2018, cu lucrarea „Utilizarea 

http://www.didactic.ro/
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eficientă a elementelor de istorie locală în cadrul lecţiilor de istorie”. Lucrarea a fost publicată în 

lucrarea Apostoli pentru patriotism, înregistrată cu ISBN 978-606-643-439-3, coordonată de  

Asociaţia Învăţătorilor Neamţ, editura Cetatea Doamnei Neamţ 2019 

- A participat cu lucrarea „Învăţăm copiii să îndrăgească lectura” la Simpozionul Judeţean 

„Strategii creativ-inovative într-o şcoală modernă”, organizat la Şcoala Gimnazială Moara Nică 

Suceava, în data de 5.06.201 în cadrul Proiectului  Erasmus++ Acţiune cheie KA101-047433 

„Şcoala-diversitate şi succes în educaţie”,fiind colaborator al auxiliarului de bune practici, 

înregistrat cu ISBN 978-973-0-30259-2 

- A obţinut premiul II pentru lucrarea prezentată la secţiunea „Idei verzi pentru planeta 

albastră” din cadrul Simpozionului „Ziua Mondială a Mediului” organizat în data de 5.06.2019 la 

Liceul Tehnologic „Vasile Sav” Roman, acţiune ce se înscrie în cadrul programului de activităţi 

din cadrul proiectului Erasmus +. 

- A participat la Simpozionul Naţional „Magia sărbătorilor de iarnă”/Importanţa 

activităţilor educative în parteneriat cu părinţii. Lucrarea mea „Şcoala părinţilor- un parteneriat 

educativ cu părinţii”este publicată la pagina 1391-1392 în cartea în format electronic „Magia 

sărbătorilor de iarnă”/Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii/Serbările 

şcolare vol I, ISBN 978-606-8842-61-5, Editura D´Art Piteşti 

Participări la simpozioane, conferinţe: 

- A participat la Conferinţa Regională Abordarea absenteismului şi a abandonului şcolar 

din perspectiva ecosistemelor sociale în cadrul proiectului MADRE- Motivarea şi Ameliorarea 

Didactică a Responsabililor Educaţionali, cofinanţat din Fondul Social European prin POCU 

2014-2020. 

- A participat la seminarul Caruselul copilăriei „Mijloace de modelare a copilului în 

vederea optimizării potenţialului său creator” asistat de baza e-learning, cu durata de o zi  şi a 

obţinut funcţia de formator. 

- A participat la Cursul Pilot în domeniul Imprimării 3D şi Internetul Obiectelor (IoT) 

organizat în cadrul evenimentului de diseminare a rezultatelor proiectului Women Power Code 

finanţat prin programul Erasmus +, din 21 februarie 2019, desfăşurat la CCD Neamţ. 

Alte activităţi: 

- A coordonat proiectul „Şcoala mea în sărbătoare”, dedicat dublei sărbători: împlinirea a 130 de 

ani de atestare documentară a Şcolii Gimnaziale „Carol I” Roman şi a 100 de ani de la Marea 

Unire.  

- A implementat Programe de dezvoltare a abilităţilor pentru viaţă şi profesii: „Oraşul 

nostru”, „Economia noastră”, Şcoala Altfel:JA ina Day- Educaţie antreprenorială- programe  

organizate de JA Romania 

- a implementat activităţi din cadrul Proiectului educaţional STOP Bullying-ului/Spune NU 

intimidării – CAER 2019, poziţia 715 

- a coordonat la nivelul şcolii Campania Globală pentru Educaţie, organizată de „Salvaţi Copiii” 

- a coordonat evenimentul Hour of Code România, în perioada 3-9 decembrie 2018. 

- a organizat o excursie de studiu în Roman, iar  elevii au vizitat Arhiepiscopia Romanului şi 

Bacăului, Muzeul Unirii, Muzeul de Ştiinţe ale Naturii. 

-s-a implicat ca voluntar în desfăşurarea proiectului Naţional „Crăciunaşul”, ediţia a VIII-a 

2018, inclus în CAE/2012, la poziţia 118, organizat de Asociaţia Kids Heaven Performance Iaşi. 

- a prezentat oferta educaţională la clasa pregătitoare în cadrul Zilei porţilor deschise , din 

4,03,2019 

- a făcut parte din Comisia de simulare a Evaluării Naţionale la clasele a VII-a şi a VIII-a. 

-a fost corector la EN la clasa a IV-a şi am întocmit fişele de evaluare ale elevilor. 

- a fost asistent la Examenul de bacalaureat 2019, sesiunea iunie-iulie 2019 

- este responsabilul Comisiei metodice învăţători; 
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- este responsabilă de biblioteca şcolii şi cu manualele şcolare 

 

- Rezultate ale elevilor la următoarele concursuri şcolare: 

 

- La Etapa Naţională a Concursurilor Comper s-au obţinut următoarele rezultate: 

 Comper-Comunicarea în limba română: 5 premii I şi Comper -  Matematică şi 

explorarea mediului:2 premii I  

- A avut doi elevi calificaţi la Olimpiada de Educaţie civică – etapa judeţeană 

- La Concursul interjudeţean de matematică „Profu´ de mate” (organizat on line şi fără 

taxă de participare),ediţia a V-a , etapa a II-a, 2019, elevii Duca Mario şi Bălănescu Andreea au 

obţinut 100 puncte, iar elevii Duca Ana Maria, Rotaru Andra şi Bozianu Denis, câte 97,75 

puncte. 

- la Concursul educaţional „Amintiri din copilărie”, inclus în CAER 2018 la poziţia 2020. 

Din cei 16 elevi înscrişi, 6 elevi au obţinut premiul I, 3 elevi premiul II, 3 elevi premiul III si 4 

menţiuni. 

-a participat la Concursul judeţean „Lumea mea – lumea copilăriei”, ediţia a III-a, aprilie-

iunie 2019, concurs organizat de Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Sf. Andrei” Gura 

Humorului pentru copiii cu CES (1 premiu I, 1 premiu II şi 1 premiu III). 

- Elevii Bălănescu Andreea, Duca Mario şi  Duca Ana Maria a obţinut premiul II, la 

concursul organizat în cadrul Simpozionului „Copilul şi violenţa”ediţia a II-a, din 19 mai 2019, 

organizat de LPS Roman 

-a participat la Concursul regional şi interjudeţean „Copiii şi A.B.C.-ul circulaţiei”, ediţia 

a III-a, organizat de Şcoala Gimnazială „Sfântul Voievod Ştefan cel Mare” Oneşti. Elevul Luca 

Gabriel Vasile a obţinut premiul I, Bălănescu Andreea Daniela – premiul II. 

-a participat cu lucrări ale elevilor (secţiunea fotografie) la Concursul „Frumos/urât pe 

pământ românesc, ediţia a XII-a,din 24 mai 2019, în cadrul Simpozionului Naţional înscris în 

CAERI 2019, nr 2291/OMEN 3016/09.01.2019 , organizat de Şcoala Gimnazială „Tudor 

Vladimirescu” Călăraşi (3 diplome de participare) 

 

NOTĂ: Toţi învăţătorii au realizat activităţi extracurriculare conform programului 

înaintat responsabilului cu activităţile extracurriculare din şcoală şi ţinând cont de interesele 

educabililor. 

 

Baza materială – dotări: 

 

- Cadrele didactice folosesc tehnologia informaţiei pentru a-şi  pregăti activităţile şi 

integrează în lecţie mijloace moderne de învăţamânt(videoproiector, laptop, radiocasetofon). 

- Se utilizează auxiliarele curriculare la diferite discipline de învăţamânt. 

- Au fost elaborate o multitudine de fişe de lucru, de evaluare, de reînvăţare, de progres. 

Elevii au fost implicaţi în realizarea de portofolii tematice. 
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ANALIZA SWOT 

 

OBIECTIVUL I. Creşterea calităţii managementului şcolar la nivel strategic şi instituţional 

 

PUNCTE TARI  

-întocmirea planificărilor şi a proiectărilor 

unităţilor de invăţare la timp, prin raportare la 

rezultatele obţinute la evaluarea iniţială, 

asigurând coerentă, eficientă şi eficacitate 

demersului didactic; 

-abordarea integrată a disciplinelor şcolare 

pentru a contribui la formarea competenţelor 

cheie; 

-preocuparea permanentă pentru propria 

formare; 

-participarea la cursuri de formare şi 

perfecţionare; 

- iniţierea de către învăţători a unor proiecte şi 

parteneriate; 

-asigurarea calităţii prin pregătirea cu 

responsabilitate pentru lecţii.  

PUNCTE SLABE  

-obiectivele propuse nu sunt întotdeauna urmărite cu 

rigurozitate de către toţi învăţătorii, fiind preocupaţi 

mai mult de conţinuturile învăţării; 

-inaccesibilitatea la toate programele de formare 

continuă care atribuie credite; 

-întârzierea întocimii în termen a unor materiale. 

OPORTUNITĂŢI  

-baza materială a şcolii asigură suportul 

material necesar dezvoltării competenţelor 

cerute; 

- sala clasei pregătitoare este amenajată 

conform ceriţelor de vârstă ale elevilor; 

- corpul de învăţători este format din persoane 

cu experienţă şi vocaţie pentru educarea 

şcolarilor  

AMENINŢĂRI  

-interesul scăzut al elevilor pentru învăţare conduce 

la performanţe slabe; 

-dezinteresul familiei pentru activitatea şcolară; 

 

OBIECTIVUL II. Organizarea demersului didactic spre dezvoltarea competenţelor necesare 

reuşitei şcolare şi sociale a elevilor pentru egalitatea de şanse 

 

PUNCTE TARI  

-participarea elevilor la propria formare se 

datorează utilizării unor strategii moderne, 

-dezvoltarea unor forme alternative şi 

complementare de educaţie care permit 

recuperarea şi ameliorarea în parecursul 

progesului şcolar; 

- stimularea elevilor cu potenţial la activităţi 

cu grad de dificultate accesibil; 

- premiile obţinute de elevi la concursurile 

şcolare. 

 -colaboraea cu profesorul de sprijin în 

vederea recuperării elevilor cu CES; 

PUNCTE SLABE  

-nolie tehnologii oferite învăţământului nu se valorifică 

la maxim, în desfăşurarea lecţiilor pentru a facilita 

participarea activă a elevilor; 

-limitările de timp îngreunează antrenarea amaximă a 

elevilor cu CES în cadrul lecţiilor; 

-domină strategiile tradiţionale în concurenţă cu cele 

moderne; 

-nu toţi învăţătorii folosesc TIC-ul la ore; 

- interesul scăzut al elevilor pentru activităţile şcolare.  

- lipsa profesorului de sprijin pentru elevii cu CES; 
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OPORTUNITĂŢI  

- baza materială a şcolii este divesificată şi 

reprezintă o sursă de antrenare a elevilor în 

activităţile şcolare; 

-tratarea diferenţiată a elevilor în funcţie de 

particularităţile individuale şi de vârstă; 

-utilizarea strategiilor moderne.  

AMENINŢĂRI  

-eterogenitatea colectivelor de elevi; 

- slăbiciuni în utilizarea strategiilor moderne; 

-utilizarea excesivă a metodelor de grup sau 

individuale. 

 

 

OBIECTIVUL III. Consilierea şi orientarea elevilor în vederea unei alegeri de continuare  

a traseului educaţional adaptate intereselor şi capacităţilor individuale, în scopul prevenirii 

abandonului şcolar; 

 

PUNCTE TARI  

-preocuparea cadrelor didactce pentru a realiza 

apropierea de elevi; 

-stimularea şi încurajarea elevilor în sensul 

valorificării la maxim a performanţelor 

şcolare; 

-climat pozitiv în colectivul de şcolari; 

-tratarea individuală şi diferenţiată; 

-comunicarea eficientă cu familiile şcolarilor; 

-expunerea lucrărilor realizate de elevi.  

PUNCTE SLABE  

-comunicarea ineficientă cu familiile; 

-absenţe numeroase; 

- nivelul de educaţie scăzut în rândul multor părinţi; 

- condiţii precare de viaţă; 

-nivel scăzut al motovaţiei  elevilor.  

- lipsa psihologului şi a profesorului  de sprijin,implicit a 

colaborării cu aceştia; 

OPORTUNITĂŢI 

-buna colaborare cu familiile şi comunitatea 

locală; 

-valorificarea exemplelor pozitive. 

AMENINŢĂRI 

-numărul semnificativ al părinţilor dezinteresaţi sau 

plecaţi la muncă în străinătate; 

- exemple negative în familie sau grupul de joacă. 

 

OBIECTIVUL IV. Compatibilizarea strategiilor şi standardelor de evaluare  

 

PUNCTE TARI 

-realizarea testelor de evaluare iniţială şi 

sumativă care reprezintă instrumente utile în 

conceperea planurilor remediale; 

-armonizarea strategiilor de predare-învăţare-

evaluare adaptate colectivului de elevi, asigurând 

coerenţa actului didactic;-arhiva de teste 

elaborate; 

-obţinerea unor rezultate mai bune la evaluarea 

finală. 

PUNCTE SLABE 

-insuficienta monitorizare a ritmului de parcurgere a 

elementelor proiectate în documentele şcolare. 

OPORTUNITĂŢI 

-posibilitatea de informare şi documentare la 

nivel de unitate şcolară; 

-resurse materiale bogate şi variate. 

- valorificarea analizelor realizate în urma testelor 

inţiale şi sumative 

AMENINŢĂRI 

-insuficienta conştientizare a părinţilor privind rolul 

lor în educarea  copiilor; 

 



75 

 

OBIECTIVUL V. Optimizarea  relaţiei şcoală – comunitate şi a parteneriatelor naţionale 

şi internaţionale 

 

 

PUNCTE TARI 

-activităţi etracurriculare cu invitaţi din rândul 

părinţilor şi comunităţii locale; 

-desfăşurarea convorbirilor săptămânale şi a 

lectoratelor lunare cu părinţii; 

-posibilitatea împărtăşirii experienţelor pozitive; 

-implicarea părinţilor în pregătirea şcolarilor. 

PUNCTE SLABE 

-; 

-limitările de timp ale părinţilor; 

-dezinteres din partea familiilor; 

OPORTUNITĂŢI 

-buna colaborare cu cei mai mulţi părinţi; 

-sprijin din partea membrilor comunităţii. 

-realizarea unor activităţi comune cu părinţii 

AMENINŢĂRI 

-părinţi plecaţi în străinătate; 

-nivel  scăzut  de educaţie la părinţi. 

 

 

V. ACTIVITATEA ÎN COMISIILE PERMANENTE 
 
ACTIVITATILE EDUCATIVE SCOLARE SI EXTRASCOLARE –L. T. V Sav Roman 

 

 

DARE DE SEAMA PRIVIND ACTIVITATILE EDUCATIVE SCOLARE SI 
EXTRASCOLARE 

AN SCOLAR 2019-2020 

 
DIMENSIUNI EDUCAŢIONALE: 

 consolidarea unui set de valori stabile şi coerente 
 determinarea unei conduite favorabile unui stil de viaţă sănătos – mental, 

emoţional, fizic şi socio-moral. 
OBIECTIVE OPERATIONALE  

 Proiectarea activitatilor educative prin realizarea planului managerial si a 

programului activitatilor educative scolare si extrascolare 

 Organizarea echipelor de lucru si stabilirea planurilor de lucru, de 

monitorizare si de evaluare 

 Proiectarea si desfasurarea activitatilor 

 
I. Managementul grupului educat 

 Organizarea colectivelor de elevi 
 Acordarea sprijinului financiar elevilor aflati in dificultate 

 Organizarea Consiliului Elevilor 

 Activitati de orientare in cariera 

II.      Educatia pentru valori 

 Ziua Internaţională a Educaţiei  

 Săptămâna  Legumelor si fructelor donate 

 Organizarea activitatilor de voluntariat 
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 Educatia patriotică- activităţi desfăşuate cu ocazia zilelor importante din istoria 

naţională:  
 Activitati destinate sarbatoririi Centenarului Marii Uniri 

 Depuneri de coroane 

 Sesiuni de referate 

 Concursuri 

 Educatia cultural - estetica 
 Bradutul caritabil  

 Serbari scolare 

 Concursuri de interpretare 

 Balul Bobocilor 

 Medalioane literare 

 Educatia pentru timpul liber 

 Vizionari de spectacole de teatru 

 Vizite la muzee si expozitii 

 Mens sana in corpore sano! 

 Excursii tematice 

 Cercuri tematice şi cluburi 

 Educatia pentru sanatate 
 Educatia pentru sanatatea individului 

 Educatia pentru sanatatea mediului 

 

III. Proiecte educative  

 

 Antreprenor pentru viitor, editia a IX-a 

 Nepoti pentru bunicii nimanui 

 PRO SANA 

 Erasmus+ Sa privim apele… 

 Ai un hobby? Alege cartea pentru pasiunea ta! 

 Doi prieteni- Eminescu si Caragiale 

 Miss Boboc 

 Drogul, flagel al lumii moderne 

 Traficul de persoane=sclavie 

 Nepoti de Craciun 

 Ecoprovocarea 

 Padurea si importanta ecosistemelor de padure 

 19 zile de prevenire a abuzurilor si violentelor asupra copiilor si tinerilor 

 Ziua Internationala a bibliotecilor scolare 

 Sa cunosti o alta limba este ca si cum ai avea inca un suflet 

 Pranzul saracului 

 Patrula de reciclare 

 Daruind devii mai bun 

 Eu vreau sa fac lumea mai buna 

 Gandeste liber 

 

IV. Parteneriate 

 Universitatea A.I.Cuza, Iasi 
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 Editura Star Kids SRL 

 Colegiul National De Informatica Piatra Neamt 

 Primaria Municipiului Roman 

 Biblioteeca G.R. Melidon Roman 

 Junior Achievement Roman 

 Politia Roman 

 CCD Neamt 

 Televiziunea CNS Roman 

 Thameside Primary School Reading, UK 

 Colegiul Tehnologic Chisinau 

 ISU Petrodava Neamt 

 Fundatia Noi Orizonturi 

 Asociatia Tinerilor Ortodocsi V Sav 

 

LISTA CERCURILOR , CLUBURILOR  SI  FORMATIILOR 

 

NR 

CRT 

DENUMIREA 

CERCULUI/CLUBULUI/FORMATI

EI 

PROFESORI IMPLICATI 

1 Cerc de chimie- Chimia si viata Prof Paula Leanca 

2  

Club de istorie- Dacii liberi 

Prof Paius Catalin 

3  

Cerc de creativitate tehnica- TEHNO 

ZOOM 

Prof Plosnita, Ungureanu 

4  

Clubul IMPACT Musatinii 

Prof Plosnita, Ungureanu, Dascalita 

5  

Asociatia de formare in educatie  

“Vasile Sav” 

Prof Vladut, Plosnita, Munteanu, Lemnaru, 

Paius 

6  

Clubul Semn 

Prof Vladut, Lemnaru, Munteanu, Stolnean 

7 Cercul de psihologie PSICHE Prof Dimitriu Laura 

8  

Formatia sportiva de handbal fete si 

baieti 

Prof. Mardarescu Theodor 

9  

Formatia sportiva de volei fete si baieti 

Prof Vacaru  Sergiu 

 

10 Cerc sportiv tenis de masa Prof. Mardarescu Theodor 

 

 

11 

 

Formatia sportiva de fotbal Prof. Mardarescu Theodor 

12 Formatia sportiva de baschet 

 

Prof Vacaru Sergiu 

13 Ansamblu sportiv de atletism Prof Vacaru Sergiu , Mardarescu Theodor 
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LISTA PUBLICATIILOR SCOLARE 

 

NR 

CRT 

DENUMIREA  PUBLICATIEI PROFESORI IMPLICATI 

1 Dacii liberi- revista de istorie 

 

Prof Catalin Paius 

2 Esenta vietii- revista de chimie si biologie 

 

Prof Leanca P, Ciurea C 

3  

Chimia 24 din 24- revista de chimie 

 

Prof LeancaP 

4  

Tehno ZOOM- revista tehnica 

 

Prof Plosnita, Ungureanu 

5 Revista scolii 

 

Prof Vladut 

 

Puncte tari : 

- Diversitatea temelor si activitatilor 

- Includerea unor activităţi în Calendarul naţional/regional al activităţilor educative  

- Obtinerea de premii la nivel national, regional, judetean, local 

- Coeziunea echipelor formate 

- Creşterea numărului de parteneriate  

- Disponibilitatea elevilor pentru implicare in campanii caritabile 

- Sustinerea din partea echipei manageriale 

- Cresterea prestigiului scolii prin mediatizarea activitatilor educative 

- Implicarea in proiecte si parteneriate la nivel local, national si international 

             -    Valorizarea potentialului  elevilor  

             -    Redimensionarea relatiei profesor – elev, scoala- familie-comunitate  

Puncte slabe: 

- Reticenta/dezinteresul unor cadre didactice in a organiza activitati educative 

- Disfunctionalitati de comunicare intre comisiile educative 

- Slaba mediatizarea a unor activitati 

- Nerespectarea procedurii de raportare a activitatilor educative de catre unii profesori 

Oportunitati: 

- Racordarea scolii la activitatile din cadrul comunitatii locale si regionale 

- Implicarea elevilor in activitati promovate de partenerii in educatie 

Amenintari : 

- Cadrul legal nu reglementeaza desfasurarea activitatilor educative,  tinand cont de 

diversitatea si complexitatea acestora 

- Programul elevilor navetisti 

- Necesitatea finantarii unor activitati educative 

                               

Consilier educativ: 

                                                                          Ing Marelena Ungureanu 
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RAPORT CONSILIER EDUCATIV 

- STRUCTURA - ȘCOALA  GIMNAZIALĂ „CAROL I „ ROMAN 

                                     AN ŞCOLAR 2018 -2019 
 

          Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară a fost complexă, s-a bazat pe o bună 

comunicare, activităţile desfăşurate fiind tratate cu seriozitate şi implicând un număr mare de 

elevi, cadre didactice, părinţi şi reprezentanţi ai comunităţii locale. Informarea şi îndrumarea 

elevilor şi a părinţilor acestora, în vederea unei orientări socio-profesionale şi integrări sociale 

optime, s-a concretizat în cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a 

şedinţelor cu părinţii.  

           Diriginţii s-au implicat în bună organizare şi desfăşurare a serviciului pe şcoală şi au 

militat pentru menţinerea calităţii mediului şcolar. 

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.; 

 Multitudinea și diversitatea activităților extrașcolare  în vederea afirmării personalității 

școlii în 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 ( biserică, 

poliție, cadru medical) introduc elevii în mediul comunitar şi contribuie la socializarea 

lor. 

 Puncte slabe 
 Neimplicarea în proiecte internaţionale 

 Lipsa unor modalități de recompensare a elevilor pentru participarea la activitățile 

extraşcolare;  

 Dezinteresul părinților și elevilor/preșcolarilor de etnie rromă față de actul educațional 

 

 

      Pentru anul școlar 2018 - 2019, ne-am stabilit o serie de obiective care s-au realizat la nivelul 

școlii, prin activitățile educative stabilite. 

Obiective:  
1) Diminuarea numărului de elevi cu note scăzute la purtare din cauza absenţelor sau a 

actelor de indisciplină; 
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2) Descoperirea unor modalități optime de folosire a competențelor în activitățile 

extracurriculare; 

3) Creşterea procentului de promovabilitate al Evaluărilor Naţionale; 

4) Implicarea unui numar cât mai mare de elevi în activitățile școlii; 

5) Cunoașterea opțiunilor elevilor privind petrecerea timpului liber; 

6) Optimizarea relaţiei școală- familie; 

7) Diversificarea activităţii extracurriculare; 

8) Creșterea calității acțiunilor educative din școală; 

9) Conectarea şcolii la programe şi proiecte educaţionale, la nivel local, judeţean, naţional 

si internațional; 

10) Eficientizarea colaborării școlii cu alte instituții implicate în buna funcționare a societății 

 

   ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR 

  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. 

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

tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din Planului managerial al activităţii 

educative. 

 Instruirea prof. diriginti cu privire la organizarea activitatilor educative școlare și 

extrascolare, întocmirea documentelor, realizarea fisei psihopedagogice a elevilor si a 

altor documente necesare dirigintelui. 

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

dezbătute au respectat Programele de Consiliere şi Orientare şi particularităţile eleviilor. 

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

poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat eficient 

 S-au desfăsurat ședintele cu părintii pe clase, dupa un program afisat, în care s-au  

prelucrat regulamentele scolare (cel general si cel de ordine interioară)   

 S-au semnat contractele de parteneriat cu parintii si diferite institutii. 

 Profesorii diriginţi au fost preocupaţi de dezvoltarea profesională continuă prin înscrierea 

la grade didactice şi cursuri de perfecţionare. 

 

COMISIILE METODICE 

     Toate comisiile metodice din școală și-au planificat activitățile educative întocmind 

rapoarte, au sustinut referate si lecții deschise, s-au încheiat 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  

 

               Activităţile educative extraşcolare s-au desfăşurat conform Programului activităţilor 

educative 2018 /2019 şi completat cu activităţi proprii. Dintre cele mai  reprezentative activităţi 

desfăşurate menţionez: 

 

Ziua europeană a limbilor 

Holocaust 

Ziua forţelor armate 
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Halloween  

Ziua naţională antitutun 

Săptămâna educaţiei globale 

Săptămâna legumelor şi a fructelor donate 

1 Decembrie -  Ziua Naţională a României 

La multi ani, Şcoala CAROL I, 130 de ani de atestare documentară 

Am venit să colindăm…  

Manifestări specifice aniversării poetilor neamului, Mihai Eminescu, Ion Creangă 

Unirea Principatelor Române 

Mama, fiinţa dragă! 

Ziua Europei   

Ziua învăţătorului 

1 Iunie-Ziua Copiilor și a Prieteniei 

 

CONCURSURI ŞI PROIECTE  

 

          1. CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ  

„COMPER”  2018-2019, coordonator prof. înv preşc. Ştefănică Liliana. Au participat  4 

clase 

2. CONCURSUL ȘCOLAR NAȚIONAL DE COMPETENȚĂ ȘI PERFORMANȚĂ  

„Gazeta Matematică Junior”, 2018-2019,  Etapa I – 30 ian. 2019. coordonator prof. 

înv preşc. Ştefănică Liliana. Participă clasele I, III, 

3. CONCURSURI NATIONALE: „ MICII OLIMPICI”,  „MEŞTEŞUGAŞUL”, 

Participă grupa mijlocie, clasele-  pregătitoare,  I - III, 

4. „LET S DO IT, ROMANIA” – 15 septembrie 2018: Ziua Națională a curățeniei-  

toate clasele  

5. Proiectul „CHANGE ARCHITECTS’, nivelul 2: 

 Parteneriat cu Asociația „All Grow” , în colaborare  cu d-nele profesor Ştefănică 

Lilian, Amăzăroaie Lăcrămioara și Croitoru Magda,. 

 Înscrierea pentru titlul de „Ambasador CHANGE ARCHITECTS, 2018-2019” 

6. Prevenirea abuzului și violenței, 1-19 noiembrie 2018, Campanie susținută de  FICE 

ROMÂNIA, Compania organizatoare WWSF Geneva, Switzerland., cu 

participarea profesorilor şi elevilor şcolii 

7. La nivelul grădiniței PROIECTUL NAŢIONAL „DOMESTOS SUSŢINE IGIENA 

ÎN ŞCOLI”, în colaborare  cu d-nele profesor Ştefănică Lilian, Amăzăroaie 

Lăcrămioara, s-a reușit cu susținerea direcțiunii și a Primăriei Roman, obținerea unui 

număr de voturi ce ne-a situat în primele 100 de școli,  . 

8. Proiectul „Sătucul lui Moș Crăciun” în parteneriat instituțional cu societatea TRV 

AIRBAG SYSTEMS ROMAN, NEAMȚ;,însoțitor prof. Ştefănică Liliana  pentru 7 

elevi ai clasei I . 

9.  Implementarea a două programe de dezvoltare a abilităților pentru viață și profesie  

Junior Achievement în anul școlar 2018-2019:  
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a. Școala altfel: JA in Day – Educație financiară 

b. „Noi înșine: – clasa I, forma de implementare: CDȘ - Opțional  

c. Derularea Programului internaţional „Oraşul nostru”- JA Romania 

10. „SETS – Şi eu trăiesc sănătos”; Tedi –ŞCOALA SIGURANŢEI; Monumentele 

Lumii;  BITOLA – concurs parteneriat coordonator prof. Vîtcă Ioan. 

         11.  În cadrul Asociaţia  “Şcoli pentru un viitor verde “ - 2019 / ANUL 

NAȚIONAL AL LECTURII - EXPOZIȚIE-CONCURS LECTURĂ ȘI SCRIERE 

CREATIVĂ anul III - ediția martie 2019, Ciubotariu Delia de la grupa mare a primit 

Diplomă de merit, obţinând 383 de voturi 

        12.  Concursul naţional artistic „Zâmbet de copii în zbor de fluturi”, ediţia a IIIa 2019, 
în parteneriat cu Consiliul Judeţean Arad şi Primăria Consiliului local Târnova, grupa mare, cl. 

pregătitoare, clasa I, clasa aVIa, Sandu elema +Andreea Premiul II, prof. Druga Simona. 

        13.  Proiectul Simpozion si Concurs National ”Culoarea lecturii in biblioteca “, editia a-X-

a, înscris in CAERI, 2019, pozitia 1634. si am obtinut Diploma de onoare pentru implicarea 

deosebită in proiect, cu nr.1482 / 15.05.2019. 

        14.  Concursul de curăţenie a cartierului, a zonei şcolare iniţiat de Primăria Roman -  

“Un oraş curat”, unde am obţinut menţiune 

 15. La nivel de şcoală  EVALUAREA PROGRAMULUI  .STOP BLLLYING (Spune NU 

intimidării)” 

         16. Proiect Educational ”Cu noi este Dumnezeu” proiect in parteneriat cu cele 2 biserici 

din cartierul Balcescu ,coordonator de proiect prof. Dascălu Luminiţa 

         17. Proiect intrejudetean ”Valorile satului romanesc pastrate in                                                                                  

muzeul etnografic”- Concurs Interjudetean ”Creanga si copiii”, editia  a-VIII-a 

        18.  – A coordonat evenimentul Hour of Code România, în perioada 3-9 decembrie 2018. 

prof. Gherman Elena 

 

   PARTENERIATE 

 S-a continuat  parteneriatului educaţional  încheiat cu CSEI Roman „Oglinda sufletului”, 

grupa mare. 

 Parteneriat Educational cu Editura Kreativ - Tg. Mureş prin achizitionarea  lunară a 

revistei” Steffy” grupa mijlocie 

 Proiect Educational”Cu noi este Dumnezeu” proiect in parteneriat cu cele 2 biserici din 

cartierul Balcescu 

 Protocolului de colaborare cu Teatrul Magic din Bacău gradinita – clasele pregătitoare, I-

IV. 

 

EXCURSII  

 S-au organizat excursii pe traseul: Roman - Piatra Neamt-Cheile Bicazului-Lacul 

Rosu si Baraj, grupa mijlocie – prof. Dascălu Luminiţa 

 Excursie pe traseul: Roman - M-rea Hadâmbu, M-rea Cetăţuia, Palatul Culturii 

Iaşi, Cuvioasa Parascheva, Grădina Botanică, Parcul Copou, Castelul Miclăuşeni– 

Roman, grupa mare – prof. Amăzăroaie Lăcrămioara 

 

       II.  CAMPANII DE INFORMARE /EDUCARE A ELEVILOR : 

- Campania de combatere a violenței 
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- Educatia pentru mediu 

- Campania de educatie rutieră 

- Descoperă o lume sanatoasa 

        III.   CONSILIUL ELEVILOR : 
     Consiliul Elevilor pe şcoală, sub îndrumarea consilierului educativ,  au participat la ședința de 

alegere a Consiliului  Elevilor pe Municipiul Roman și  s-a implicat în atragerea cât mai multor 

elevi în activităţi extraşcolare creative . 

         IV.   COMITETUL DE PARINTI : 

      La nivelul scolii s-au organizat ședintele cu părintii pe clase, unde s-au ales comitetele pe 

clasă, apoi şedinţa pe şcoală și s-a ales noul comitet. 

      Au fost chestionaţi părinţii în legătură cu percepţia lor despre rolul şi eficienţa şcolii, au fost 

solicitaţi să vină cu propuneri şi implicări în viaţa şcolii. 

     În cadrul lectoratelor cu părinţii s-a prezentat referatul „ Cei şapte ani de acasă model pentru o 

viaţă”. de catre d-na prof. înv. preșc. Sârbu Rodica 

        V. 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.  
        VI. SUGESTII pentru îmbunătăţirea activităţii educative  în școală: 

o Sprijinirea elevilor talentati/care pot face performanță, precum si a elevilor cu 
nevoi speciale ; 

o Promovarea unor programe pentru. “educarea” părintilor”,”in scopul unei 
participari active/conștiente la viața școlii 

o Promovarea unor exigențe ridicate în actul managerial în cazul reticenței față de 
nou și schimbare ;  

o Implicarea şcolii şi a cadrelor didactice în proiecte  
o Obţinerea de fonduri extrabugetare prin încheierea de parteneriate cu ONG- uri 

în vederea  organizării şi derulării unor activităţi educative de amploare 
          

                                                                                              Consilier educativ.                               
                                                                          PROF. AMĂZĂROAIE LĂCRĂMIOARA 
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COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR 

 

RAPORT DE ACTIVITATE   

COMISIA METODICA A DIRIGINŢILOR 

AN ŞCOLAR  2018- 2019 

   
 

COMISIA METODICA A DIRIGINTILOR şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu planul 

managerial elaborat la începutul anului şcolar, dar şi ţinând cont de cerinţele şi necesităţile educative ivite 

ulterior. Principalele activităţi derulate: 

 

 Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

 Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala conform programelor in 

vigoare 

 Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele verbale 

ale şedinţelor si propunerea unor masuri de remediere a punctelor slabe.  

 Organizarea de şedinţe de cerc metodic pe teme care au avut ca scop eficientizarea activităţii 

dirigintelui, completării corecte a documentaţiei specifice, consolidarea parteneriatului elev-diriginte-

părinte  

 Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

 Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din 

mediu familial dezorganizat sau mono-parental 

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

 

Programele scolare pentru aria curriculara Consiliere si orientare particularizeaza urmatoarele 

domenii de competente-cheie stabilite la nivel european: 

 competente interpersonale, interculturale, sociale si civice; 

 „a învata sa înveti”; 

 competente digitale (bazate pe deprinderi de utilizare a tehnologiei pentru gestionarea 

informatiei si comunicarea electronica 

 competente antreprenoriale. 

          In realizarea planificarilor, dirigintii au respectat in mare parte structura curriculumului, bazata 

pe : 

• Competente generale 

• Valori si atitudini 

• Competente specifice si continuturi 

• Sugestii metodologice 

Competentele generale au reprezentat ansambluri structurate de cunostinte si deprinderi, a caror 

dezvoltare este preconizata pe durata liceului, in timp ce Competentele specifice (derivate din 

competentele generale), urmând a fi dezvoltate pe parcursul fiecarui an scolar, au fost corelate cu 

continuturi ale învatarii si prezentate distinct, pentru clasa a IX-a, a X-a, a XI-a si a XII-a. 

         Continuturile învatarii au respectat de asemenea   urmatoarele cinci module tematice: 

1. Autocunoastere si dezvoltare personala 

2. Comunicare si abilitati sociale 

3. Managementul informatiilor si al învatarii 
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4. Planificarea carierei 

5. Calitatea stilului de viata 

Detalierea acestora la nivelul fiecarui an de studiu al învatamântului liceal a fost realizata astfel încât 

sa corespunda nevoilor educationale si specificului de vârsta a elevilor, oferind, în acelasi timp contexte 

tematice adecvate pentru dezvoltarea competentelor specifice. 

Sugestiile metodologice au  oferit exemple de demersuri didactice care pot fi utilizate pentru 

dezvoltarea competentelor specifice vizate de aria curriculara Consiliere si orientare, particularizate la 

nivelul fiecarui modul tematic si al fiecarui an de studiu al învatamântului liceal.  

O atentie deosebita s-a  acordat continuarii  monitorizarii elevilor cu probleme in invatare din fiecare 

colecti , implicandu-i in activitati didactice diverse in vederea participarii active si constiente  la propria 

formare, atat pe plan intelectual, dar si afectiv si psihic. 

 Activitatea Ariei Curriculare “Consiliere si Orientare”a inceput odata cu constituirea comisiei 

dirigintilor la inceputul anului scolar in sedinta comisiei metodice in care au fost nominalizati toti prof. 

Diriginti. Tot in cadrul sedintei s-au trasat directii care trebuie urmate pentru o buna desfasurare a 

comisiei s-a discutat modelul de planificare pentru ora de Consiliere si sugestii de teme pentru aceasta ora 

astfel incat toti dirigintii  sa prezinte la timp planificarile, s-a stabilit intervalul in care sa aiba loc 

sedintele cu parintii si anume astfel incat sa se poata tine sedinta COMITETULUI DE PARINTI PE 

SCOALA. 

S-a alcatuit graficul intalnirilor in cadrul Ariei si temele ce vor fi discutate, s-a stabilit programul de 

activitate al activitatilor extrascolare si extracurriculare. 

Activitatea de Consilere si orientare, a fost centrata pe formarea la elevi a unor atitudini si 

comportamente cetatenesti raportate la valorile autentice ale democraţiei. Misiunea noastra, conjuga 

eforturile materiale si umane ale întregului colectiv prin urmarirea îndeplinirii obiectivelor de : 

- retehnologizarea procesului de educaţie prin utilizarea noilor tehnologii IT in lecţii si in toate 

activitatile desfasurate cu elevii; 

- încurajare a performantei, progresului scolar, si crearea de activitati  care sa conduca la pregatirea 

individuala si stimularea valorilor. 

 In contextul facilitarii comunicarii elev-elev, munca in perechi, in grup restrans si  de asemenea in 

colective eterogene, a dat rezultate deosebite , acestia dovedind ca stiu sa respecte in mare parte regulile 

grupului. Concretizarea acestor actiuni s-a facut prin conceperea , realizarea si prezentarea unor actiuni 

cu caracter formativ si educativ la nivelul scolii cu diverse ocazii. 

 De un real folos a fost comunicarea intre noi, colegii, colaborand pentru o mai larga si temeinica 

formare a elevilor nostri, in actiunile claselor, completandu-ne reciproc. Eficientizarea demersului 

didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter si transdisciplinara, limbajul utilizat fiind specific 

unor domenii conexe.  

 La clasele a IX- a, s-a pus mare accent pe activitatilede consiliere ,ca parte integranta a activitatilor 

de invatare, dar si ca mijloace de consolidare si de recreere, trezire a interesului, dezvoltare a imaginatiei 

creatoare. Se pot enumera colaborarile in diferite actiuni ale elevilor de la diferite clase, atat curriculare 

,cat si extracurriculare.  

Majoritatea dirigintilor au colaborat cu profesorii de la clasa si cu colegii de comisie, dovada , 

activitatile de inter-asistenta in vederea identificarii celor mai eficiente strategii de predare –invatare si 

exploatare a potentialului intelectual si creativ al elevilor.  

Activitatea de perfectionare continua a profesorilor diriginti, a imbracat forme diverse cu trimitere 

directa catre  obiectivele majore stabilite: 

- dezbateri si comunicari 

- ateliere de lucru 

- schimburi de experienta 

- cercetari contatative si ameliorative 
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- mese rotunde 

- activitati educative( tematica, fiind variata in functie de 

obiectivele stabilite si de necesitatile de moment) 

In vederea implicarii cat mai active a parintilor in viata scolii , in cadrul  sedintelor cu parintii au fost 

impartasite experiente personale in aceasta directie foarte importanta si pentru elevi, dar si pentru parinti. 

  Pentru a mentine relatia familie- scoala, am oferit in cadrul sedintelor cu parintii informatii periodice 

si chiar zilnic (la nevoie) semnalandu-se orice neregula de ambele parti.  Se pot mentiona lectoratele cu 

parintii in care s-au implicat majoritatea dirigintilor claselor IX-XII, intalniri care au abordat diferite 

tematici specifice adolescentei.    

 In egala masura , am dezvoltat la elevii nostri simtul artistic prin implicarea lor in formatii de dans, 

muzica, piese de teatru. 

Formarea  deprinderilor practice s-au realizat prin folosirea de metode si procedee care sa contribuie 

la cresterea gradului de originalitate si independenta in rezolvarea srcinilor de lucru . 

 Pentru ca motivatia sa existe din toate punctele de vedere , fiecare diriginte a amenajat spatiul de 

lucru la nivelul clasei sale, respectand ambientul corespunzator: conditiile de igiena, aspect informativ , 

formativ ,estetic, toate acestea facilitnd diversificarea formelor de organizare a instruirii conform 

particularitatilor de varstaa si individuale . 

Dezvoltarea capacitatii de invatare s-a realizat prin abordarea unei diversitati de forme de invatare: 

invatarea reciproca, metoda cubului, ciorchinelui, chestionrului, observatiei directe, sustinerea si 

explicarea unor notiuni pe baza studiului individual. 

Aprecierea rezultatelor scolare s-a facut prin elaborarea descriptorilor de performanta pentru unitati 

de continut grupate in diverse moduri, incat sa corspunda standardelor de performanta, stabilirea probelor 

de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior  (ca urmare a concluziilor  in urma analizei acestora ) 

a modalitatilor de ameliorare si dezvoltare, insotirea evaluarilor de observatii si aprecieri, folositoare 

elevilor, dar si parintilor in ideea stimularii la elevi a  ACTULUI DE INVATARE.  

Concret, fiecare membru al comisiei si-a intocmit PORTOFOLIUL la nivelul standardelor, urmarind 

eficienta acestuia in demersul didactic la nivelul fiecarui colectiv. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficienta de formare continua cu aplicarea in 

demersul didactic a noutatilor metodologice. 

Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea si desfasurarea unor parteneriate educationale 

, au constituit mijloace eficiente de formare continua. 

 

ANALIZA  ACTIVITATII : 

 

 Activitatea comisiei în ,anul şcolar 2018-2019 a avut în vedere coordonatele cuprinse în 

programul de asigurare a calităţii şi a urmărit realizarea criteriilor stabilite de acest program. 

 Au fost urmărite principiile de calitate şi au fost adoptate modalităţi care să permită aplicarea şi 

realizarea lor. 

P1. MANAGEMENTUL CALITĂŢII 

- Au fost stabilite responsabilităţi ale membrilor comisiei. 

- Au fost elaborate şi dezbătute rapoartele de activitate ale comisiei. 

- S-au întocmit procese verbale ale întruniriilor membrilor comisiei. 

P2. RESPONSABILITĂŢI DE MANAGEMENT 

- Am promovat egalitatea de şanse între toţi membrii comisiei, realizându-se o comunicare şi o 

colaborare eficientă cu celelalte comisii metodice. 

P3.MANAGEMENTUL RESURSELOR 

-S-au valorificat spaţiile de învăţare, realizându-se accesibilitatea grupurilor de elevi la resursele de 

învăţare. 

-Membrii comisiei întrunesc standardele privind calificarea şi experienţa adecvată. 

-Nu au existat conflicte între membrii comisiei. 
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P4.PROIECTARE ŞI DEZVOLTARE 

-Programele de dezvoltare sunt concepute astfel încât elevii sunt puşi pe primul loc, existând o 

flexibilitate în abordarea strategiilor de învăţare. 

-Programele de învăţare oferă posibilitatea continuării studiilor. 

P5.PREDARE ŞI ÎNVĂTARE 

-S-au folosit o gamă de strategii adecvate stilurilor de învăţare, permiţând elevilor familiarizarea cu 

diferite activităţi de evaluare încurajându-i să-şi asume responsabilitatea pentru propriul proces de 

învăţământ. 

P6. EVALUARE ŞI CERTIFICAREA ÎNVĂŢĂRII 

- Evaluarea sumativă a cuprins forme variate care au permis informarea elevilor în legătură cu 

progresul realizat. 

P7.MĂSURARE ŞI ANALIZĂ 

- S-a hotărât evaluarea sistematică pentru a identifica priorităţile şi ţintele de îmbunătăţire a acţiunii. 

P8.ÎMBUNĂTĂŢIRE 

-Implicarea tuturor cadrelor în implementarea planurilor de acţiune. 

- Stabilirea modalităţilor de îmbunătăţire pentru realizarea standardelor de calitate. 

 Se impune organizarea în etapele următoare a întregii activităţi a comisiei astfel încât aceasta să se 

integreze eficient şi să contribuie la realizarea programului general de asigurare a calităţii la nivelul 

unităţii noastre şcolare. 

Activitatea desfăşurată de CMD 2018-2019 

Sem I 

 Studierea noilor prevederi metodologice privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor 

de diriginte, conform Ordinului MECI nr. 5132 din 10.09.2009 

 Studierea programelor de consiliere si orientare în vigoare pentru învăţământ de către 

toţi diriginţii; 

 Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu modificările programei de consiliere şi 

orientare specifice învăţământul liceal I.P.T  

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail) de programele Consiliere şi orientare, 

conform nivelului şcolar al claselor, programe aranjate într-o formă adaptată machetelor planificărilor 

anuale şi semestriale la dirigenţie 

 Stabilirea de către diriginţi a intervalelor orare, în afara orelor de curs, pentru elevi şi 

părinţi în vederea desfăşurării activităţilor: 

- de suport educaţional, consiliere si orientare profesională pentru elevi (conform programei de 

consiliere şi orientare) 

- de suport educaţional, consiliere pentru părinţi 

 Puncte forte: 

- diriginţii sunt familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu activităţile educative şi temele de interes 

educativ ce trebuie abordate în cadrul orelor de dirigenţie şi în cadrul întâlnirilor de consiliere cu părinţii 

- diriginţii au găsit pentru clasa lor, cea mai optimă variantă orară de desfăşurare la parametri 

calitativi înalţi ora de dirigenţie 

 Puncte slabe: 

- Sunt situaţii in care diriginţii desfăşoară orele de dirigenţie in afara scolii fără insa a 

anunţa din timp locaţia si tipul activităţii derulate. 

 Întocmirea planificărilor anuale si semestriale (orelor de consiliere dirigenţie, activităţi 

extraşcolare, activităţi educative cu părinţii)şi desfăşurarea activităţilor educative stabilite: 

 Puncte forte: 

- diriginţii au fost familiarizaţi, din anii şcolari anteriori, cu machetele planificărilor anuale şi 

semestriale la consiliere şi orientare 

- diriginţii au beneficiat (în format electronic, pe e-mail / pe stick) de machetele planificărilor anuale 
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şi semestriale la consiliere şi orientare, conform nivelului şcolar al claselor lor 

- majoritatea diriginţilor au experienţă didactică în desfăşurarea activităţilor educative specifice 

statutului de diriginte 

- toţi diriginţii s-au implicat lunar în activităţi extraşcolare cu clasa pe care o manageriază; majoritatea 

diriginţilor au depăşit limita minimală de 1 activitate extraşcolară / lună 

- majoritatea diriginţilor au păstrat o comunicare bună şi periodică cu părinţii elevilor pe care îi 

coordonează 

 Puncte slabe: 

Mare parte din orele de dirigenţie au devenit pur informale, accentul fiind pus pe discutarea situaţiei 

şcolare şi mai puţin pe dezvoltarea temelor propuse cf. planificării 

 

 Întocmirea calendarului şedinţelor cu părinţii pe clase / şedinţelor Consiliului 

Reprezentativ al Părinţilor şi desfăşurarea acestora, conform graficului. 

 Puncte forte: 

- diriginţii au beneficiat de tematică şi scenarii didactice pentru şedinţele cu părinţii, de machete ale 

proceselor verbale pentru şedinţe/ lectorate 

- majoritatea diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice propuse 

 Puncte slabe: 

- există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale rezultate în urma şedinţelor cu părinţii  

- dificultăţi în a identifica şi aplica strategii coerente de motivare a părinţilor pentru a stabili un 

parteneriat eficient şcoală-familie   

 Întocmirea calendarului activităţilor metodice la nivelul comisiei diriginţilor (în baza 

analizei raportului comisiei diriginţilor din anul şcolar trecut) şi desfăşurarea activităţilor 

metodice: 

 Puncte forte: 

- au fost prezentate prin referate teme inovative şi de interes pentru perfecţionarea activităţii educative 

 Puncte slabe: 

- preponderenţa scăzută a orelor demonstrative ca modalitate de abordare a temelor stabilite 

Activităţi de promovare a unei culturi organizaţionale a clasei de elevi (elaborare şi promovare 

împreună cu elevii de "ritualuri de socializare", de obiecte ornamentale – tablouri, flori,  seturi de 

fotografii reprezentative pentru clasă) 

 Puncte forte: 

- o parte din diriginţi au inclus în orele de dirigenţie (şi în afara lor) activităţi educative de coeziune a 

grupului şi ritualuri de socializare – elaborarea unui calendar cu zilele de naştere ale elevilor, activităţi de 

cunoaştere şi socializare între clase, afişarea la panoul informativ a unui set de fotografii reprezentative, 

cadouri simbolice cu ocazia sărbătorilor de iarnă, afişarea la panou a diplomelor câştigate de clasă / elevii 

clasei, mini-excursii de coeziune socială etc. 

 Puncte slabe: 

- insuficientă personalizare a claselor din punct de vedere ornamental  

 Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de 

management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

 Puncte forte: 

- majoritatea  diriginţilor au prelucrat  Regulamentul Intern la clasă; 

- majoritatea diriginţilor au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, la 

nivel de clasă 

- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în creşterea coeziunii clasei şi rezolvarea situaţiilor 

tensionate de tip elev-elev sau elev - profesor 
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- majoritatea diriginţilor s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea stilurilor de învăţare la clasă şi 

promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă 

- implicarea psihologului scolii in rezolvarea in situatii de violenta , absenteism sau abandon scolar 

 Puncte slabe: 

- există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care nu se 

manifestă vizibil în plan comportamental, dar pot constitui sursă de conflict 

 Activităţi manageriere a situaţiei disciplinare a clasei 

 Puncte forte: 

- s-a realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de risc şcolar(aceştia au beneficiat de consiliere 

psihopedagogică) 

- a existat o bună colaborare cu Poliţia de proximitate şi Poliţia Roman în vederea prevenirii şi 

combaterii cazurilor de indisciplină sau de devianţă socio-şcolară 

- în majoritatea cazurilor s-au manageriat eficient situaţiile de indisciplină sau de absenteism şcolar 

(comunicare şi consiliere cu părţile implicate, implicarea şi consilierea părinţilor, aplicarea sancţiunilor 

conform RI etc.) 

 Puncte slabe: 

- există dificultăţi de implementare unitară a procedurii de sancţionare/ corectare a comportamentelor 

inadecvate a elevilor (la nivelul fluxului informaţional şi de comunicare, în managementul completării 

documentaţiei, în monitorizarea activităţilor educative de reabilitare) 

- dificultăţi de stopare a fenomenului fumatului în timpul programului şcolar 

- dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar la anumiţi elevi din învăţământul 

obligatoriu 

- dificultăţi, la anumite colective de elevi, de a păstra bunurile şcolare în condiţii bune 

 Activităţi consiliere şi orientare a elevilor 

 Puncte forte: 

- derularea de activităţi consiliere si orientare, în cadrul orelor de dirigenţie (cu pondere ridicată la 

clasa  a XII-a) privind programa si calendarul examenului de bacalaureat, traseul socioprofesional al 

absolvenţilor.  

- informarea claselor terminale cu privire la metodologia examenului de certificare a competenţelor 

profesionale 

 Puncte slabe: 

- Programa prea incarcata  

 

Pentru activitatea educativa in Sem al II –lea al anului scolar 2018-2019 s-au avut  in vedere  

urmatoarele aspecte: 

- Intocmirea mai atenta a documentelor de lucru ale prof. diriginti(planificarea semestriala si anuala ) 

si corelarea temelor propuse cu cerintele clasei de elevi. 

- Utilizarea unor strategii didactice in cadrul orelor de dirigentie astfel incat elevul sa se poata 

exprima,sa fie ascultat si indrumat eficient. 

- Implicarea tuturor dirigintilor si a conducerii scolii in activitati educative extrascolare 

(teatrul,spectacole,concursuri,excursii,etc) astfel incat aceste activitati sa poata fi valorificate din punct de 

vedere educativ. 

-  Atragerea intr-o mai mare masura a parintilor in vederea realizarii unui parteneriat real Scoala -

Familie 

-Schimbarea mentalitatilor si atitudinilor unor prof, diriginti fata de problemele elevilor si 

posibilitatilor lor de a face fata acestor probleme precum si fata de importanta orei de dirigentie. 
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- Implicarea tuturor dirigintilor in programul initiat de conducerea scolii, acela de a schimba aspectul 

claselor, laboratoarelor si a scolii in general 

- Colaborarea dirigintilor cu profesorii liceului in vederea depistarii unor elevi cu probleme familiale 

deosebite sau psihice. 

                                                                                                               RESPONSABIL : 
                                                                                                                  prof Liliana Aniţei 

 

             

COMISIA DE “FORMARE SI PERFECȚIONARE A CADRELOR DIDACTICE” 

 
RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA METODICĂ FORMARE ȘI PERFECȚIONARE A CADRELOR DIDACTICE 

SEMESTRUL I,  ANUL ŞCOLAR : 2018 – 2019 
 

XXVII. ASPECTE CALITATIVE/STATISTICI 

 

1. ÎNCADRARE 

Nr. total cadre 

didactice 

Calificate Necalificate Titulari Suplinitori 

Profesori  70 70 0 56 14 

2. PERFECŢIONARE  

Cadre didactice  Grad didactic I Grad didactic II Definitivat Debutant 

70 52 5 8 5 

 

XXVIII. OBIECTIVE PROPUSE 

 

O1 .   Identificarea nevoilor de formare la nivelul scolii 

O2 .  Planificarea acțiunilor de perfecționare 

O3.   Realizare/actualizarea bazei de date cu privire la parcursul profesional al cadrelor didactice 

O4.    Asigurarea unei bune informări a cadrelor didactice 

O5.   Asigurarea inserției profesionale a profesorilor debutanți 

O6.   Sprijinirea dezvoltării  profesionale a cadrelor didactice 

 

XXIX. ASPECTE PRIVIND REALIZAREA ŞI EVALUAREA CONŢINUTURILOR 

CONCEPTUALE ALE ACTIVITĂŢILOR 

gg) Proiectarea activităţii comisiei  

- realizarea documentelor comisiei : Planul de acțiune al comisiei (în conformitate cu Planul 

managerial al școlii), care cuprinde Obiectivele propuse, Graficul activităților pentru întregul an 

școlar 2018-2019 (care urmărește realizarea obiectivelor propuse anterior) și Programul 

activităților pe sem.I și II al anului scolar 2018-2019 (agenda concretă a activităților). 

- s-a completat baza de date a comisiei de perfecționare prof.Vlăduț , L. Biro M. 

- s-au făcut demersurile necesare pentru echivalarea cu credite a gradelor didactice pentru profesorii 

care au susținut grade didactice în anul școlar 2017-2018. 

- Au fost identificate cursuri de formare pentru profesorii liceului, care să fie în concordanță cu nevoile 

de formare ale acestora. 

 

hh) Activitatea de perfecţionare 

 

 studii  şi dezbateri tematice de specialitate şi metodice sustinute in comisii metodice / cercuri 

metodice   

COMISIA METODICĂ DE  MATEMATICĂ ȘI INFORMATICĂ: 

 Profesorii de informatică și TIC au participat la  CT ”Danubiana” Roman (29.11.2018) la 

activitatea Cercului pedagogic pe sem. I, cu tema: 

                1. Abordarea interdisciplinară a conţinuturilor – deziderat al procesului instructiv – educativ.  



 91 

                2. Aspecte metodico-științifice cu privire la aplicarea noii programe de Informatică și TIC  

                      la clasa VI-a.  

Cerc pedagogic sem.II (28.03.2019) , cu tema: 

1. Utilizarea instrumentelor colaborative în managementul orei de Informatică/TIC 

2. Valorificarea practic-aplicativă a activităților de învățare. Învățarea programării prin joc 

 

 Profesorii de matematică- liceu au participat la CT ”Miron Costin” Roman (20.11.2018) la 

activitatea Cercului pedagogic pe sem.I, unde au fost dezbătute temele: 

                 1.Abordarea pluridisciplinară în predare – învățare – evaluare  

          2.Aplicații ale trigonometriei în geometrie și algebra – aspect științifice și metodice 
                  3.Rezolvări de probleme din Gazeta Matematică 

             Profesorii de matematică au participat la dezbateri cu materiale la toate temele , astfel:  

               ”Abordarea pluridisciplinară în predare – învățare – evaluare : șirul lui Fibonacci”-prof. Ilenuța Buhai 

                ”Aplicații ale trigonometriei în geometrie și algebră-aspecte științifice și metodice”- prof. Rusu    

                  Mirela, prof. Buhai  

                ”Rezolvări de probleme din gazeta matematică”-prof. Otea C., Sandu V. 

Cercul pedagogic din sem.II, din 2.04.2019, s-a desfășurat la CT ”Petru Poni”, cu tematica: 

  1.Rolul profesorului de matematică în formarea aptitudinilor matematice și importanța studierii 

matematicii în școala, dezvoltarea factorilor motivaționali la elevi.  

  2.Congruenţa triunghiurilor oarecare: criterii de congruenţă a triunghiurilor: LUL, ULU, LLL - aspecte 

metodice – pentru cercurile de gimnaziu (Prof. Constantinescu Mirela) 

  3. Proprietatea lui Darboux - aspecte științifice și metodice – pentru cercurile de liceu. 

               4. Rezolvări de probleme din Gazeta Matematică. 

5. Lecție demonstrativă la clasa a VI-a/ a XI-a. 

Prof. Claudia Otea a prezentat referatul ”Rolul profesorului de matematică în formarea aptitudinilor 

matematice”, 

prof. Sandu Vasile a prezentat un referat privind ”Proprietatea lui Darboux”; ceilați profesori au realizat 

o selecție de probleme din gazeta matematică. 

              Prof. Constantinescu Mirela a participat cu materiale conform tematicii la Cercul pedagogic destinat  

           profesorilor de matematică -  gimnaziu.                                                             

 

COMISIA METODICĂ  DE ȘTIINȚE: 

 Profesorii de fizică au participat la  Institutul de Cercetare pentru Fizica si Inginerie Nucleara 

Măgurele la activitatea Cercului pedagogic pe sem. I, cu tema: 
Tema 1. Aspecte metodico-științifice cu privire la aplicarea noii programe de fizică la clasa a VI a. Adaptarea mijloacelor 

de     

              învăţământ la cerinţele programei. Analiza eficienţei demersului didactic la nivelul fiecărei catedre  

     Tema 2. Resurse moderne pentru laboratorul de fizică: simularea unor fenomene si sisteme fizice utilizarea sistemelor de 

achiziție      

                   de date,prelucrarea datelor experimentale.  

 Profesorii de biologie au participat la CT ”Miron Costin” Roman la activitatea Cercului 

pedagogic pe sem. I, cu tema: 

     Tema 1 : Explorarea sistemelor biologice, a proceselor și fenomenelor prin metode științifice.  
    Tema 2 : Strategii de valorificare și stimulare a creativității elevilor în orele de BIOLOGIE- referat.  

 Profesorii de chimie au participat la CARPAT CEMENT Bicaz-vizită de studiu la activitatea 

Cercului pedagogic pe sem.I, unde au fost dezbătute temele: 

    Tema 1  Creativitatea – metodă alternativă modernă pentru asigurarea  comunicării și implicării 

eficiente a elevului în activitatea didactică.  

     Tema 2   Metode, tehnici și instrumente de ameliorare a învățării în vederea obținerii performanței 

școlare; a evitării părăsirii timpurie a școlii  
COMISIA METODICĂ DE LIMBI MODERNE 

 Cercul pedagogic pe oraş (20 nov. 2018)  

- Limba franceză 

1. Referat-dezbatere: La différenciation pédagogique en classe de FLE – prof. Lozonschi Carmen 

2. Secvență pedagogică : « Recettes de cuisine », clasa a XIa A – prof. Boariu-Nistor Alice 

3. Voyage musical  - prof. Boariu-Nistor Alice 

4. Ilustrare practică a diferențierii pedagogice din perspectiva producțiilor elevilor și a formelor 

de lucru, clasa a XII-a A, prof. Lozonschi Carmen 
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- Limba engleză: 

5. Referat-dezbatere Effective Lesson Planning - prof. M.Croitoru  

 Susţinere inspecţie finală pentru obţinerea gradului didactic I, mai 2019,prof. C. Mărdărescu 

 Participare seminarul cu tema DIGITAL RESOURCES FOR TEACHERS AND LEARNERS, 

28.02.2019 la Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș”, prof. M. Croitoru 

COMISIA METODICĂ „OM SI SOCIETATE” 
 Participarea cu lucrare in cadrul comisiei metodice de geografie “Idei verzi pentru o planeta albastra” (prof. 

Zaim Irina); 

 Participare cu lucrare de studiu istoric” Episcopii carturari ai Romanului” in cadrul comisiei metodice de 

istorie (prof. Paius Catalin) 

 

COMISIA METODICĂ LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

Membrii catedrei au organizat întâlniri lunare sub forma dezbaterilor de materiale primite de la inspectorul 

de specialitate al ISJ Neamţ, susţinerea de referate şi informări bibliografice cu noile apariţii editoriale în domeniu, 

participarea la activităţile Cercului pedagogic nr. 13 din zona Roman şi la concursurile  şcolare înscrise în 

calendarul activităţilor extracurriculare.    

                                          

COMISIA METODICĂ A DISCIPLINELOR TEHNICE 

- referatul cu temaProiectareadidactica, susţinutin cadrulComisieimetodice de specialitate, prof. 

PitiriciLoredana; 

- referatul cu tema: Tehnici de cautare a unuiloc de munca, încadrulCercului pedagogic discipline tehnice-

Mecanica, 21 noiembrie 2018, prof. BarbuDoina 

- referatului cu tema: “Finalităţileînvăţământuluitehnicşiprofesional;  Inserţiaprofesională” 

încadrulCercului pedagogic discipline tehnice-Mecanica, 21 noiembrie 2018, prof. MunteanuNicoleta 

 

 activități demonstrative în cadrul cercului metodic / comisiilor metodice semestriale 

     - lectie demonstrativă cu tema:Pornirea directa a motorului asincron trifazat cu rotorul in scurtcircuit , 

clasa a X-a D, susţinutăin cadrul Comisiei metodice de specialitate, ing. Răucescu Monica 

    - lectie demonstrativă cu tema:TEHNICI DE CAUTARE A UNUI  LOC DE MUNCAîn cadrul Cercului 

pedagogic discipline tehnice-Mecanica , prof. Iordache E                             

COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR 
   D-na prof. Amazaroaie Lacramioara a sustinut activitateae demonstrativa in cadrul cercului pedagogic din data de 

21.11.2018 cu tema ; 

„Locul unde zahărul prinde viaţă – vizit ăde studiu  la S.C.”AGRANA  ROMAN 

 Referat „ Experimentul, metodă de investigare a mediului, de evaluare în activităţile din domeniul ştiinţe” 

            D-na  prof. Dascalu Luminita a sustinut in cadrul cercului pedagogic din 21.11. 2018 referatul cu tema 

„Copilul in lumea stiintelor „ 

           D -na educatoare Dima Codrina-Cezara a susținut activitate demonstrativă în cadrul Cercului pedagogic din 

data de 03.04. 2019, cu tema ,, Evaluarea acțional – practică, formă de măsurare a progresului înregistrat de 

preșcolari, în cadrul activităților matematice” 

           D-na prof. Patrauceanu Adriana a sustinut referat in cadrul cercului pedagogic din 3.04.2019. 

 

 susţinerea de referate metodice   și articole de specialitate   

  Prof. Otea Claudia a participat la Conferința Regională SOFT BAZAR , la CCD Buzău, 5 oct. 2018, cu 

lucarea ”Conexiuni ale matematicii cu arta” 

 Prof. Aniței Liliana a participat la Simpozionul  National de Chimie,Contributii la Cresterea Calitatii 

Invatamantului si Cercetarii in Domeniul Chimie”,editia  axa cu cu 2 lucrari ,dupa cum urmeaza  : 

1.,,Chimia emotiilor  ‘’ 

2.,,Anomaliile de sinteza  a substantelor cu rol de neurotransmitatori’’ - lucrari cu ISSN 1223-5288-

,lucrarile  apar publicate  in Analele Universitatiii din  Craiova –Seria Chimie 

 Prof.Leancă Paula a participat la : 

 Simpozionul  Național de Chimie ”Contribuții la Creșterea Calității Învățământului și Cercetării în 

Domeniul Chimiei”,-24 noiembrie 2018 cu 2 lucrări : 

1.,,Analiză calitativă functională a vitaminelor ” 

2.,,Moodle și Flipped Classroom ...în chimie” 

 Simpozionul județean ”Valorificarea mijloacelor IT în cadrul lecției” cu lucrarea ”Lecțiile de chimie pe 

platforma Moodle ” 

 Prof. Drăghici Adriana a prezentat material ppt referitor la fenomenele fizice prezente în utilizarea 

tradițională a apei susținut în cadrul întâlnirii proiectului Erasmus +  din România 
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 Prof. Daniela Dăscălița: 

- Școală de calitate pentru comunitate, Programul EUROSCOLA, creat de Parlamentul European 

- Conferința Regională SOFT BAZAR, resurse educaționale TIC, CCDR Buzău, cu lucrarea accesul 

elevilor la limbi stăine prin metode educative informale. 

- Conferința Internațională Critical thinking and creative thinking – key competences in education of the 

future, organizată de universitatea ”George Bacovia”, Bacău. 

   - Proiectul de mobilitate LEARNING OUTCOMES VALIDATION according to ECVET, finanțat prin 

programul UE pentru educație ERASMUS+. 

    - Proiectului Erasmus+ Regardons les rivieres et les mares, protegeons les ecosystemes...., desfășurată la 

Roman, oct. 2018 

-  Simpozionul Ziua Mondială a Mediului, 5.06.2019 

referatul de specialitate cu titlul  "Prelucrarea CNC in 5 axe",susţinut  în cadrul Cercului pedagogic 

discipline tehnice-Mecanica, 21 noiembrie 2018, prof. Popovici Dorian, prof. Lemnaru M.  

- prof. Cătălina Mărdărescu  

Conferința internaţională “Pentru o școală a încrederii: spiritul și metoda reformei educației în Franța”, 

26 martie 2019, CN Petru Rareș, Michel Monsauret, Atașat de cooperare educativă al Ambasadei Franței, 

prof. C. Lozonschi, prof. A. Boariu-Nistor 

-Simpozion National „Spatiul iti ghideaza pasii”, ed a IV-a, 4-10 octombrie 2018 organizat de Liceul 

Teoretic Teius regionala Soft Bazar, Ziua mondiala a Educatiei, 5 oct.2018, locul I, elevi: Diana Craciun, 

Moraru Gabriel, Ciubotaru Larisa,  

-Conferinta regionala Soft Bazar, Ziua mondiala a Educatiei, 5 oct , ed I, 2018,CCDR Buzau, locul I, 

elevi: Chinez Alexandru, Laurentiu Rusu( XII A 

 

-Concurs Simpozion National „Plurilingvism si Multiculturalitate in sec.XXI” , ed. A IV, Colegiul Tehnic 

"Aurel Vlaicu" Arad, Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad Casa Corpului Didactic "Alexandru Gavra" Arad, 

Centrul Cultural Judeţean Arad, 01.10.2018 - 31.07.2019, prof.  

Prof. Mihaela Antofie: 
- Simpozion Copilul și violența. 

   Prof. Simona Drugă: 
  -  Campania 19 Zile de prevenire a abuzului și violenței asupra copiilor și tinerilor.  

              -  Proiectului educațional STOP Bullying-ului/ Spune NU intimidării. 
 

COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR 

         Referat sustinut in semestrul I de prof. inv. presc. Amazaroaie Lacramioara 

         Referat:”Utilizarea strategiilor interactive in activitatile din gradinita “. 

         Referate sustinute in sem.al-II-lea de catre urmatoarele educ.    

         Referat  :”Jocul-activitate fundamentala la varsta prescolara –.DASCALU LUMINITA. 

         Referat-“ Copilul prescolar si jocul didactic”-propunatoare,Dima Codrina-Cezara. 

         Referat-” Evaluarea actional-practica,forma de masurare a progresului inregistrat de prescolari in 

cadrul         activitatilor matematice “-propunatoare Patrauceanu Adriana. 
 

 formare continuă 

- cursuri de formare  

Nr

.  

Cr

t 

Nume profesori Denumirea programului, 

cursului 

Furnizor/ perioada Nr. 

Credite

/ore 

1 Vladut Lacramioara 

Biro Mihaela 

Leancă Paula 

Buhai Ilenuta 

CiocanClaudia 

Mărdarescu Catalina 

Anitei Liliana 

Lozonschi Carmen 

Păiuș Cătălin 

Vasilache Damian 

 ”Modernizarea procesului de 

predare, învatare, evaluare 

centrat pe formare de 

competente - Competente 

XXI”  

1 oct- 9 nov 

Asoc Gen a Mentorilor 

din Romania 

20 

credite 
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2 Buhai Ilenuta 

 

Conferința Națională de 

Învățământ Virtual, ed. a 

XVI-a 

Alba Iulia, 26-27 oct. 

2018 

16 ore 

3 Buhai Ilenuța Webinarul ”Despre rețea” pagina Agora a rețelei 

de elearning 

RețeauaEDU.ro 

1 ora 

4 Monica Hulea „Informatica si TIC prin 

jocuri si aplicații 

colaborative” 

(ianuarie-februarie 

2019 

42 de 

ore, 11 

credite 

5 Rusu Mirela  Oportunități egale în 

educație prin valorizarea 

instruirii diferențiate 

 30 

credite 

6 Otea Claudia 

Ungureanu Marelena 

Conferința privind Psihologia 

Inovării,Educației și 

Didacticii 

22 sept 2018,  Univ 

“Vasile 

Alecsandri”,Bacău 

6 ore 

7 Iordache Elena  CURS  P.S.I  - 

“Cadrultehnic  PSI” 

SC PSIHOTEST  SRL 

Piatra  Neamt 

170 ore 

8 Burcă Lucica Educatie nonformala 

si tehnologii alternative de 

invatare 

16.11 2018-23.11.2018 16 

credite 

transfer

abile , 

64 ore 

9 Drăghici Adriana Curs de formare pe tema 

bacteriologiei pentru medii 

dulcicole –în cadrul vizitei 

din proiectul Erasmus+ din 

Slovacia 

Formator prof. Philippe 

Wilock 

 

10 Păiuș Cătălin Leadership si Management  

in organizatiile scolare 

CCD Neamț 120 ore 

/ 30 

credite 

11 Zaim Irina Competente transversale ale 

educatiei durabile in sistemul 

de invatamant 

CCD Neamț  

12 Zaim Irina Noutatile si provocarile 

noului curriculum pentru 

gimnaziu 

CCD Neamt  

13 Buhai Ilenuța Atelierele Moodle Moot - nouă 

ateliere desfășurate în cadrul 

Conferinței Internaționale 

Moodle Moot România 2019 

 Arad, 

mai 

2019 

14 Buhai Ilenuța ”Provocarea începutului de an; 

învață să creezi conținut 

interactive împreună cu noi” 

organizat pe pagina 

”Formare” a rețelei 

ReteauaEDU.ro 

20 ore 

15 Monica Hulea 

Buhai Ilenuța 

Mărdărescu Cătălina 

Aniței Liliana 

Lozonschi Carmen 

Leancă Paula 

Hulea Monica 

Ploșniță Lăcrămioara 

Prepeliță Daniela 

Ungureanu Marelena 

Antofie Mihaela 

Ciocan Olivia 

”Managementul carierei și 

dezvoltării personale” 

Asociația Didakticos 

Timișoara 
25 

credite 
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Munteanu Nicoleta 

Dimitriu Laura 

16 Ciurea Cosmina ” Educație nonformală pentru 

o școală altfel” 

 

Universitatea din Baia 

Mare 
 

15 

credite 

17 Alice Boariu-Nistor ”Ştiintele limbajului şi ale 

comunicării” 

cursurilor 

postuniversitare de 

master, Universitatea « 

Vasile Alecsandri», 

Bacău, 5 iulie 2019 

120 

credite 

18 Carmen Lozonschi 

 

Développer les modes de 

communication en classe de 

façon motivante : réception, 

production, interaction et 

médiation 

Bacău, formator Michel 

Boiron – Directeur 

general du CAVILAM 

– Alliance Francaise, 

Franța 

6 ore, 3 

mai 

2019 

19 Magda Croitoru Seminarul cu tema DIGITAL 

RESOURCES FOR 

TEACHERS AND LEARNERS 

Colegiul Național 

,,Calistrat Hogaș”  

 

28.02.2

019 

20 Gherman Elena Cornelia Învăţarea integrată- pregătiţi 

pentru viaţă, adolescenţă şi 

autocunoaştere.Aplicaţii practice 

pentru dirigenţie şi disciplinele 

opţionale 

Asociaţia „Life-

Learning Education” 

Constanţa 

 

60 

ORE şi 

15 

credite 

profesi

onale 

transfer

abile 

 

21 Gherman Elena Cornelia „Voluntariatul în cadrul 

activităţilor şcolare şi 

extraşcolare în contextul 

dezvoltării profesionale a 

cadrelor didactice”, sesiune de 

formare profesională 

Asociaţia Grădiniţa 

Roza Venerini Bacău 

 

90 ore 

 

22 Gherman Elena 

Cornelia 

Conferinţa „Omul – între 

performanţă şi frică de 

schimbare” 

Societarea Raţiu 

Leading Sistems 

5 

credite 

23 Vlăduţ Lăcrămioara 

Zaim Irina 
Education young people against 

gender-based violence 

Agentia Erasmus+ si C/ 

Corredera, 36 (Bajo) 

Lorca MURCIA (SPAIN) 

youth-mooc.eu 

22/05/2

019- 

01/07/2

019 

24 Ungureanu Marelena Multimedia in educatie Universitatea Suceava aprilie 

2019 

25 Ungureanu Marelena Reflective thinking in education-

HowandWhy? 

Facultatea de Știinte 

Bacau 

septemb

rie 2018 

26 Dimitriu Laura Cursul de conversie „Economie 

si educatie antreprenoriala” 

Universitatea 

„Dunarea de jos”-Galati  

Iulie 

2018 

27 Vasilache Damian Managementul organizaţiei 

şcolare 

 25 

credite 
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XXX. Analiza  SWOT    
 
Puncte tari: 

 - Cadrele didactice au înțeles importanța formării continue prin programe de perfecționare  

 - Programele de activitate ale comisiilor metodice şi a comisiei de formare sunt întocmite 

corespunzător 

 - Performanța tuturor membrilor personalului este monitorizată si evaluată eficient.  

 - Dezvoltarea profesională a întregului personal contribuie la sporirea eficacității și oferă 

posibilitatea reflecției asupra propriei practici. 

              - Parcurgerea unor cursuri de perfecționare duce la creșterea calității actului educațional. 

              - 35% din profesorii școlii au participat la simpozioane și conferințe de profil cu lucrări 

științifice 

               - Existența la nivelul unității de învățământ a numeroase programe și proiecte extracurriculare. 

               - Profesorii au completat fișele de formare în proporție de 85% 

                - 74% dintre cadrele didactice au gradul I. 

Puncte slabe: 

               - Birocrație in exces. 

               - Programul încărcat al cadrelor didactice îngreunează parcurgerea de cursuri de perfecționare. 

                - Costurile aferente cursurilor de formare trebuie plătite din retribuția cadrului didactic care 

participă la cursuri. 

                - Nu toţi profesorii din şcoală au înţeles importanţa formării continue prin programe de 

perfecţionare. 

Oportunităţi: 

                - Realizarea unui suport electronic al dosarului comisiei.  

                - Ajutorul dat de echipa manageriala a liceului  

                - Oferta foarte mare de cursuri de formare care face ca întregul personal didactic si nedidactic 

sa aibă acces la formarea pe tot parcursul vieții.  

              - Exista cursuri fără costuri foarte mari. 

              - Comunicarea se face prin mail. 

Ameninţări: 

             - Legislația incompleta face ca echivalarea tuturor cursurilor parcurse de personalul didactic sa 

nu poată fi echivalată în credite profesionale transferabile. 

            - Supraîncărcarea materiei școlare, ce face ca elevii sa nu poată aloca suficient timp pentru 

performanta școlară. 

             - Supraîncărcarea programei școlare, ce face ca personalul didactic sa nu poată aloca suficient 

timp pentru activitățile de perfecționare. 

           - Costurile aferente unui curs de perfecționare face ca unii profesori să nu poată avea acces la 

acestea.  

 
  

XXXI.   PROPUNERI AMELIORATIVE 

 

1. Este suficientă parcurgerea unui singur curs cu 20-25 de credite pe an(3 – 4 cursuri în 5 ani). 

Astfel, în 5 ani vor fi adunate 90 de credite. 

2. Este suficientă participarea cu lucrare științifică/referat o singura data pe an la o conferință, 

festival, etc. 

3. Cursurile fără credite,  pentru obținerea celor 15 credite, pot fi accesate, gratuit, on line. 

 

Responsabil comisie metodică, 

prof. Vlăduț Lăcrămioara 
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COMISIA DE PREVENIRE A ABSENTEISMULUI ȘI VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR   

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA PENTRU PREVENIREA ABSENTEISMULUI, A ABANDONULUI ŞCOLAR ŞI A 

VERIFICĂRII NOTĂRII RITMICE  

 AN ŞCOLAR : 2018 -2019 

 

În  anul şcolar 2018 -2019, Comisia pentru prevenirea absenteismului şi a abandonului şcolar  

din cadrul Liceului Tehnologic „Vasile Sav”  a fost  constituită din 6 membri, activitatea acestei comisii 

realizându-se în  colaborare permanentă cu  profesorii diriginţi.  

 

I. OBIECTIVE PROPUSE 

 

 Asigurarea frecvenţei  zilnice la cursuri a tuturor elevilor; 

 Depistarea elevilor predispuşi la abandon şcolar şi absenteism; 

 Eficientizarea comunicării şcoală –familie în scopul reducerii absenteismului 

 Informarea permanentă a familiei cu privire la situaţia şcolară şi disciplinară a elevilor 

 Monitorizarea lunară a absenteismului la nivelul fiecărei clase ; 

 Monitorizarea absenţelor semestrial şi anual,  şi elaborarea pe baza situaţiilor statistice a 

unui plan de îmbunătăţire privind ameliorarea absenteismului la nivelul şcolii. 

 întocmirea rapoartelor periodice privind notarea ritmică 

 

II. ASPECTE PRIVIND REALIZAREA ŞI EVALUAREA CONŢINUTURILOR 

CONCEPTUALE ALE ACTIVITĂŢILOR  

1. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE  

 Elaborarea proiectului educaţional  pentru prevenirea şi combaterea 

absenteismului şi abandonului şcolar „Răspunde prezent viitorului tău !” – 

lansare în luna martie  2019; 

 Monitorizarea lunară a absenteismului  

 

2. REZULTATE  

 Monitorizări lunare şi periodice privind :  situaţia absenteismului la fiecare clasă, abaterile  

disciplinare, cazurile de abandon şcolar;  

 

3. SITUAŢII STATISTICE PRIVIND ABSENTEISMUL LA SFÂRŞITUL ANULUI   

SCOLAR : 2018/2019 

 

SITUAŢIA SINTETICĂ A ABSENTEISMULUI LICEU + IPT 

 LA SFÂRŞITUL ANULUI   ŞCOLAR: 2018-2019 

 

Clasa Nr Nr Total 

abs 

Din care Total 

abs/ 

elev 

Din care 

clase elevi Nemotivate Motivate  Nemotiv/elev Motiv/elev 

Inv.  

Primar 
 

5 
151 5101 4560 541 

44,36 39,65 4,70 

Inv. 

Gimnazial 
4 82 10428 7516 2912 127,17 91,66 35,51 

IX liceu 6 173 6832 2950 3882 39,49 17,05 22,04 

X liceu 6 168 5346 2318 3028 31,82 13,80 18,02 

XI liceu 7 166 5603 1731 3872 33,76 10,43 23,33 

XII liceu 7 179 6245 2049 4196 34,89 11,45 23,44 

IPT 3 ani  2 40 4699 3882 817 117,48 97,05 20,43 

Total   37 959 44254 25006 19248 46,15 26,07 20,07 
 



 98 

      

 

 
 

 

 
 

 

Inv.  Primar
18%

Inv. 
Gimnazial

30%

IX liceu
12%

X liceu
9%

XI liceu
7%

XII liceu
8%

IPT 3 ani 
16%

Total abs nemotivate an scolar 
2018/2019

Inv.  Primar Inv. Gimnazial IX liceu

X liceu XI liceu XII liceu

IPT 3 ani



 99 

 

SITUATIE ABSENTEISM – INVĂȚĂMÂNT PRIMAR  

  AN SCOLAR : 2018 -2019 

 

 
 

 
 

 

SITUATIE ABSENTEISM - GIMNAZIU  

  AN SCOLAR : 2018 -2019 
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SITUATIE ABSENTEISM - CLASA  A IX-A LICEU  

  AN SCOLAR : 2018 -2019 

 

         Nr Clasa Nr Total 

abs 

Din care Total abs/ 

elev 

Din care 

crt elevi nemotivate motivate nemotivate motivate 

1 IX A 29 992 255 737 34,21 8,79 25,41 

2 IX B 28 702 212 490 25,07 7,57 17,50 

3 IX C 28 540 212 328 19,29 7,57 11,71 

4 IX D 30 989 479 510 32,97 15,97 17,00 

5 IX E 28 2144 1210 934 76,57 43,21 33,36 

6 IX F 30 1465 582 883 48,83 19,40 29,43 

Total                   173 6832 2950 3882 39,49 17,05 22,44 
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SITUATIE ABSENTEISM - CLASA : A X-A LICEU 

 AN SCOLAR  201 8-2019 

 

Nr Clasa Nr 

elevi 

Total 

abs 

Din care Total abs/ 

elev 

Din care 

crt nemotivate motivate nemotivate motivate 

1 X A 27 93 23 70 3,44 0,85 2,59 

2 X B 30 887 231 656 29,57 7,70 21,87 

3 X C 28 428 162 266 15,29 5,79 9,50 

4 X D 28 1257 388 869 44,89 13,86 31,04 

5 X E 28 1077 562 515 38,46 20,07 18,39 

6 X F 27 1604 952 652 59,41 35,26 24,15 

TOTAL                     168 5346 2318 3028 31,82 13,80 18,02 

 

 

 

 
 

                                        SITUATIE ABSENTEISM - CLASA : A XI-A LICEU  

 AN SCOLAR -2018 -2019 

 

Nr Clasa Nr Total 

abs 

Din care Total abs/ 

elev 

Din care 

crt elevi nemotivate motivate nemotivate motivate 

1 XI A 28 186 101 84 6,64 3,61 3,00 

2 XI B 30 694 225 469 23,13 7,50 15,63 

3 XI C 28 1534 361 1173 54,79 12,89 41,89 

4 XI D 30 969 319 650 32,30 10,63 21,67 

5 XI E 24 1278 260 1018 53,25 10,83 42,42 

6 XI F 26 943 465 478 36,27 17,88 18,38 

TOTAL  166 5604 1731 3872 33,76 10,43 23,33 
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An scolar :2018/2019
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SITUATIE ABSENTEISM - CLASA : A XII-A LICEU  

 AN SCOLAR -2018 -2019 

 

Nr Clasa Nr Total 

abs 

Din care Total abs/ 

elev 

Din care 

crt elevi nemotivate motivate nemotivate motivate 

1 XII A 31 270 60 210 8,71 1,94 6,77 

2 XII B 22 559 235 324 25,41 10,68 14,73 

3 XII C 26 309 108 201 11,88 4,15 7,73 

4 XII D 26 564 402 162 21,69 15,46 6,23 

5 XII E 26 1629 333 1296 62,65 12,81 49,85 

6 XII F 26 1449 487 962 55,73 18,73 37,00 

7 XII G 22 1465 424 1041 66,59 19,27 47,32 

Total 179 6245 2049 4196 34,89 11,45 23,44 
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SITUATIE ABSENTEISM - IPT 3 ANI  

 AN SCOLAR -2018-2019 

         Nr Clasa Nr Total 

abs 

Din care Total 

abs/ elev 

Din care 

crt elevi nemotivate motivate nemotivate motivate 

1 X IPT 23 3833 3383 450 166,65 147,09 19,57 

2 XI IPT 17 866 499 367 50,94 29,35 21,59 

  TOTAL 40 4699 3882 817 117,48 97,05 20,43 

 

 

 
 

3. CONSTATĂRI  

 

 

La clasele de: 

-Învatamant primar se constată un nr foarte mare de 39,65 absente nemotivate/elev 

-Învatamant gimnazial se constată un nr foarte mare de 91,66 absente nemotivate/elev 

-IPT de 3 ani se constată un nr foarte mare de absente nemotivate/elev :  la clasele a X-a și a XI IPT –

97,05 abs nem/elev 

 număr foarte mare de absențe nemotivate/ elev s-a constatat la clasele :  

 IX E- 43,21 abs nem/elev 

 XF  -  35,26 abs nem/elev 

 XI F-17,88 abs nem/ elev 

 XIIG-19,27 abs nem/ 

elev 

 XII F-18,73 abs nem/ elev 

 

 X IPT 3 ani –147.09 abs nem/ elev 

 XI IPT 29,35 abs nem/elev 

 

 

4. PERSPECTIVE  

 Organizarea unor dezbateri privind absenteismul şi cauzele acestuia în cadrul Consiliului 

elevilor, Consiliului reprezentativ al părinţilor; 

 Intensificarea legăturii şcoală –familie mai ales in cazul elevilor cu părinţi plecaţi in 

străinătate; 

 Realizarea unei dezbateri cu tema „Libertatea de a alege între dependent şi independent” 

în colaborare cu Poliţia Roman, Poliţia Judeţeană – departamentul pentru prevenirea şi 

combaterea infracţionalităţii şi crimei organizate  

 Implementarea proiectului „Răspunde prezent viitorului tău!” 

 Iniţierea unor activităţi de prevenţie la clasele care au înregistrat o  rată mare a 

absenteismului  

 Intensificarea colaborării cu psihologul școlar  

 

5. PROPUNERI AMELIORATIVE 

 eficientizarea comunicării şcoală - familie  

0,00

50,00

100,00

150,00

X IPT XI IPT

147.09

50,94

Absente  nemotivate/elev  -IPT de 3 ani
An scolar: 2018/2019
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 diversificarea tehnicilor de monitorizare si diminuare a absenteismului  

O Monitorizarea săptămânală a absenteismului in vederea identificării obiective a 

elevilor cu risc mare de absenteism 

O Informarea oficială a familiei şi consilierea elevilor în scopul diminuării 

absenteismului 

 

 

CONSILIUL    REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR 

 

RAPORTUL ACTIVITĂŢILOR  

CONSILIULUI REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR  

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2018-2019 

 

 
În  anul şcolar 2018-2019, s-au derulat următoarele activităţi în cadrul Consiliului reprezentativ al 

părinţilor: 

 

1. Pe data de 17 10 2018, s-a desfăşurat lectoratul cu părinţii, având ca obiective alegerea şi 

validarea Consiliului reprezentativ al părinţilor, prezentarea ROFUI, a Regulamentului intern şi a 

Statutului elevului. De asemenea, s-au aplicat părinţilor chestionare şi s-au interpretat rezultatele 

obţinute. D-na prof. Ploşniţă Lăcrămioara a prezentat situaţia absenteismului în anul şcolar 

precedent. S-a ales prin vot următoarea componenţă a Consiluilui:  

- Preşedinte: BÎTÎCĂ LUMINIȚA 

- Membri: NIȚĂ CRISTINA 

               CURBĂT ELENA 

- Cenzori: GHERMAN CORNELIA 

               HOMNICEANU MARCELA 

 

2. La nivelul fiecărei clase, s-a ales prin vot Comitetul reprezentativ al părinţilor. 

 

3. Dna Director Ploșniță Lăcrămioara a prezentat părinților avantajele implementării catalogului  

electronic la nivelul școlii, oferind câteva opțini dintre care părinții ar putea alege. Sunt luate în 

calcul atât prețul, cât și tipul aplicației utilizate, astfel încțt să fie ușor de utilizat atât de profesori, 

cât și de părinți. În urma voturilor înregistrate la nivelul fiecărei clase, s-a decis renunțarea, cel 

puțin pentru anul acesta, la introducerea catalogului electronic în școală.  

 

 

4. În semestrul I şi al II-lea  s-au susţinut şedinte cu temă şi lectorate cu părinţii, conform graficului 

realizat la începutul anului şcolar. Întâlnirile cu părinții au urmărit creșterea interesului elevilor 

față de școală, reducerea absenteismului și creșterea motivației pentru învățare.  

 

5. Părinţii au fost implicaţi în derularea unor activităţi educative extraşcolare prilejuite de diverse 

sărbători: acţiuni caritabile, activităţi de voluntariat, desfăşurate în parteneriat cu diverse instituţii 

din comunitatea locală.  

 

6. Pe parcursul întregului an şcolar, s-au susţinut informări cu privire la starea disciplinară şi situaţia 

şcolară a elevilor. La finalul fiecărui semestru, profesorii diriginți au înregistrat corespondența cu 

părinții, informându-i pe acestia cu privire la situația corigențelor, a situațiilor neîncheiate și a 

notelelor la purtare. Au fost trimise, de asemenea, avertismentele de exmatriculare, în cazul în 

care, la clasele a XI-a și  XII-a, s-au înregistrat mai mult de 20 de absențe nemotivate.  

 

7. S-a prezentat oferta curriculară şi a obiectelor opţionale pentru anul 2019-2020, părinţii fiind 

consultaţi cu privire la disciplinele cuprinse în planul de învăţământ.  
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8. S-au intocmit rapoarte semestriale referitoare la activitatea Consiliului reprezentativ al părinţilor 

din anul şcolar 2017-2018. 

 

 

      Prof. coordonator,  

            Daniela Dăscăliţa 

 
 

CONSILIUL SCOLAR AL ELEVILOR 

 

RAPORT DE ACTIVITATE-CONSILIUL ELEVILOR 

An scolar 2018-2019 

Principalele obiective instructiv-educative urmărite în cadrul activităţilor desfăşurate de Consiliul Scolar 

al Elevilor au fost:  

 cunoasterea de catre elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Elevilor; 

 realizarea  şi  derularea  unui  parteneriat  educaţional  funcţional  în  sistemul  preuniversitar 

românesc, unde elevii să îşi exprime liber interesele şi să participe activ la procesul decisional; 

 informarea elevilor în legătură cu drepturile şi responsabilităţile lor aşa cum rezultă ele din 

documentele internaţionale şi naţionale; 

 elaborarea  de  propuneri  şi  amendamente  legislative  şi  organizatorice  menite  a sprijini 

drepturile elevilor; 

 formarea si dezvoltarea unor trasaturi pozitive de caracter la elevi, a unei conduite disciplinate; 

 promovarea activitatii C.Ș.E. si crearea unui mediu centralizat de socializare si dezbatere; 

 antrenarea elevilor in activitati scolare si extrascolare educative, formarea si dezvoltarea 

abilitatilor  organizatorice. 

Aceste obiective au fost atinse prin realizarea urmatoarelor activitati:  

 Alegerea Biroului Executiv al  C.S.E. 

Data/Termen: octombrie 2018 

 Mersul pe jos face piciorul frumos! 

Data/Termen: 6 octombrie 2018 

Activitatea a avut ca scop celebrarea Zilei Modiale a Mersului pe Jos si a constat in distribuirea de 

fluturasi cu mesaje catre elevii liceului, si nu numai, care au promovat mersul ca jos ca alternativa 

benefica si activitate fizica zilnica. 

 Tu stii ce drepturi ai? 
Data/Termen: 10 decembrie 2018 

Activitatea a constat in sustinerea unei prezentari, distribuirea, consultarea si discutarea unor materiale 

informative pe tema drepturilor si responsabilitatilor elevilor. 

 

 Viaţa e ȋnconjurată de poveşti, citeşte-le! 

Data/Termen: 18 februarie 2019 

Activitatea a constat in prezentare unor carti reprezentative sau preferate de catre elevii liceului. 

 Love Box 

            Data/Termen: 11-25 februarie 2019 

            Activitatea a constat in redactarea de mesaje/scrisori pentru colegi si profesori si                                
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            distribuirea acestora.  

 Liceenii de la Sav au talent 

Data/Termen: 5 aprilie 2019 

Concurs de talente organizat la nivelul liceului. 

 O prajitură pentru un zâmbet 

             Data/Termen: 4 iunie 2019 

            Activitatea a avut un scop umanitar si anume, colectarea de donatii pentru Asociația  

             "Iubire și   speranță".In aceste sens, elevi ai liceului au oferit colegilor prajituri. 

 

Analiza SWOT a activitatii Consiliului Elevilor pe anul scolar 2018-2019 

Puncte tari 

 Realizarea unor activitati interesante, ce au 

primit feedback-uri pozitive din partea 

colegilor; 

 Consolidarea si eficientizarea comunicarii si 

colaborarii intre membrii CSE; 

 Realizarea unui cadru propice informarii 

elevilor si popularizarea rolului si activitatii 

CSE; 

Puncte slabe 

 Dezinteresul si neparticiparea unor membri la 

sedintele CSE; 

 Lipsa initiativei si implicarii unor membri CSE 

la activitatile propuse; 

 Comunicare ineficienta  intre reprezentatii 

claselor si elevii liceului; 

 Neimplementarea sau nefinalizarea unor 

activitati CSE; 

 

Oportunitati 

 Imbunatatirea imaginii si sporirea credibilitatii 

CSE in randul elevilor liceului; 

 Stimularea interesului si a implicarii elevilor in 

activitati extracuriculare; 

 Responsabilizarea membrilor CSE si asumarea 

rolului de lider in cadrul colectivului; 

 Diversificarea activitatilor CSE; 

Amenintari 

 Incapacitatea de a finaliza proiecte din lipsa 

fondurilor; 

 Incapacitatea unor membri CSE de a participa 

la sedintele CSE din cauza navetei; 

 Avansarea unor propuneri nerealiste, care sunt 

in neconcordanta cu statutul, interesele si 

nevoile elevilor; 

 

Plan remedial 

 Atragerea elevilor in activitatile CSE prin popularizarea mai eficienta a acestora –  de exemplu 

prin intermediul retelelor de socializare; 

 Atragerea de fonduri aditionale prin sponsorizari;  

 Crearea unui nou concept asupra activitatiilor desfasurate in cadrul consiliului; 

 Incurajarea eleviilor de a-si exprima opinia in legatura cu nemultumirile acestora; 

 Reducerea absenteismului prin folosirea unor modalităţi persuasive referitoare la rolul si 

responsabilitatile CSE; 

 Organizarea unor sedinte si popularizarea activitatilor CSE in mediul online; 
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ANALIZA ACTIVITATII BIBLIOTECII SCOLARE, an scolar 2018-2019 

 

Raport de activitate al Bibliotecii scolare, 

in anul scolar 2018-2019 

 

In anul scolar 2018 -2019 am urmarit realizarea obiectivelor propuse in planul de activitate si anume:  

- Cresterea numarului cititorilor- inca din primele zile ale noului an scolar ,am facut invitatii la 

biblioteca liceului , pentru elevii de clasa a IX a ;   

- Colaborarea cu catedra de limba si literatura romana ,precum si cu celelalte catedre  ,a dus la 

atragerea unui numar  195 de cititori , in special in randul elevilor scolii noastre dar si din randul 

cadrelor didactice si didactic auxiliar, astfel ca biblioteca a inregistrat un numar de 680 de cititori 

inscrisi, 3011 de volume imprumutate din care 28 publicatii consultate la sala de lectura, din 

diferite domenii; 

- Completarea si organizarea colectiilor bibliotecii , solicitand opiniile cadrelor didactice si elevilor, 

materializandu-se prin achizitionarea de noi publicatii in numar de 600  volume :  

din care  519 volume donatii;  

- Din partea Asociatiei de Formare in Educatie Formala si Nonformala  am primit cu titlu de donatie 

100 de manuale pentru disciplinele tehnice si 20 manuale pentru informatica clasa a XI a ; 

-  Am urmarit si verificat permanent recuperarea volumelor imprumutate ,prin instiintarile trimise 

dirigintilor; am afisat la loc vizibil Normele privind Drepurile, obligatiile si   

 sanctiunile cititorilor biblotecii liceului si regulamentul de functionare a bibliotecii ; 

- Trezirea si stimularea interesului elevilor pentru studierea operelor diverselor personalitati literare 

– invitatii la sala de lectura ,organizarea de standuri de carte, inscrierea elevilor la biblioteca; 

- Am completat si distribuit manualele scolare pentru clasele  IX –XII. 

 

Pe parcursul anului scolar 2018-2019,  am avut urmatoarele  activitati : 

 

 SEPTEMBRIE-OCTOMBRIE 

- Expozitie de carte si activitate ‘’Bun venit la Biblioteca’’,la care au participat clasele a IX a, 

profesori de limba si literatura romana si diriginti; 

- La inceputul semestrului fiecare elev din clasa a IX a a primit un chestionar privind situarea 

elevilor de liceu fata de lectura; 

- Activitate dedicata Zilei Educatiei,expozitie de carte – au participat elevii de la clasa a IX a A si 

profesorul de limba si literatuta romana  Antofie Mihaela 

- In parteneriat cu CCD Neamt ,a fost organizata “Ziua Internationala a Bibliotecilor Scolare’’ cu 

tema ‘’Lectura ne schimba viata’’ unde au participat elevi din clasele a IX a A, a X a A, a XI a C, a 

XIIa D si profesori coordonatori-  Antofie Mihaela, Anitei Liliana, Buhai Ilenuta, Vladut 

Lacramioara, Leanca Paula, Sandu Vasile, Hulea Monica,Lozonschi Carmen . Activitate 

popularizata prin Monitorul de Neamt si Roman; 

- Amenajarea Salii de lectura a bibliotecii , conectare la reteaua de internet a celor 6 calculatoare cu 

ajutorul elevilor de la clasele a XI a B,XI C si a d-nei prof. Vladut Lacramioara 

- Participare Conferinta Regionala ,in cadrul proiectului MADRE-Motivarea si Ameliorarea 

Didactica a Responsabililor Educationali; 

 

NOIEMBRIE 

- Expozitie de carte si activitate –dedicata scriitorului Mihail Sadoveanu- clasa a IX a D si prof. 

Casamandra Costel; 

          Participarea la Cercul pedagogic la CNRV Roman’’ 

- Activitate si expozitie de carte dedicata romancierului Liviu Rebreanu,  

- In parteneriat cu CCD Neamt s-a derulat proiectul de voluntariat ‘’AI UN HOBBY? ALEGE 

CARTEA PENTRU PASIUNEA TA !’’ activitate derulata pe doua ateliere de lucru ,primul in luna 

noiembrie-s-au implicat elevi de la clasele a  IX a A, IX D,X A, XI A XII B, SI XII C, si profesori 

: D-na director Plosnita Lacramioara ,prof. Anitei Lilina, prof. Ungureanu Marelena ,prof.Leanca 

Paula , prof.Lozonschi Carmen, prof. Hulea Monica si prof.Buhai Ilenuta 
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          DECEMBRIE 

- Expozitia de carte –Scriitorii romani si Marea Unire- clasele a IX a si a XII a ; 

- Expozitii de carte –Traditii si obiceiuri de Craciun; 

- Pentru clasele a XII a o expozitie de carte ghiduri  pentru pregatirea examenului de bacalaureat si 

admitere in invatamantul superior; 

IANUARIE 

- Parteneriat cu CCD Neamt – activitatea Doi prieteni ,Eminescu si Caragiale :Expozitie de carte ,de 

afise promotionale ,eseuri si desene  inspirate din operele scriitorilor ,  premierea elevilor.S-au 

implicat elevi de la clasele a IX A X A, X B, XII B, XII E ,profesori coordonatori :Prof. Antofie 

Mihaela ,Lozonschi Carmen si Roxana Nemesu. 

 

FEBRUARIE 

- In parteneriat cu CCD Neamt s-a derulat proiectul de voluntariat ‘’AI UN HOBBY? ALEGE 

CARTEA PENTRU PASIUNEA TA !’al doilea atelier de lucru, :s-au implicat elevi de la clasele a  

IX a A, IX D,X A, XI A XII B, SI XII C, si profesori : D-na director Plosnita Lacramioara ,prof. 

Anitei Lilina, prof. Ungureanu Marelena ,prof.Leanca Paula , prof.Lozonschi Carmen, prof. Hulea 

Monica si prof.Buhai Ilenuta 

- Activitate si expozitie de carte la initiativa Consililui Scolar al Elevilor -Vasile Sav Roman‘’Viata 

ta e inconjurata de povesti ,citestele !’’; 

- Activitate si expozitie de carte cu opera scriitorului‘’Jules Verne ,precursor al literaturii stiintifico-

fantastice’’,a participat  clasa a IX a B, invitat d-na prof. Dascalita Daniela; 

 

MARTIE 

- ‘’ Ion Creanga ,martisorul literaturii romanesti’’ , expozitie de carte si vizionarea unui fragment 

din ,,Amintiri din copilarie’’.La activitate au participat elevii clasei IX a Fsi d-nl prof. Casamandra 

Costel; 

- Activitate ‘’Martisor te premiaza !’’ ,au fost premiati 21 elevii ,care au dezvoltat o pasiune pentru 

lectura ,cu diploma de apreciere si o carte ,elevi de la clasele a IX a A,B, a X a A, B, a XI a 

A,B,D,E,si aXII a A,B,D. In cadrul activitatii au fost premiate si cadrele didactice care s-au 

implicat in desfasurarea activitatilor bibliotecii scolare; 

- Intocmit comanda de manuale pentru anul scolar 2019-2020, in colaborare cu sefii de catedra 

 

APRILIE 

     -Participare cerc pedagogic la Liceul Teoretic ‘’Vasile Alecsandri’’ Sabaoani; 

    - activitate si expozitie de carte ‘’Ce Carte ai salva de la disparitie?’’- au participat elevi de  la clasele a 

IX a D si XII a A si profesorii Ungureanu Marelena si Hulea Monica; 

 

          MAI 

- Recuperarea  manualelor scolare din subgestiunea profesorilor diriginti de la clasele  

a XII a ; 

- Lucian Blaga –opera si viata ,expozitie de carte. 

 

IUNIE – IULIE 

- Expozitie de carte ‘’Ion Luca Caragiale,viata si opera’’ 

- Recuperarea manualelor scolare din subgestiunea profesorilor diriginti ,de la clasele aIX a –a XI a ; 

- Reconditionarea manualelor scolare; 

- Sortarea si inregistrarea unui numar de 509 volume propuse spre casare. 

FORMARE CONTINUA 

- In luna mai , am urmat si absolvit Cursul pentru bibliotecarii preuniversitari, organizat de CCD 

NEAMT 

 

Bibliotecar , 

Pasparuga Cerasela 
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ANALIZA ACTIVITATE  DEPARTAMENT SECRETARIAT 

 

RAPORT PRIVIND  

ACTIVITATEA SERVICIULUI 

SECRETARIAT (an scolar 2018-2019) 

 

 

 In anul scolar 2018-2019 , s-au realizat urmatoarele activitati: 

 

- S-au completat registrele de evidenta si registrele matricole ale elevilor claselor a IX-a si ale 

elevilor transferati; 

- S-au verificat si arhivat  cataloagele vechi ; 

- S-au arhivat documentele si situatiile referitoare la anul scolar 2017-2018 ; 

- S-au intocmit situatiile statistice de inceput de an scolar solicitate de ISJ Neamt si Directia de 

Statistica Neamt ; 

- S-a intocmit Statul de functii pentru anul scolar 2018-2019; 

- S-au intocmit statele de plata lunare si pontajele ; 

- S-au intocmit dosarele de “Bani de liceu “ , de bursa ale elevilor si statele de plata pentru 

“Bani de liceu “ si “Bursa profesionala “ ; 

- S-au primit si transmis note telefonice si alte comunicari ; 

S-au completat , vizat si eliberat adeverintele  de studii , foile matricole si diplomele de 

bacalaureat pentru absolventii anului scolar 2018-2019 ; Pe baza de proces-verbal predare-primire 

,s-au înregistrat toate formularele actelor de studii primite în registrul unic de evidenţă a 

formularelor actelor de studii. Transferul actelor de studii între unităţile de învăţământ s-a efectuat  

cu aprobarea inspectoratului şcolar. 

- S-au redactat toate situatiile de la serviciul secretariat , conducere si de la Consiliul de 

administratie al unitatii ; 

S-au intocmit actele pentru salarizare , statele de plata pentru sumele castigate prin Hotarari 

judecatoresti ; Lunar , statele de plata au fost intocmite corect , respectandu-se metodologiile in 

vigoare ,   au fost aprobate de ISJ Neamt  si au primit viza CFP de catre contabilul sef . Salariile s-

au platit la termen in fiecare luna pe baza anexelor generate de EDUSAL si a ordinelor de plata 

decontate prin Trezoreria Roman . 

- S-au inregistrat si redactat deciziile de suplinire si deciziile conducerii unitatii si s-au 

comunicat celor in drept . 

- S-a completat si actualizat programul REVISAL ; 

- S-a redactat proiectul planului de scolarizare pt. anul scolar 2019-2020 si s-au intocmit situatii 

referitoare la realizarea planului de scolarizare ; 

- S-a intocmit Proiectul de incadrare pentru anul scolar 2019-2020 cu numarul de ore si normele 

pentru fiecare profesor , pe catedre si clase  ; 

- S-au transmis toate situaţiile solicitate de forurile superioare; 

- S-a stabilit compartimentul căreia i se adresează fiecare corespondenţă prin înscrierea în 

registrul intrare-ieşire şi s-a adus la cunoştinţă de îndată directorului unităţii şi 

compartimentului destinatar; 

- S-a asigurat popularizarea , împreună cu profesorii diriginţi , directorul şcolii, a tuturor 

normelor legislative şcolare în vigoare , elevilor , părinţilor, cadrelor didactice şi personalul 

didactic- auxiliar şi nedidactic din şcoală. 

- A răspuns în termenele stabilite tuturor solicitărilor venite  din partea personalului din şcoală 

cât şi de la alţi parteneri cu care vine în contact. 

 

Intocmit ,  

         Budurleanu Mihaela 
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ANALIZA ACTIVITATE  DEPARTAMENT ADMINISTRATIV 

 
Raport de activitate administrativ  

 anul școlar 2018 – 2019 

Conform fișei postului, pentru buna desfășurare a activității școlare în anul școlar 2018 -2019 s-au 

realizat următoarele activității administrative: 

- Pregătirea la timp a școlii, pentru începutul anului școlar din punct de vedere igenico-sanitar; 

- S-au reparat și văruit un număr de 12 clase în corpul A , 10 clase în corpul B,toate grupurile 

sanitare din corpul A, corpul B, atelier și sala de sport; 

- S-au luat măsuri de reparație la mobilierul deteriorat; 

- S-au procurat materiale pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției; 

- S-a întocmit planul de muncă al sectorului și stabilirea sarcinilor pe fiecare angajat; 

- S-a întocmit lunar graficul de serviciu la paznici; 

- S-a realizat instructajul de securitate și sănătate în muncă și în domeniul situațiilor de urgență; 

- Au fost luate măsuri de întreținere și încărcare a stingătoarelor PSI; 

- Au fost luate măsuri pentru sustragerea și degradarea materialelor; 

- S-a întocmit bonuri de consum pentru toate materialele achiziționate; 

- S-a recuperat pagubele aduse de elevi; 

- S-a întocmit fișe pentru fiecare mijloc fix și obiect de inventar; 

- S-a luat măsuri de efectuare a curățeniei exterioare; 

- S-a reparat scara exterioară care face legătura dintre corpul A și corpul B; 

- S-au reparat o parte din țevile termice de la corpul A; 

- S-a reparat zugrăvit și montat parchet la sala de chimie din corpul A; 

       La Școala Gimnazială Carol I s-au efectuat următoarele activități: 

- S-au reparat și văruit un număr de 6 clase în corpul A, 3 clase la grădiniță, toate grupurile 

sanitare ,s-au vopsit pereții pe hol până la jumătate; 

- S-au înlocuit un număr de 6 geamuri termopan care au fost sparte; 

- S-a reparat instalația sanitară de la corpul A; 

- S-au făcut demersuri la Primăria Municipiului Roman ,pentru  a schimba WC-urile și 

rezervoarele de la Grădiniță, 

- S-au reparat ți vopsit un număr de 26 pupitre școlare, 

- S-a schimbat ușa de la intrare clasă de la d-na Ștefănică, 

- În funcție de problemele apărute au fost executate cu aprobarea conducerii școlii și alte lucrări 

în cadrul sectorului administrativ. 

 

 

Administrator, 

                                                 Focsaneanu Vasile 
 

ANALIZA ACTIVITATE  COMITET SSM  

 
 

R A P O R T  D E  A C T I V I T A T E 

AL COMITETULUI DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ 

ANUL: 2019 

 

              În perioda 01 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019 situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă în 

cadrul     Liceului  Tehnologic,,Vasile Sav’’ Roman s-a prezentat astfel: 

            În primul rând, în această perioadă nu s-au înregistrat accidente de muncă şi/sau îmbolnăviri 

profesionale în cadrul unităţii. A existat o stransa colaborare intre cadrele didactice, directorul  unitatii si  

responsabilul comisiei SSM.Dirigintii au prelucrat elevii la orele de dirigentie, avand diverse tematici cu 

privire la  apararea impotriva  incendiilor , a cutremurelor si normelor de Securitate a muncii. 
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  S-a asigurat instruirea personalului în domeniul SSM in toate cele trei faze (la angajare – 

instruirea introductiv generala si instruirea la locul de munca si ulterior, la intervale regulate, instruirea 

periodica) de catre persoane competente şi auditarea periodică a locurilor de muncă. 

            Conducerea unităţii a monitorizat permanent gradul de siguranţă a angajaţilor şi a dispus măsuri 

de remediere atunci când au fost descoperite nereguli. Se are in vedere ridicarea nivelului de siguranţă a 

personalului în cadrul unitatii. 

           De asemenea, prin decizie, s-a dispus  reactualizarea Comitetului de Securitate şi Sănătate în 

Muncă la nivelul unităţii, in vederea participarii si consultarii lucratorilor la problemele legate de 

securitatea si sanatatea in munca, prin reprezentantii alesi de catre lucratori. 

           Monitorizarea si supravegherea stării de sănătate a angajaţilor se realizează prin efectuarea 

controlului medical la angajare si periodic al lucratorilor din cadrul unitatii de catre medicul specialist de 

medicina muncii care prezinta anual conducerii unităţii un raport asupra stării de sănătate a 

personalului.Prin această cale doresc să subliniez că investiţiile în domeniul securităţii şi sănătăţii în 

muncă vor continua în unitatea noastră. Aceste investiţii vor viza în primul rând îmbunătăţirea mediului 

de lucru prin mărirea ergonomiei locurilor de muncă.  

  Actiunile care au fost intreprinse si eficienta acestora in anul 2019 

 

1. Urmărirea desfăşurării activităţii CSSM conform CCM si a legislatiei SSM in vigoare. 

2. Implicarea si consultarea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă a membrilor CSSM. 

3. Discutarea în CSSM a planului anual de măsuri pentru asigurarea securitatii si sanatatii la locurile 

de munca. 

LICEUL  TEHNOLOGIC  „VASILE SAV”  ROMAN, JUD. NEAMT 

Bulevardul Republicii, nr.46, Roman, Tel: (0233) 744786   Fax: (0233) 744786     

                                                        E-mail vasilesav@yahoo.com 

 

 

4. Stabilirea de măsuri necesare în vederea eliminării şi/sau diminuării riscurilor, evaluarea riscurilor 

pentru toate locurile de munca / posturile de lucru. 

5. Asigurarea materialelor de instruire si instruirea lucratorilor in domeniul SSM 

6. Supravegherea starii de sanatate a lucratorilor prin medic de medicina muncii. 

7. Întocmirea graficului de revizii şi reparaţii a echipamentelor tehnice, cu registrul unic de evidenţă. 

8. Organizarea activitatii de prevenire si protectie prin infiintarea serviciului intern de 

prevenire si protectie, conform prevederilor HG 1425/2006 

9. Reactualizarea verificarilor la prizele de pamant si prezentarea buletinelor de masuratori.  

10.      Prelucrarea  ordonantei- 96 –privind –protectia maternitatii a locul de munca. 

 

În urma controalelor efectuate de către Inspectoratul Teritorial de Muncă s-a constatat că unitatea 

şcolară corespunde din toate punctele de vedere normativelor se securitate şi sănătate în muncă, fapt 

pentru care unitatea şcolară a obţinut AUTORIZAŢIA DE FUNCŢIONARE din punct de vedere al 

protecţiei muncii. 

Toate actiunile intreprinse privind promovarea imbunatatirii securitatii si sanatatii in munca a 

lucratorilor si toate masurile de prevenire si protectie au drept scop prevenirea riscurilor profesionale, 

protectia sanatatii si securitatea lucratorilor, eliminarea factorilor de risc si accidentare, informarea, 

consultarea, participarea echilibrata potrivit legii, instruirea lucratorilor si a reprezentantilor lor. Ele au 

caracter permanent si vor fi monitorizate si in anul 2020. 

 

 

      Responsabil SSM ,                                                              

Prof.IORDACHE  ELENA   

mailto:vasilesav@yahoo.com

