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DIRECŢIILE  DE ACŢIUNE PENTRU ANUL ŞCOLAR 2015 – 2016 

 
I.  Asigurarea şi promovarea calităţii serviciilor educaţionale  

• Creşterea calităţii educaţiei  

• Monitorizarea procesului de predare – învăţare - evaluare  

• Aplicarea sistemului de evaluare naţională periodică a elevilor 

• Ameliorarea calităţii managementului educaţional  

II. Asigurarea accesului tuturor elevilor la serviciile educaţionale  
• Asigurarea accesului la educaţie; eliminarea oricăror forme de discriminare şi segregare  

• Inițierea și implementarea de programe educaționale în vederea reducerii absenteismului şi abandonului școlar sub 10%  

• Reorganizarea şi credibilizarea învăţământului tehnic şi profesional, prin dezvoltarea parteneriatului între instituţiile şcolare şi mediul de afaceri  

III. Susţinerea şi promovarea performanţei în educaţie  
• Încurajarea şi susţinerea excelenţei în educaţie, a performanţelor elevilor cu aptitudini, prin organizarea olimpiadelor, concursurilor şi valorizarea 

rezultatelor obţinute  

IV. Dezvoltarea autonomiei unităţii de învăţământ prin implementarea unor strategii manageriale eficiente  
• Conştientizarea reprezentanţilor autorităţilor locale şi ai altor instituţii din comunitatea locală asupra rolurilor sporite în relaţie cu dezvoltarea 

şcolilor, cu educaţia, în general; formarea reprezentanților autorităților locale pentru asumarea acestor atribuţii  

• Aplicarea legislaţiei cu privire la implementarea descentralizării  

V. Formarea şi dezvoltarea profesională continuă a personalului din învăţământ  
• Evaluarea şi consilierea cadrelor didactice prin inspecţiile curente şi speciale  

• Sprijinirea cadrelor debutante/necalificate în procesul formării inițiale și continue  

VI. Promovarea educaţiei nonformale, oportunitate formativă complementară pentru elevi  
•  Crearea unor oportunităţi pentru educaţia complexă, permanentă, în spiritul competenţelor cheie, al dezvoltării civismului, voluntariatului, într-

o societate complexă, dinamică  

• Dezvoltarea unor strategii educaţionale specifice în vederea diminuării situaţiilor de violenţă în şcoli  

VII. Susţinerea educaţiei permanente şi a educaţiei adulţilor  
• • Accentuarea rolului activ al şcolii ca centru de informare în domeniul educaţiei şi de formare a adulţilor/ partenerilor educaţionali  

• Monitorizarea inserţiei absolvenţilor. 
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I. INFORMAŢII PRIVIND EFECTIVELE DE ELEVI LA ÎNCEPUTUL ANULUI ŞCOLAR 

Învăţământ liceal și profesional în anul şcolar 2015-2016 

 

PROFIL/DOMENIU SPECIALIZARE CLASA Nr. clase Nr elevi 

Resurse naturale şi protecţia calităţii mediului Tehnician veterinar IX A 1 30 

Tehnician în agricultură IX B 1 31 

Servicii Tehnician în activităţi economice IX C 1 29 

Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul IX D 1 28 

Resurse naturale şi protecţia calităţii mediului Tehnician veterinar X A 1 24 

Tehnician în agricultură X B 1 25 

Tehnician în activităţi de comerţ X C 1 29 

Servicii Tehnician în activităţi economice X D 1 31 

Resurse naturale şi protecţia calităţii mediului Tehnician veterinar  XI A 1 25 

Tehnician în agricultură XI B 1 26 

Servicii Tehnician în activităţi de comerț XI C 1 29 

Servicii Tehnician în activităţi economice XI D 1 30 

Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul XI E 1 25 

Tehnician mecanic pentru întreţinere si reparaţii XI F 1 25 

Resurse naturale şi protecţia calităţii mediului Tehnician veterinar XII A 1 25 

Tehnician în agricultură XII B 1 17 

Servicii Tehnician în activităţi de comerț XII C 1 18 

Servicii Tehnician în activităţi economice XII D 1 25 

 

Tehnic 

Tehnician operator tehnică de calcul XII E 1 18 

Tehnician mecanic pentru întreţinere si reparaţii XII F 1 17 

Comerț Comerciant vânzător IX A p 1 32 

Mecanică Mecanic agricol IX B p 1 31 

Comerț Comerciant vânzător X A p 1 18 

Mecanică Mecanic agricol X B p 1 26 

TOTAL 24 614 
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II. DIMENSIUNI CALITATIVE ALE PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 
 

A. PROMOVABILITATEA 

 

a) numărul de elevi rămaşi înscrişi la sfârşitul anului şcolar 2015-2016 a crescut cu 1,67 % faţă de sfârşitul anului şcolar precedent.  

 

CLASA AN ŞCOLAR 2014-2015 AN ŞCOLAR 2015-2016 
Total elevi înscrişi Total elevi rămaşi înscrişi Total elevi înscrişi Total elevi rămaşi înscrişi 

CLASELE a IX-a 128 117 118 112 

CLASELE a X-a 157 152 109 110 

CLASELE a XI-a 152 133 160 147 

CLASELE a XII-a 157 156 120 114 

CLASELE a IX-a şcoală profesională 50 49 63 66 

CLASELE a X-a şcoală profesională   44 40 

TOTAL 644 607 (94,25%) 614 589(95,93%) 
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b) numărul de elevi promovaţi la sfârşitul anului şcolar 2015-2016 este mai mare  cu 1,14 %  faţă de sfârşitul anului şcolar 

precedent. 

 

CLASA AN ŞCOLAR 2014-2015 AN ŞCOLAR 2015-2016 

Total elevi promovaţi % Total elevi promovaţi % 

CLASELE a IX-a 108 92,3 108 96,43 

CLASELE a X-a 147 96,71 104 94,55 

CLASELE a XI-a 116 87,21 134 91,16 

CLASELE a XII-a 152 97,43 113 99,12 

CLASELE a IX-a şc profes 41 83,67 59 89,39 

CLASELE a X-a şc profes   36 90 

TOTAL  564 92,91% 554 94,06% 
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PROCENTUL DE PROMOVABILITATE PE  UNITATE 

 

 

 AN ŞCOLAR 2014-2015 % AN ŞCOLAR 2015-2016 % 

Total elevi promovaţi 564 92,91% 554 94,06% 
 

  

 

Procentul de promovabilitate pe tranşe de medii la sfârşitul anului şcolar 2014-2015 
 

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

CLASELE a IX-a 7 26 41 28 6  

CLASELE a X-a 7 59 56 20 5  

CLASELE a XI-a 6 37 44 21 8  

CLASELE a XII-a 4 51 50 40 7  

CLASELE a IX-a şcoală profesională 9 21 7 4   

Total 33 194 198 113 26  

 

 

Procentul de promovabilitate pe tranşe de medii la sfârşitul anului şcolar 2015-2016 
 

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

CLASELE a IX-a 2 30 46 23 6 1 

CLASELE a X-a 4 27 38 24 11  

CLASELE a XI-a 5 53 41 24 11  

CLASELE a XII-a 8 32 45 19 9  

CLASELE a IX-a şcoală profesională 9 33 13 2 2  

CLASELE a X-a şcoală profesională 3 17 12 3 1  

Total 31 192 195 95 40 1 
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B. ELEVI REPETENŢI 
 

- numărul de elevi repetenţi la sfârşitul anului şcolar 2015-2016  a crescut cu 0,30% faţă de anul şcolar precedent. 

 

 2014-2015 2015-2016 

 Nr. de elevi 

repetenţi 

% Nr. de elevi 

repetenţi 

% 

CLASELE a IX-a 9 7,69 4 3,57 

CLASELE a X-a 5 3,28 6 5,45 

CLASELE a XI-a 3 2,25 4 2,72 

CLASELE a XII-a   1 0,88 

CLASELE a IX-a şcoală profesională 8 16,33 7 10,61 

CLASELE a X-a şcoală profesională   4 10 

TOTAL ELEVI REPETENŢI 25 4,11% 26 4,41% 
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C.  ABANDON ŞCOLAR 

 
Cauzele abandonului școlar:  

1. cauze care ţin de familie și de condiţiile socio-economice ale acesteia: sărăcia, stil parental indiferent sau neglijent, familii dezorganizate, 

părinţi foarte ocupaţi sau plecaţi în străinătate;  

2. cauze care ţin de contextul şcolar specific: supraîncărcarea programei şcolare, comunicarea defectuasă, evaluarea subiectivă, frica de 

evaluare, conflicte cu colegii. 

3. cauze care ţin de personalitatea şi starea de sănătate a elevului: motivaţie şcolară scăzută, lipsă de interes, încredere scăzută în educaţia 

şcolară; 

-   se constată o scădere cu 2,00 % a numărului de elevi cu abandon şcolar: 

 

 An şcolar 2014-2015 An şcolar 2015-2016 

 Nr. de elevi cu 

abandon 

% Nr. de elevi cu 

abandon 

% 

CLASELE a IX-a 12 9,37 3 2,68 

CLASELE a X-a 3 1,91 0  

CLASELE a XI-a 20 13,16 11 7,48 

CLASELE a XII-a 1 0,64 5 4,38 

CLASELE a IX-a şc. profesională 1 2 0  

CLASELE a X-a şc. profesională   4 10 

TOTAL 37 5,74% 23 3,74% 

 

Datele statistice la sfârșitul anului școlar 2015-2016 analizate comparativ cu anul școlar precedent sunt prezentate în tabelul anterior, 

completat cu reprezentările grafice pe nivele de învățământ: 
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D. ELEVI EXMATRICULAŢI 

 

 

- în anul şcolar 2015-2016 s-a înregistrat o scădere cu 0,10% a numărului de elevi exmatriculaţi pentru absente nemotivate: 

 

 An şcolar 2014-2015 An şcolar 2015-2016 

 Nr. de elevi exmatriculaţi % Nr. de elevi exmatriculaţi % 

CLASELE a XI-a 14 10,52% 9 6,12 

CLASELE a XII-a 4 2,56% 0 0 

TOTAL ELEVI EXMATRICULAŢI 18 6,22% 9 6,12% 
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E. FRECVENŢA ELEVILOR 
 

AN ŞCOLAR TOTAL ABSENTE TOTAL ABSENTE 

MOTIVATE 

TOTAL ABSENŢE 

NEMOTIVATE 

MEDIA ABSENTELOR 

NEMOTIVATE/ELEV 

2013-2014 48071 21948 26123 44,20 absente nemotivate/elev 

2014-2015 46186 27154 19032 31,35 absente nemotivate/elev 

2015-2016 43543 23235 20308 33,07 absente nemotivate/elev 
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SITUAŢIA ABSENŢELOR PE CLASE 
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III. REZULTATE LA CONCURSURI ŞI EXAMENE NAŢIONALE 

 
A. REZULTATELE  ELEVILOR PENTRU OLIMPIADE ŞI CONCURSURI ŞCOLARE 

 
 
În urma pregătirii elevilor pentru olimpiade şi concursuri şcolare, în anul şcolar 2015-2016 s-au obţinut următoarele rezultate: 

 

Nr 
crt. 

CONCURS / 
OLIMPIADA Numele şi prenumele elevului Clasa profil 

Premiul obţinut 
-  faza 

judeteana 

Premiul obţinut -  
faza 

interjudeteana 

Premiul 
obţinut -  faza 

nationala 
Cadre didactice care au 

pregătit elevul 

1 
Olimpiada 

Tehnologii - 
Servicii 

JACOTĂ ANDREEA MIHAELA XI D servicii II     
CARP MONICA MIHAELA             

VIERU LUCIAN DĂNILOAE COSMIN NICUȘOR XI D servicii mențiune     

ZANOGEA BIANCA MARIANA XII D servicii I   participare 
CARP MONICA MIHAELA             

SAIZ ANA CHIRILĂ TEODORA MIHAELA XII D servicii mențiune     

2 
Concursul de 
fizică Stefan 

Procopiu 

COROABĂ MARIA IX D tehnic II   II DOBRINESCU VIOREL          
PRISACARIU FEVRONIA 

DIACONU CRISTINA IX C servicii participare     

3 
Incursiune în 
lumea tehnicii  ZAHARIA CLAUDIU XII D servicii participare     PRISACARIU FEVRONIA 

4 
Concursul 

Dumitru Rusu 

MORARIU DIANA LARISA X C servicii II participare   VIERU LUCIAN 

STAN PETRU CĂTĂLIN X C servicii mențiune     SAIZ ANA 

ȚIBICHI PAULA AMALIA X C servicii mențiune     VIERU LUCIAN 

HUȚANU FLORENTINA X C servicii participare     SAIZ ANA 

DĂNILOAE COSMIN NICUȘOR XI D servicii mențiune     CARP MONICA MIHAELA 

JACOTĂ ANDREEA MIHAELA XI D servicii mențiune     CARP MONICA MIHAELA 

5 
Concursul de 

matematică Adolf 
Haimovici 

RUSU SABINA ELENA IX C servicii participare     

CIOBANU BRÎNDUȘA 
VIORICA 

NECULA IULIA TEODORA IX C servicii mentiune     

VRÎNCEANU LUSIANA TEODORA X C servicii participare     

ANDRIEȘ CĂTĂLINA IONELA X C servicii participare     

ALUCULESEI PAVEL XI D servicii participare     

ROTARIU IULIAN RĂZVAN XI D servicii participare     

IUREA BOGDAN IULIAN XI D servicii III   participare 

CIOBANU MARIAN MĂDĂLIN XI D servicii participare     
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CHIRILĂ TEODORA MIHAELA XII D servicii III     

ZANOGEA BIANCA MARIANA XII D servicii  II   mentiune 

MANEA ALEXANDRU GRIGORE XI E tehnic  III   participare 

LUCACI IOSIF IX D tehnic participare     

COROABĂ MARIA IX D tehnic I   participare 

ANDRIEȘ PETRU CLAUDIU X D tehnic participare     

VAMAN CRISTINA 

OLARU COSMIN CONSTANTIN X D tehnic participare     

PRIBEAGU PAUL EDUARD X D tehnic mentiune     

COMANDARU TUDOR MIRCEA XII E tehnic participare     

AȘTEFĂNOAIEI DANIEL DUMITRU XII E tehnic participare     

6 
Olimpiada Limba 

engleza 

COROABĂ MARIA IX D tehnic participare     

ZOTA AURA IVONA 

BÎRZU LAVINIA MARIANA X C servicii participare     

OLARU COSMIN CONSTANTIN X D tehnic participare     

VRABIE MIHAI LUCIAN X D tehnic participare     

CIORNEI PAULA XI D servicii mentiune     

BURCIU IONUȚ XI D servicii participare     

DĂNILOAE COSMIN NICUȘOR XI D servicii participare     

ZAHARIA CLAUDIU XII D servicii participare     

SAMSON IOANA LOREDANA  XII D servicii participare     

7 Olimpiada religie 
ADUMITROAIE DANA XII D servicii III     

TRUȘI GABRIELA 

CIORNEI IOANA DIANA IX C servicii participare     

8 
Olimpiada 
geografie 

VIERU IOANA X C servicii participare     
IRIMIA ADINA ELENA 

ADUMITROAIE DANA XII D servicii III     

9 
Campionat 
FOTBAL 

NECHITA IONUȚ ALEXANDRU XII D servicii mentiune I   

SAVIN ALINA DIANA 

NICUȚĂ ALIN GEORGE X D tehnic mentiune I   

IVAN ALEXANDRU ANDREI XI F tehnic mentiune I   

IVAN GHEORGHE XI F tehnic mentiune I   

ALUCULESEI PAVEL XI D servicii mentiune I   

ȘERBAN ȘTEFAN EMANUEL IX Bp sc prof mentiune I   

OJOG MIHAI MARIUS XI  E tehnic mentiune I   

LUPU MĂLIN ALEXANDRU XI E tehnic mentiune I   

CIOBANU ION XI F tehnic mentiune I   
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VRÎNCEANU IONUȚ ALEXANDRU XI F tehnic mentiune I   

DUMITRIU CONSTANTIN CĂTĂLIN IX A resurse mentiune I   

10 
Campionat 
BASCHET 

CORBAN GELU FLORIN XII A resurse participare     

SAVIN ALINA DIANA 

AȘTEFĂNOAIEI DANIEL DUMITRU XII E tehnic participare     

LUPU MĂLIN ALEXANDRU XI F tehnic participare     

TODIRAȘCU MARIAN LUCIAN XI E tehnic participare     

OGLINZEANU ALEXANDRU LUCIAN  XI E tehnic participare     

ANDRIEȘ PETRU CLAUDIU X D tehnic participare     

RAFAILĂ GABRIEL ANDREI X D tehnic participare     

IMBREA DANIEL X C servicii participare     

BURCIU IONUȚ XI D servicii participare     

ROTARIU IULIAN RĂZVAN XI D servicii participare     

11 
Campionat 

RUGBY 

CORBAN GELU FLORIN XII A resurse I     

SAVIN ALINA DIANA 

OJOG MIHAI MARIUS XI  E tehnic I     

NICUȚĂ ALIN GEORGE X D tehnic I     

AȘTEFĂNOAIEI DANIEL DUMITRU XII E tehnic I     

BODNARI FLORIN XII A resurse I     

MOISUC IONUȚ LUCIAN XI E tehnic I     

LUPU MĂLIN ALEXANDRU XI E tehnic I     

COROBUȚĂ GABRIELA IX B resurse I     

VLAD ANA MARIA IX Ap sc prof I     

DUMITRIU CONSTANTIN CĂTĂLIN IX A resurse I     

12 
Olimpiada 

Tehnologii - 
TEHNIC 

MANEA ALEXANDRU GRIGORE XI E tehnic I   participare 

CRÎȘMARU ION          
 POCNEȚ ALFRED DANIEL        
ENACACHE ANA  CRISTINA               

COTEANU LENUȚA 
AȘTEFĂNOAIEI DANIEL DUMITRU XII E tehnic participare     

13 

Olimpiada 
Tehnologii – 
Tehnician în 
agricultură 

ANGHELUȘ ANA MARIA XI B resurse I   II 
CĂTĂRĂU VASILE    
CĂTĂRĂU ELENA    
 SURUGIU IOAN          

      POPA GHEORGHE 

ROMAN MĂRIUCA XI B resurse III     

ATASIEI CONSTANTIN XII B resurse I   participare 

BUZINCU VASILE IONUȚ XII B resurse II     

14 

Olimpiada 
Tehnologii – 
Tehnician 
veterinar 

ATASIEI VASILE XII A resurse II     
PĂDURE ION                        

GROSU GABI ANTONELA TOMA MIRELA ȘTEFANIA XI A resurse I   III 

PODOLEANU EUGEN FLORIN XI A resurse II     
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15 
Concurs județean 

de biologie G 
Antipa 

CIULIN ANA MARIA X C servicii I     

STATE IRINA CLAUDIA RAMAȘCANU OANA ELENA X C servicii II     

ADUMITROAIE VLAD X D tehnic II     

16 
Concursul de 

chimie Petru Poni 

VEISA ANA MARIA IX A resurse participare     
MICULI ELENA ADRIANA 

ALUCULESEI TEODORA IX A resurse participare     

ATASIEI VASILE XII A resurse participare     

IFTIME LILIANA 
BOBOC ANA MARIA XII E tehnic mențiune     

COMANDARU TUDOR MIRCEA XII E tehnic mențiune     

MUSTEAȚĂ SILVIU CONSTANTIN XII E tehnic mențiune     

17 
Concursul Știu și 

aplic 

OLARU COSMIN CONSTANTIN X D tehnic participare     

ENACACHE ANA CRISTINA 
RAFAILĂ GABRIEL ANDREI X D tehnic participare     

COROABĂ MARIA IX D tehnic participare     

ALUCULESEI IULIANA IX D tehnic participare     

18 

Concurs regional 
de creație 
artistică 

MĂRȚIȘOR 

COROABĂ MARIA IX D tehnic I     

ENACACHE ANA CRISTINA 
BLĂJUȚĂ FABIAN GABRIEL XI F tehnic I     

ALEXA IULIAN XI F tehnic III     

AVĂRVAREI IULIAN GABRIEL XI F tehnic mențiune     

19 
Olimpiada 

Tehnologii - 
mecanică 

ALEXA IULIAN XI F tehnic participare     ENACACHE ANA CRISTINA   
CRÎȘMARU ION       

     POPA GHEORGHE   BLĂJUȚĂ FABIAN GABRIEL XI F tehnic participare     

20 
Olimpiada 
Lectura ca 

abilitate de viață 

ADUMITROAIE DANA XII D servicii II     

IRIMIE MIHAELA OLARU COSMIN CONSTANTIN X D tehnic participare     

SAMSON IOANA LOREDANA  XII D servicii participare     

BÎRZU LAVINIA MARIANA X C servicii participare     
GHERGHINĂ ZOICA 

21 
Olimpiada limba 

română 

ADUMITROAIE DANA XII D servicii participare     

IRIMIE MIHAELA 
POPOVICI ANDREEA ROXANA XII D servicii participare     

SAMSON IOANA LOREDANA  XII D servicii participare     

OLARU COSMIN CONSTANTIN X D tehnic participare     

ALUCULESEI TEODORA IX A resurse participare     
GHERGHINĂ ZOICA 

ȚINTEANU GEORGIANA IX A resurse participare     
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BÎRZU LAVINIA MARIANA X C servicii participare     

MORARIU DIANA LARISA X C servicii participare     

22 
Concurs de 

franceza N. I. 
Popa 

CRĂCIUNEANU ALEXANDRU IX D tehnic participare     
BRÂNZILĂ MIOARA 

GAGEA MIHAELA IX D tehnic participare     

23 
Concursul de 

geografie Grigore 
Cobălcescu 

ARTENI ELENA MĂDĂLINA  
XII D 

servicii I     

IRIMIA ADINA ELENA ALUCULESEI PAVEL XI D servicii I     

IURENSCHI ROXANA GABRIELA XII D servicii II     

VIERU IOANA X C servicii mențiune     

24 
Concurs Național 
Mărțișorul, dar al 

primăverii! 

COROABĂ MARIA 
IX D 

tehnic I     
ENACACHE ANA CRISTINA 

CIOBANU GABRIEL-PARASCHIV XI F tehnic II     

IVAN GHEORGHE XI F tehnic participare     

25 
Concursul 

Județean Porni 
Luceafărul 

BURCIU GHEORGHIȚĂ-VIOREL 
XI F 

tehnic participare     
GHERGHINĂ ZOICA 

BURCIU CONSTANTIN-IOAN XI F tehnic participare     

ANGHELUȘ ANA MARIA XI B resurse participare     

26 

Concursul 
Județean - Mamă 

primăvara are 
chipul tău 

ICHIM CRISTIAN-MIHAI IX A resurse participare     

GHERGHINĂ ZOICA 

MORARIU DIANA LARISA 
X C 

servicii participare     

27 
Simpozionul 
Național de 

Știință și pasiune 

CIORNEI IOANA DIANA IX C servicii     participare 
BACIU LIVIA 

CERNICĂ LILIANA-AMALIA IX C servicii     participare 

28 

Concurs 
Regional - Un 
mărțișor, un 

zîmbet, o bucurie 

COROABĂ MARIA 
IX D 

tehnic   I   ENACACHE ANA CRISTINA 

CIOBANU GABRIEL-PARASCHIV XI F tehnic   I   
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B. PROMOVABILITATE BACALAUREAT - ABSOLVENŢI 2016 

S-au luat măsurile necesare pentru cunoaşterea de către candidaţi şi profesori a metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului 

de bacalaureat. 

Elevii claselor a XII-a şi părinţii acestora au participat la acţiuni de prezentare a metodologiei de examen, a listei de discipline, a 

programelor de studiu, a calendarului de desfăşurare a examenului, precum şi a modalităţilor concrete de desfăşurare a acestuia.  

Pe parcursul anului şcolar 2015-2016, elevii claselor terminale au putut participa la şedinţe de pregătire suplimentară organizate de 

cadrele didactice din şcoală pentru toate disciplinele la care se susţin lucrări scrise.  

 
 

CLASA ABSOLVENTI 
seria curentă 

INSCRISI LA BACALAUREAT REUSITI 

XII A 25 20 15 

XII B 14 3 2 

XII C 17 9 6 

XII D 24 23 21 

XII E 18 15 12 

XII F 15 3 - 

SERII 

ANTERIOARE 
 11 2 

PROCENT  76,31  % 
 

 

Se menține tendința de scădere a numărului de absolvenţi care se înscriu la examenul de bacalaureat. 

Rezultatele examenului s-au concretizat într-un plan remedial prin care s-au propus măsuri pentru îmbunătăţirea rezultatelor. 
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REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE BACALAUREAT 2016 

 

CLASA 
ABSOLVENTI 

2016 
INSCRISI LA 

BACALAUREAT 
REUSITI 

DIN CARE: 

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

XII A 25 20 15 4 10 1 - - 

XII B 14 3 2 1 1 - - - 

XII C 17 9 6 3 3 - - - 

XII D 24 23 21 - 6 8 7 - 

XII E 18 15 12 4 6 1 1 - 

XII F 15 3 - - - - - - 

TOTAL 113 73 56 12 26 10 8 - 

 

 

 
 

 

XII A XII B XII C XII D XII E XII F SERII
ANTERIOARE

15

2

6

21

12

0
2

REUȘIȚI 2016
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SITUAŢIA NOTELOR PE DISCIPLINE DE EXAMEN BAC 2015 

 

DISCIPLINA/ 
NOTE 2-299 3-399 4-499 5-599 6-699 7-799 8-899 9-999 10 

LIMBA ROMÂNĂ  2 2 22 16 17 17 12  

MATEMATICĂ 3 5 2 7 5 19 12 27 8 

BIOLOGIE 1 4  2 5 7 4 6  

CHIMIE 3  2 2 6 5 6 2  

GEOGRAFIE    1 2 1 8 21  

 

 

 

SITUAŢIA NOTELOR PE DISCIPLINE DE EXAMEN BAC 2016 

 

DISCIPLINA/ NOTE 1-199 2-299 3-399 4-499 5-599 6-699 7-799 8-899 9-999 10 

LIMBA ROMÂNĂ 1 3 5 2 24 13 11 13 5  
MATEMATICĂ 6 1 3 2 17 12 14 12 7 2 
BIOLOGIE 1 3 1 - 4 4 7 7 2 - 
CHIMIE - - - 1 4 - 3 6 2 - 
GEOGRAFIE - - - - 1 1 5 9 14 2 

 

 

 

 



24 
 

PLAN REMEDIAL 

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

- intensificarea muncii individuale a elevilor, 

- lucru diferențiat la clase pentru asigurarea progresului, 

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

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

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

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

școlar, 

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

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

- insistarea asupra noțiunilor care pun probleme copiilor, 

- monitorizarea elevilor în realizarea temelor  

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

- încurajarea realizării de proiecte personale pentru temele în curs, 

- folosirea metodelor alternative de evaluare (portofolii, referate) încurajandu-se astfel lucrul individual, dar şi cel în echipă, 

- solicitarea elevilor să se autoevalueze în permanenţă, 

- rezolvarea de exerciţii şi probleme, cu accent pe dezvoltarea deprinderilor de bază şi utilizarea noţiunilor învăţate în probleme variate, 

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

- propunerea spre rezolvare a unor probleme care să presupună înţelegerea textului, transcrierea acestuia în limbaj matematic, crearea şi 

rezolvarea modelului astfel obţinut, respectiv interpretarea rezultatului, 

- îmbogăţirea experienţelor de cunoaştere prin abordări intra şi interdisciplinare, 

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

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

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

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

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

evaluarea cunoştinţelor din lecţiile anterioare, 

- centrarea evaluării pe competenţe care să ofere un real feed-back elevului şi în acelaşi timp să constituie baza reală pentru realizarea 

planurilor individuale de învăţare, 

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

- încurajarea elevilor să participe cât mai activ la ore. 

 

 

 



25 
 

C. REZULTATE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE CERTIFICARE 
A COMPETENTELOR PROFESIONALE 

 
 
 

FILIERA TEHNOLOGICĂ/ 

PROFILUL 
Calificarea 

Nr. absolvenţi (pe 

nivel, domeniu/ 

profil/calificare) 

Prezentaţi la 

examen 
Reuşiţi 

 

 

Resurse naturale şi protecţia 

calităţii mediului 

Tehnician veterinar 25 25 25 

 Tehnician în agricultură 14 12 12 

Servicii 

Tehnician în activităţi 

economice 
24 23 23 

Tehnician în activităţi de 

comerț 
17 16 16 

Tehnic 

Tehnician operator tehnică 

de calcul 
18 18 18 

Tehnician mecanic pentru 

întreţinere şi reparaţii 
15 12 12 

Total pentru nivel  4 113 106 106 

 

 

La examenul de certificare a competenţelor profesionale nivel  4 s-au înscris 108 absolvenți, din care 106 s-au prezentat și au 

dobândit certificat de calificare profesională. S-a obţinut un procent de promovabilitate de  97,22%. 
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D. SITUAŢIA SOCIO – PROFESIONALĂ  A ABSOLVENŢILOR, PROMOŢIA 2016 

 

 

 

FILIERA 

TEHNOLOGICĂ/PR

OFILUL 

Calificarea 

Nr. absolvenți 

(pe nivel, 

domeniu/ 

profil/calificare

) 

Continuare 

studii/studii 

superioare 

Angajați 
Șomaj/ în 

căutarea unui 

loc de muncă 

 

Alte 

situații/recalific

ări 

 
în țară în străinătate 

Resurse naturale și 

protecția mediului 

 

Tehnician veterinar 

 
25 12 4 5 4  

Tehnician în agricultură 

 
14 1 6 2 4 1 

Servicii 

Tehnician în activități 

economice 

 
24 12 3 5 4  

Tehnician în activități de 

comerț 

 
17 3 5 9   

Tehnic 

Tehnician operator 

tehnică de calcul 

 
18 10 1 2 5  

Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

 

15  3 5 6 1 

 

Total pentru nivel 4 
 

113 38 22 28 23 2 
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IV. INFORMAŢII PRIVIND RESURSELE UMANE 

 

A. PERSONALUL DIDACTIC 

 

 Activitatea de încadrare  a personalului didactic la începutul anului şcolar 2015-2016 s-a realizat în conformitate cu reglementările Legii 

educaţiei nr 1/2011: 

  Personal didactic din care: 

Total Gr 1 Gr II Def Debutanţi Fără studii corespunzătoare 

PROFESORI 39,99 18,75 4,48 10,99 4,73 1,04 

MAISTRI 2,05  2,05    

TOTAL posturi 2014-2015 42,04 18,75 6,53 10,99 4,73 1,04 

       

PROFESORI 38,55 22,02 6,13 6,96 2,94 0,5 

MAISTRI 3,49  2,47   1,02 

TOTAL posturi 2015-2016 42,04 22,02 8,60 6,96 2,94 1,52 

 

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

desfăşurată la clasă în perioada anterioară. 
CLASA PROFIL/DOMENIUL PREGĂTIRII DE BAZA PROFESOR - DIRIGINTE 

IX A Tehnician veterinar CĂTĂRĂU ELENA 

IX B Tehnician în agricultură SURUGIU IOAN 

IX C Tehnician în activităţi economice STATE IRINA 

IX D Tehnician operator tehnică de calcul CIOBANU BRÎNDUȘA 

X A Tehnician veterinar PĂDURE ION 

X B Tehnician în agricultură IRIMIA ADINA 

X C Tehnician în activităţi economice CARP MONICA 

X D Tehnician operator tehnică de calcul VAMAN CRISTINA 

XI A Tehnician veterinar  BRÂNZILĂ MIOARA 

XI B Tehnician în agricultură GHERGHINĂ ZOICA 

XI C Tehnician în activităţi de comerț ZOTA AURA 

XI D Tehnician în activităţi economice TRUȘI GABRIELA 

XI E Tehnician operator tehnică de calcul CRÎȘMARU ION 

XI F Tehnician mecanic pentru întreţinere si reparaţii ENACACHE CRISTINA 

XII A Tehnician veterinar GROSU GABI 

XII B Tehnician în agricultură PRISACARIU FEVRONIA 

XII C Tehnician în activităţi de comerț SAIZ ANA 
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XII D Tehnician în activităţi economice IFTIME LILIANA 

XII E Tehnician operator tehnică de calcul IRIMIE MIHAELA 

XII F Tehnician mecanic pentru întreţinere si reparaţii DOBRINESCU VIOREL 

IX A p Comerciant vânzător DUMITRESCU ANA 

IX B p Mecanic agricol SAVIN ALINA 

X A p Comerciant vânzător RĂȘCANU DIANA 

X B p Mecanic agricol POPA GHEORGHE 

 

 

CONSILIUL PROFESORAL 
1 BACIU LIVIA IONELA 21 IRIMIE MIHAELA 

2 BRÂNZILĂ MIOARA 22 LOCOVEI RAZVAN OVIDIU 

3 BRÎNZĂ GEANINA 23 MICULI ELENA-ADRIANA 

4 CARP MONICA MIHAELA 24 MIRONESCU PETRONELA 

5 CATARAU ELENA 25 MOISA DIANA-ELENA 

6 CATARAU VASILE 26 PADURE ION 

7 CĂPĂȚÂNĂ OANA ANDREEA 27 POCNET ALFRED DANIEL 

8 CIOBANU BRINDUSA VIORICA 28 POPA GHEORGHE 

9 CODRU PAUL 29 POPA MIHAELA 

10 COTEANU LENUȚA 30 PRISACARIU FEVRONIA 

11 CRÎSMARU V. ION 31 RAȘCANU DIANA-INES 

12 DOBREA GABRIELA 32 RUSU SABINA MIHAELA 

13 DOBRINESCU VIOREL 33 SAIZ ANA 

14 DUMITRESCU ANA-MARIA 34 SAVIN ALINA DIANA 

15 ENACACHE ANA CRISTINA 35 STATE IRINA CLAUDIA 

16 FOTACHE EUGEN 36 SURUGIU IOAN 

17 GHERGHINA ZOICA 37 TRUSI GABRIELA 

18 GROSU GABI ANTOANELA 38 VAMAN CRISTINA 

19 IFTIME LILIANA 39 VIERU LUCIAN 
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B. PERSONALUL  DIDACTIC AUXILIAR 

 

Personal didactic auxiliar 

Total Calificat Necalificat 

12 11 0 

 

 

 

 

C. PERSONALUL NEDIDACTIC 
 

Personal nedidactic 

Total Calificat Necalificat 

27 23 4 

 

Pentru anul şcolar 2015-2016 au fost aprobate un număr de 81,04 posturi din care: 42,04 personal didactic, 12 personal didactic auxiliar 

şi 27 personal nedidactic. 
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IV. ACTIVITATEA COMISIILOR ŞCOLARE – ANALIZĂ, EFICIENŢĂ 
 

 

1. COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ŞI FORMARE CONTINUĂ 

În anul şcolar 2015-2016, Comisia de perfecţionare metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice şi-a stabilit următoarele obiective: 

- responsabilizarea fiecărui cadru didactic privind actul de predare-învăţare-evaluare; 

- formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor dicatice/didactice auxiliare şi a personalului nedidactic pentru ridicarea competenţei 

profesionale 

- susţinerea tinerilor, a cadrelor didactice fără experienţă în desfăşurarea în bune condiţii a activităţii la catedră 

 

Pentru îndeplinirea acestor obiective Comisia e perfecţionare metodico-ştiinţifică a cadrelor didactice a desfăşurat activităţi de: 

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

didactic din învățământul preuniversitar; 

- verificarea  dosarelor de înscriere la definitivat şi grade didactice; 

- îndrumare a angajaţilor pentru elaborarea planurilor individuale de dezvoltare; 

- elaborare a Planului de dezvoltare profesională a personalului pe baza analizei nevoilor identificate; 

- întocmirea dosarelor privind echivalarea creditelor transferabile; 

- de actualizare a bazei de date necesară monitorizării cursurilor de formare şi a numărului de credite însuşite în ultimii cinci ani; 

- de actualizare a dosarelor personale; 

- informare a personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic cu privire la oferta de formare propusă de CCD; 

- monitorizarea inspecţiilor pentru acordarea gradelor didactice susţinute în anul solar 2015-2016. 

 

Pe baza analizei nevoilor de formare identificate în anul şcolar 2015/2016 s-au propus următoarele acţiuni de perfecţionare a 

personalului angajat: 

1. Perfecţionarea prin obţinere de definitivat, grade didactice şi masterat: 
- s-au înscris 9 cadre didactice din care 2 pentru definitivat,  2 pentru gradul II şi 5 pentru  gradul I. Un cadru didactic care a funcţionat  

pe postul de  maistru nu s-a putut înscrie pentru definitivat deoarece nu avea ore în catedră conform specializării. 

- au susţinut colocviu, inspecții curente şi speciale 9 cadre didactice din care  3 - IC1 pentru obţinerea gradului I cu calificativul „Foarte 

bine”, 1 – colocviu, 2 – IC1 gradul II cu calificativul „Bine” şi „Foarte bine”; 1- IS Gradul II cu nota 10 şi 2 inspecţii de definitivat cu 

notele 9,5 şi 10. 

- doamna profesoară Irimie Mihaela nu a susţinut inspecția IC1 grad I din motive personale şi doamna profesor Rusu Sabina Mihaela a 

susţinut inspecţia de definitivat la Colegiul „Gheorghe Asachi” Iaşi. 

 

2. Activităţi metodice în cadrul catedrelor 
-  32 cadre didactice implicate prin susținerea de lecţii demonstrative şi referate 
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- îndrumarea cadrelor didactice fără experienţă în elaborarea proiectării didactice de către responsabilii comisiilor metodice.   

3. Activităţi metodice în cadrul cercurilor metodice la nivel judeţean:  

- în şcoală s-a organizat în semestrul I cercul metodic al profesorilor de discipline economice în care s-au implicat activ 5 cadre 

didactice: Carp Monica, Saiz Ana, Vieru Lucian, Dumitrescu Ana Maria şi Brânză Geanina; 

- în semestrul al II-lea s-a desfăşurat în cadrul şcolii Cercul de biologie organizat de prof. State Irina şi Cercul de Agricultură 

organizat de profesorii Cătărău Vasile, Cătărău Elena, Pădure Ion, Grosu Gabi, Surugiu Ion, Mihăilă Viorica 

- 28cadre didactice au participat la cercurile metodice desfăşurate în alte unităţi şcolare. 

4. Activităţi în cadrul sesiunilor ştiinţifice organizate la nivel judeţean:  

Prof. Gherghină Zoica a participat cu o lucrare la simpozionul judeţean „Anotimpurile jocului” 

 

5. Stagii de formare pe curriculumşi în alte domenii 

– 10 cadre didactice formate privind evaluarea competenţelor la şcoala profesională în cadrul Cercului Metodic Judeţean Agricultură 

şi Cercul profesorilor de Discipline Economice 

- profesor Dumitrescu Ana –Formarea cadrelor didactice debutante în psihologie şi didactică generală 

- profesor Miculi Elena a absolvit cursul de: Profesor metodist 

- 2 cadre didactice: Miculi Elena şi Irimia Adina au participat la cursul „Formator pentru formare profesională” 

- 27 cadre didactice au participat la cursul de formare „Managementul stresului, prevenirea depresiei şi a actului suicidal” 

- profesor Cătărău Vasile – Comunicare instituţională 

 

6. Stagii de formare pe activităţiextracurriculare –   

- 1 cadru didactic: Miculi Elena  perfecţionat în scopul derulării proiectelor europene 

- 6 cadre didactice: Locovei Răzvan, Zora Aura, Miculi Elena,Truşi Gabriela, Gherghină Zoica şi Ciobanu Brânduşa au lucrat în 

echipă pentru depunerea proiectului  ”Comunicare – factor cheie al coerenței educaționale” 

 

7. Activităţi în cadrul proiectelor iniţiate s-au implementate în școală  POSDRU(firmă de exerciţiu), proiecte de mediu, proiecte de 

educaţie civică  

- 4 cadre didactice: Dobrea Gabriela, Cătărău Vasile, Carp Monica, Cătărău Elena  implicate în proiectul EDUCATIE "CU 

PROFIT" ID Proiect: POSDRU/175/2.1/S/150105; 

- 5 cadre didactice: Truşi Gabriela, Mihăilă Viorica, Prisacariu Fevronia, Cătărău Elena, Grosu Gabi –formate şi implicate în cadru 

Proiectului Impact  

- 2 cadre didactice:Cătărău Elena şi Grosu Gabi implicate activ în cadrul proiectului Naţional de educaţie ecologică  „Patrula Eco”  

- 6 cadre didactice: Crîşmaru Ion, Vaman Cristina, Enacache Cristina, PrisacariuFevronia, Cătărău Elena, Grosu Gabi  implicate activ în 

derularea proiectului JAR  
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Analiza SWOT 

 

Puncte tari: 

 colaborarea bună la nivelul echipei manageriale  

 procent foarte ridicat de personal didactic calificat 

 procent ridicat de personal perfecţionat prin grade didactice şi cursuri de formare 

 existenţa în unitate de profesori metodişti, formatori, mentori şi responsabili de Cercuri metodice  

 cadre didactice implicate în derularea unor proiecte educaţionale 

Puncte slabe: 

 bază materială uzată fizic şi moral în special la disciplinele tehnice 

 spaţii insuficiente 

 lipsa unei săli de sport şi a unei săli de festivităţi 

 disponibilitatea redusă a elevilor de a desfăşuraactivităţiextracurriculare după program  

 număr mare de elevi navetişti 

 

Oportunităţi 

 oferta bogată de cursuri de formare şi disponibilitatea de a se plia pe nevoile şi programul personalului  

 distanţă mică faţă de  Iaşi, CCD şi universităţi 

 

Ameninţări 

 relaţia rece cu autoritatea publică locală 

 neplata la zi a navetei 

 implicarea slabă a părinţilor şi situaţia materială precară a acestora 

 fluctuaţia personalului didactic titular la unele discipline de bază 

 

 

Măsuri de îmbunătăţire 

 

- participarea şi susţinerea de activităţi demonstrative în cadrul comisiilor şi  cercurilor metodice; 

- participarea la parteneriate, proiecte şi programe educaţionale; 

- diseminarea informaţiilor la nivelul grupului de lucru; 

- participarea la interasistenţă; 

- îndrumarea cadrelor didactice fără experienţă în elaborarea proiectării didactice; 

- participarea la stagii de formare pe activităţiextracurriculare; 

- participare la simpozioane, sesiuni ştiinţifice, stagii de informare ştiinţifică, cursuri postuniversitare, masterat, doctorat. 
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2. COMISIA METODICĂ „LIMBĂ ŞI COMUNICARE” 
                                                     

-  Responsabil comisie, prof. Mihaela Irimie 

 

                În anul școlar 2015-2016, activitatea catedrei de limba română s-a desfășurat în condițiile optime stipulate de legislația în vigoare 

și cu respectarea recomandărilor inspectoratului școlar. Profesorii au studiat curriculumul şcolar, realizând toate planificările la timp, cu 

respectarea programei şcolare și a normelor de elaborare a documentelor de proiectare., urmărind să eficientizeze şi să modernizeze 

procesul instructiv-educativ. 

               S-a realizat o judicioasa prezentare a manualelor opţionale, avându-se în vedere câteva criterii pe care membrii catedrei le-au 

respectat în fiecare an: buna relaţie între prevederile programei şi conţinutul manualelor, prezenţa în manual a unor texte fundamentale, 

continuitate, modernitate, eficienţă;  

               S-au valorificat în texte informaţii din mai multe manuale alternative. Alegerea manualelor s-a realizat în cadrul şedinţei de 

catedră de la începutul anului şcolar, respectându-se opiniile membrilor catedrei şi specificul claselor de elevi. 

              S-a efectuat testarea predictivă, prilej cu care s-au constatat unele deficienţe în exprimarea scrisă a elevilor; s-a realizat un plan 

de activităţi privind ameliorarea comunicării în scris a acestora.  

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

terminale. 

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

de a valorifica sursele de informaţie şi pe studiul individual în biblioteca. 

              La clasele a XI-a, membrii catedrei au respectat programa de specialitate, organizând studii de caz – modalitate moderna de 

receptare a fenomenului literar. Consecinţele imediate se resimt, în sensul că elevii au dobândit deja deprinderea de a se informa, de a 

valorifica în mod creativ şi original informaţia, de a emite judecăţi de valoare. Membrii catedrei au fost prezenţi la multiple activităţi 

organizate în şcoala şi în afara şcolii. Aceştia au participat la:  

 cercurile pedagogice organizate de ISJ Iași; 

  cursuri de formare organizate în cadrul CCD;  

 activităţi metodice organizate la nivel de şcoală şi judeţ; 

 şedinţele de catedră; 

 consiliile profesorale; 

 activităţi extracurriculare organizate de celelalte catedre; 

 

            Ca puncte tari ale activităţii catedrei menţionez calitatea activităţii de proiectare didactică. Structurarea planificărilor şi a 

proiectelor pe unităţi de învăţare conform principiului predării integrate (domeniile: literatură, limbă şi comunicare) denotă adoptarea 

modelului curricular elaborat de experţii MECTŞ. 

           S-a evidenţiat frecvent utilizarea unor modele de instruire bazate pe interacţiunea profesor-elev (modelul comunicaţional/al învăţării 

depline/al gândirii critice etc.) şi a unor strategii eficiente pentru optimizarea predării–învăţării–evaluării. Centrarea scenariilor didactice 
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pe elev este realizată şi prin practicarea unui management activ al colectivului de elevi, concretizat în participarea la activităţi în grupe sau 

ateliere de lucru, la secvenţe de lectură critică, de investigare şi de analiză a structurilor textuale urmate de studii de caz şi dezbateri sau 

de realizarea şi susţinerea unor proiecte etc. 

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

proiectarea unui sistem modern de evaluare a cunoştinţelor şi a competenţelor.  În anul şcolar încheiat, s-a constatat extinderea metodelor 

alternative. 

Pentru optimizarea  performanţelor elevilor la limba şi literatura română, se propune focalizarea interesului cadrelor didactice pe 

educaţia şi  motivarea  elevilor pentru studiul limbii şi literaturii române. 

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

mentalități și atitudini indiferente la procesul educațional, elevii neprimind niciun ajutor din partea părinților. 

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

disponibilitatea cadrelor didactice de a lucra suplimentar gratuit atât cu elevii capabili de performanţă cât şi cu cei care au lacune în 

cunoştinţe; buna colaborare cu celelalte şcoli din localitate. 

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

şi în deosebi pentru lectură,  lipsa resurselor financiare. 

 

 Dintre celelalte activităţi ale membrilor catedrei menţionăm:  

 

Prof. Mihaela Irimie: 

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

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

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

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

- Tehnoredactat materiale pentru revista liceului Noi; 

- organizat activități extracurriculare, proiecte și dezbateri de tipul: Eminescu ieri și azi, Literatura și filmul, Dragobetele . 

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

- organizat şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; 

- participat la Cercul pedagogic organizat de Seminarul Teologic Iasi 

     Rezultate obţinute: 

- Olaru Cosmin, clasa a X-a D 

          Participare, olimpiada Lectura ca abilitate de viață 

          Participare, olimpiada de Limba și literatura română 
- Adumitroaie Dana, clasa a XII-a D 

                 Locul II, olimpiada Lectura ca abilitate de viață 

                Participare, olimpiada de Limba și literatura română 

- Popovici Andreea, clasa a XII-a D 

       Participare, olimpiada Lectura ca abilitate de viață 
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       Participare, olimpiada de Limba și literatura română 

- Samson Loredana, clasa a XII-a D 

        Participare, olimpiada Lectura ca abilitate de viață 

        Participare, olimpiada de Limba și literatura română 

Prof. Diana Ines Rășcanu: 

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

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

- derulat în semestrul al II-lea proiectul educațional intradisciplinar „Literatura și filmul” în care au fost implicați elevii din clasele IX-XI 

- activităţi extracurriculare de tipul  „Eminescu de ieri și de azi” 

- îndrumat elevii care au participat la concursul judetean „Porni Luceafarul...” și concursul de creație literară „Mamă, primăvara are chipul 

tău !” 

- organizat şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; 

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

- participat la Cercul pedagogic organizat de Seminarul Teologic Iasi 

 

Prof. Zoica Gherghină: 

- activităţi extracurriculare de tipul  „Eminescu de ieri și de azi”, „Și noi avem drepturi” organizate in parteneriat cu Salvati copiii cu ocazia 

Zilei Drepturilor Copilului (20 noiembrie), activitati cu ocazia Zilei Educatiei; 

- îndrumat elevii care au participat la concursul judetean „Porni Luceafarul...” și concursul de creație literară „Mamă, primăvara are chipul 

tău !” 

- organizat şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; 

- pregătit elevii pentru olimpiada de lectură, olimpiada de limba şi literatura română faza judeţeană și alte concursuri școlare. 

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

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

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

- derulat în semestrul al II-lea proiectul educațional intradisciplinar „Literatura și filmul” în care au fost implicați elevii din clasele IX-XI 

- evaluator la Olimpiada județeană „Lectura ca abilitate de viaţă”  

- evaluator la Olimpiada județeană de limbă și literatură română. 

- evaluator la Olimpiada județeană „Universul cunoașterii” 

- participat la Simpozionul Judetean Anotimpurile jocului cu lucrarea „Metoda jocului didactic la ora de limba româna” 

- organizator la Concursul Național Transcuricular „Ionel Teodoreanu” 

- susținut în comisie referatul cu titlul „Rolul metodelor activ-participative la ora de limba română” 

- urmat cursul „Profesorul metodist” organizat de CCD IAȘI. 

- participat la Cercul pedagogic organizat de Seminarul Teologic Iasi 

- încheiat parteneriat cu școala Osoi. 

- membră în echipa care a elaborat proiectul ERASMUS 
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                   Catedra de limba română a avut o activitate bogată şi cu rezultate dintre cele mai bune ceea ce demonstrează că toţi membrii 

acestei catedre au ştiut şi au reuşit să creeze climatul propice dezvoltării şi manifestării intelectuale a elevilor;  ea a realizat de-a lungul anului 

şcolar 2015-2016 o serie de activităţi metodice şi culturale menite să lărgească şi să completeze cadrul formativ şi informativ al procesului 

educativ. 

 
 

3. COMISIA DIRIGINŢILOR 

- responsabil prof. Gabriela Truşi 
 

 

In această perioadă, profesorii diriginţi ai Liceului Tehnologic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei, au urmărit ca prin activitatea desfăşurată 

să materializeze trăsăturile şi principiile consilierii şcolare  văzută ca un proces de dezvoltare şi prevenire prin optimizarea modului în 

care elevul relaţionează cu şcoala. 

Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat cu 

profesorii claselor şi cu elevii aleşi în Consiliul elevilor în vederea prevenirii absenteismului şi a abaterilor disciplinare. 

Activităţi extraşcolare desfăşurate  

 

NR. 

CRT. 

ACŢIUNI/MOD DE DESFĂŞURARE COORDONATORI DATA PARTICIPANŢI 

1.  FESTIVITATEA DE DESCHIDERE A NOULUI 

AN ŞCOLAR 

Director GABRIELA  

DOBREA 

Director adjunct 

VASILE CĂTĂRĂU 

14.IX.2015 ELEVII ŞI CADRELE 

DIDACTICE, OFICIALITĂŢI 

ŞI MEMBRI AI 

COMUNITĂŢII LOCALE 

2.  „ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ – STIL DE VIAŢĂ 

SĂNĂTOS” 

IRINA STATE 

DIRIGINŢII 

CLASELOR a IX-a 

16. X. 2015 ELEVII CLASELOR A IX-A 

3.  “BALUL BOBOCILOR” GABRIELA TRUŞI 

DIRIGINŢII 

CLASELOR a IX-a şi a 

XI-a 

10. XI. 2015 ELEVII CLASELOR A IX-A 

ŞI A XI-A 

4.  „ZIUA ANTIFUMAT” IRINA STATE 

LILIANA IFTIME 

17. XI. 2015 ELEVII ŞCOLII 

5.  „SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ŞI LEGUMELOR 

DONATE”  

PROF. DIRIGINŢI 18-22. XI. 2015 CONSILIUL ELEVILOR 



37 
 

6.  CARAVANA „FLOWER POWER” – PROIECT AL 

CLUBULUI IMPACT 

GABRIELA TRUŞI 

VIORICA MIHĂILĂ 

ELENA CĂTĂRĂU 

GABI GROSU 

FEVRONIA 

PRISACARIU 

20 noiembrie 

2015- 20 ianuarie 

2016 

24 ELEVI - MEMBRII 

CLUBULUI IMPACT 

„FLOWER POWER” 

7.  „ZÂMBET DE SĂRBĂTORI” AURA IVONA ZOTA 

VASILE CĂTĂRĂU 

GABRIELA TRUŞI 

22. XI.  – 15. 

XII. 2015 

PROIECTUL CONSILIULUI 

ELEVILOR – CAMPANIE DE 

VOLUNTARIAT SOCIAL 

8.  „MOŞ CRĂCIUN AJUNGE LA TOŢI COPIII!” GABRIELA TRUŞI 

GABI GROSU 

FEVRONIA 

PRISACARIU 

ELENA CĂTĂRĂU 

IOAN SURUGIU 

17.XII. 2015 CAMPANIE A 

VOLUNTARIAT SOCIAL 

INIŢIAT DE MEMBRII 

CLUBULUI IMPACT 

„FLOWER POWER” 

9.  „TOLERANŢA – ŞI NOI AVEM DREPTURI” – 

PROIECT REALIZAT ÎN PARTENERIAT CU 

ORGANIZAŢIA „SALVAŢI COPIII” 

ZOICA GHERGHINĂ 

DIANA RÂŞCANU 

DECEMBRIE 

2015 

ELEVII CLASELOR A IX-A – 

A XI-A 

10.  „PORNI LUCEAFĂRUL…” – RECITAL DE 

POEZIE ŞI CÂNTECE PE VERSURILE POETULUI 

MIHAI EMINESCU 

MARIA LOGHIN – 

BIBLIOTECAR 

LĂCRĂMIOARA 

JUNCU - PEDAGOG 

15. I. 2016 ELEVII INTERNI  

11.  „EMINESCU DE IERI ŞI DE AZI” – RECITAL DE POEZII ŞI 
CÂNTECE, PREZENTĂRI POWER POINT 
 

MIHAELA IRIMIE 

DIANA RĂŞCANU 

ZOICA GHERGHINĂ 

OANA ANDREEA 

CĂPĂŢÂNĂ 

16.I. 2016 ELEVII CLASELOR A IX-A – 

A XI-A  

12.  „HORA UNIRII LA PODU ILOAIEI” –  RECITAL 

DE POEZIE ŞI CÂNTECE PATRIOTICE 

MARIA LOGHIN – 

BIBLIOTECAR 

ELENA SURUGIU - 

PEDAGOG 

24.I. 2016 ELEVII INTERNI 

13.  „PE-UN PICIOR DE PLAI...”- EXCURSIE VATRA 

DORNEI - BISTRIŢA 

GABI GROSU 

CRISTINA VAMAN 

GABRIELA TRUŞI 

1-3.04.2016 24 ELEVI 

14.  „SĂ ŞTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN” TOŢI DIRIGINŢII ŞI 

PROFESORII 

GABRIELA TRUŞI 

18-22. 04. 2016 TOŢI ELEVII ŞI PROFESORII 

PĂRINŢI, PARTENERI ŞI 

COLABORATORI 

15.  PROIECTUL ,,CIOC, CIOC. CINE ESTE? ONG, 

COLABORARE CU FUNDAȚIA CORONA   

 GEANINA BRÎNZĂ  MARTIE-

APRILIE 2016 

120 ELEVI 
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16.  PROIECT: ,,FLUXUL DE ACTIVITĂŢI ÎN FIRMA 

DE EXERCIŢIU” ÎN PARTENERIAT CU 

COLEGIUL ECONOMIC ,,VIRGIL MADGEARU” 

GALAŢI, COLEGIUL TEHNIC ,,PETRU PONI” 

ROMAN, LICEUL TEORETIC ,,ION NECULCE” 

TG. FRUMOS IAŞI  

MONICA MIHAELA 

CARP 

ANA SAIZ 

OCTOMBRIE 

2015 –APRILIE 

2016 

40 ELEVI 

17.  EXCURSIE SIGHETU MARMATIEI   RĂZVAN LOCOVEI 

ALINA SAVIN 

MONICA MIHAELA 

CARP 

AURA ZOTA 

21 – 23.04.2016 30 ELEVI 

18.  „PISICA VERDE” – VIZIONAREA PIESEI LA 

TEATRUL „LUCEAFĂRUL” IAŞI 

GABI GROSU 

ELENA CĂTĂRĂU 

CRISTINA VAMAN 

GABRIELA TRUŞI 

11.05.2016 66 ELEVI 

19.  1 IUNIE – FESTIVITATEA DE PREMIERE A 

ELEVILOR OLIMPICI 

DOBREA GABRIELA 

CĂTĂRĂU VASILE 

TRUŞI GABRIELA 

MIHĂILĂ VIORICA 

1.06.2015 110 ELEVI PREMIAŢI 

40 CADRE DIDACTICE 

ELEVI, PĂRINŢI, MEMBRI 

AI COMUNITĂŢII LOCALE 

20.  “BALUL ABSOLVENŢILOR” DIRIGINŢII 

CLASELOR a XII-a 

29.05.2015 ELEVII CLASELOR a XII-a şi 

a XIII-a 

 

 În cadrul comisiei metodice au avut loc şi ore de asistenţă conform graficului: 

Nr. Crt. Profesor diriginte Clasa Tema Data 

1.  Irina State a IX-a C “Puterea anturajului – mesajul meu antifumat” 19.XI. 2015 

2.  Cristina Vaman a X –a D “Conflicte ce pot să apară în viaţa de zi cu zi” 24. XI. 2015 

3.  Fevronia Prisacariu a XII –a B „Sărbătorile de Iarnă – confecţionare de ornamente” 12. XII. 2015 

 

 a) Colaborarea cu familia reprezintă un obiectiv major al consilierii şcolare. Astfel au avut loc şedinţe cu părinţii pe clase. In urma 

acestor şedinţe părinţii au luat cunoştinţă despre Regulamentul de ordine interioară al şcolii şi despre activităţile elevilor. De asemeni, 

profesorii diriginţi au oferit consiliere părinţilor şi elevilor cu probleme de adaptare, învăţătură, frecvenţă sau disciplină. 

b) In vederea susţinerii examenelor naţionale la clasa a XII-a s-au organizat simulări la disciplinele pentru Bacalaureat, iar 

profesorii diriginti au prelucrat elevilor şi părinţilor acestora: Metodologia desfăşurării examenului de BACALAUREAT, lista 

opţiunilor pentru BACALAUREAT, programul de pregătire suplimentară, precum şi Metodologia desfăşurării examenului de 

ATESTAT PROFESIONAL.  
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4. COMISIA METODICĂ „OM ŞI SOCIETATE” 

                                                        - responsabil Savin Alina 

 

              În  anul şcolar 2015/2016  membrii comisiei ,,Om si societate” au desfăşurat o activitate susţinută, cu rezultate bune în plan 

educativ şi instructiv. 

            Comisia metodică ,,Om si societate” a fost alcătuită din 7 membri: prof. Trusi Gabriela, prof.Savin Alina, prof.Locovei Razvan, 

prof. Baciu Livia, prof.Moisa Diana, prof. Irimia Adina, prof. Moisa Sabina. 

Comisia metodică și-a desfășurat activitățile conform Planului managerial și a Planurilor de activități semestriale întocmite și 

aprobate la începutul anului școlar, respectiv la începutul semestrului I, în primele ședințe ale comisiei metodice.  

Obiectivele propuse s-au realizat cu ajutorul următoarelor activități: 

 realizarea planificărilor calendaristice semestriale; 

 proiectarea pe unităților de învățare; 

 utilizarea eficientă a auxiliarelor curriculare (tradiționale și moderne inclusiv a soft-ului educațional) în procesul de predare-

învățare; 

 participarea activă a profesorilor la toate formele de perfecționare organizate de ISJ (consfătuiri, cercuri metodice), și la 

cele organizate în școală (consilii profesorale, ședințe de comisie metodică); 

 actualizarea portofoliului personal; 

 realizarea de interasistențe și promovarea sistematică a metodelor și tehnicilor moderne, interactive, centrate pe elev; 

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

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

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

 notarea ritmică a elevilor; 

 utilizarea unei game cât mai diversificate de metode de evaluare și realizarea unor teste de evaluare în care să fie folosiți 

tipuri de itemi cât mai diverși; 

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

 

Activităţile s-au desfășurat în cadrul comisiei metodice lunar, conform programului de activităţi semestriale. 

I.  ACTIVITATEA EDUCATIVĂ ŞI EXTRAŞCOLARĂ 

prof. Trusi Gabriela 
 „Balul Bobocilor”; 

 în „Săptămâna: Să ştii mai multe, să fii mai bun”; 

 „Pe- un picior de plai” – excursie pe traseul Podu Iloaiei – Vatra Dornei – Bistriţa – Vatra Dornei – Podu Iloaiei; 

 Vizionarea piesei de teatru „Pisica verde” la Teatrul „Luceafărul” Iaşi. 

 Olimpiada de Religie, faza judeţeană, unde eleva Adumitroaie Dana din clasa a XII-a D, a obţinut premiul III; 
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 Pe tot parcursul anului şcolar am consiliat şi îndrumat elevii claselor a XII-a pentru o pregătire susţinută şi obţinerea 

de performanţe la examenul de susţinere a Atestatului Profesional şi a celui de Bacalaureat; 

 Proiectele implementate în acest an şcolar în cadrul Clubului IMPACT „Flower Power” s-au desfăşurat pentru membrii 

din comunitatea locală (bătrâni şi copii din familii defavorizate, bătrânii asistaţi la Spitalul Social Podu Iloaiei). 

 

prof. Locovei Răzvan 

În semestrul I am organizat singur activitatea cu elevii clasei a XII-a, pe tema integrării sociale și profesionale a elevilor, atât pe 

componenta teoretică, cât și cea practică (training NLP și analiza tranzacțională), cu tot ceea ce presupune aceasta: documentare, 

proiectare, implementare. M-am ocupat de componentele critice ale proiectului cu finanțare (Erasmus). 

În semestrul II am organizat activitățile din săptămâna școala altfel, cu cele două componente, respectiv Atelierul de 

Radiocomunicații, apoi excursia în Maramureș. În organizarea ultimei activități, în ceea ce privește calculațiile de cost, cooptarea elevilor, 

redactarea documentației etc, am fost ajutat de prof. Carp Monica, Zota Aura și Alina Savin. Prof. Alina Savin și prof. Aura Zota au însoțit 

elevii în excursie în mod efectiv, contribuind la buna desfășurare a activităților preconizate. 

Pregătirea participării a două eleve de la Liceul Tehnologic ”H. Vasiliu” la sesiunea județeană de comunicări și referate a elevilor, 

cu un proiect pe o tematică anunțată de organizatori. 

 

prof. Irimia Adina 

- „Şi noi sărbătorim Crăciunul”; 

- Concurs „Mărţişoare literare”, în colaborare cu CDI; 

- Voluntariat cu copiii in colectarea de fructe si legume in cadrul programului “Saptamana fructelor donate” 

- Voluntariat cu elevii in scopul ajutorarii persoanelor in varsta in preajma Craciunului 

  

- - Concursul   ” GRIGORE COBĂLCESCU” 

ALUCULESEI  PAVEL – CLASA a XI-a – PREMIUL  I 

ARTENI MADALINA – CLASA A XII-A – PREMIUL I 

IURENSCHI ROXANA– CLASA  a XII- a   -  PREMIUL al II-lea 

VIERU IOANA - MENTIUNE 

 

- -Participarea la Olimpiada de Geografie 

• ADUMITROAE DANA – PREMIUL AL III-LEA 

 VIERU IOANA – PARTICIPAE – 60 PUNCTE 

 

- PREGATIRE SUPLIMENTARA CU ELEVII CLASELOR  a XII-a  
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prof  Savin Alina 

 Balul Bobocilor, Organizarea si coordonarea activitaților in cadrul proiectului „Promovam sportul ,nu  violența„ in 

colaborare cu Jandarmeria Iași ,Serbarea de Craciun;Activitati sportive de 1 Iunie, Excursie cu elevii  claselor a X a C, 

a XI a C, 

 Am contribuit la buna desfăşurare a  activităţilor in saptamana ”Scoala altfel’’ 

 Locul I la faza de zona cu echipa de fotbal baieți 

 Locul IV la Cupa„ Sport in cartiere„ la fotbal baieți 

 Participare la Cupa Coca Cola fotbal baieți 

 Participare la faza județeana la Baschet baieți 

prof. Moisa Diana 

 
Titlul activitatii Cls participante 

Comunicare si limbaj 9ap,10c,10d 

Psihologia minciunii 9ap,10c 

Despre prietenie, sexualitate (Subiect tabu) 9ap, 9bp, 10bp 

Tipurile de comunicare 9ap ,10ap,10b,10c,10d 

Cum ne invingem emotivitatea? 10d,10c,10bp 

 

prof. Rusu Sabina 

 La data de 5 octombrie 2015, cu ocazia Zilei Mondiale a Educației, am susținut activități cu următoarea tematică: 

 „Alimentație sănătoasă pentru o viață de calitate” – clasa a a X-a, 

 „Integrare profesională și socială” – clasa a XII-a; 

-am participat la Cercul metodic al profesorilor de științe socio-umane, organizat în cadrul Liceului de Informatică „Grigore Moisil” Iași, 

cu tema „Strategii de dezvoltare antreprenorială”, profesor Romanescu Adina, 18 noiembrie 2015; 

- am participat la consiliile profesorale şi la şedinţele de comisie metodică organizate în şcoală; 

- am susținut în cadrul catedrei un referat cu tema: „Brandul – imagine, identitate și poziționare”, în data de 26 noiembrie 2015; 

 

prof. Baciu Livia 

- Am participat la etapa județeană a Olimpiadei Lectura ca abilitate de viață în calitate de profesor asistent (5. 12. 2015) 

- Am participat la cercul metodic  al profesorilor de științe socio-umane din anul școlar 2015-2016, intitulat ,,Formarea aptitudinilor 

și valorilor la disciplinele socio-umane” organizat de Liceul Teoretic de informatică ,,Grigore Moisil”, Iași, în data de 18 noiembrie 

2015. 
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- Am participat la a XII-a ediție a Sesiunii de comunicări științifice a profesorilor de științe socio-umane, istorie și religie, desfășurată 

șa Biblioteca Centrală Universitară ,,Mihai Eminescu” din Iași. (29.01.2016) 

 

II. PARTICIPARI LA SIMULARI BACALAUREAT, CERCURI METODICE, SESIUNI DE REFERATE 

Toti membrii comisiei au participat la simularile examenului de bacalaureat ca supraveghetori sau evaluatori. 

 

III. SEMINARII SI CURSURI DE PERFECTIONARE 

Membrii comisiei au participat la cursuri de perfectionare ,au sustinut inspectii pentru gradele didactice. 

 

IV. EVALUAREA ACTIVITĂȚII PROFESORULUI LA CLASĂ 

 Toti membrii comisiei au primit calificativul FOARTE BINE ,la sfarsitul anului scolar 2015-2016. 

 

 Puncte slabe :  

 utilizarea insuficientă a materialelor didactice, a sistemului informatizat AEL, neimplicarea tuturor membrilor în toate  

activitățile extra-curriculare și extrașcolare 
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5. COMISIA METODICĂ „TEHNOLOGII” – DT agricultură şi zootehnie 

- responsabil prof. Pădure Ion 

 

Activitatea comisiei metodice s-a desfășurat pe baza planului managerial și a programelor de activitate pe sem. I an școlar 2015-

2016. 

Obiective urmărite: 

- proiectarea eficientă a activității 

- cunoașterea legislației școlare în vigoare 

- realizarea activității didactice 

- evaluarea rezultatelor la învățătură  

- managementul clasei de elevi 

- managementul carierei și dezvoltării profesionale  

- dezvoltarea instituțională și promovarea imaginii școlii. 

 

Activități desfășurate: 

- analiza Raportului de activitate pe anul școlar 2014-2015 

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

- propunerea de activități pentru elaborarea planului managerial și a programului de activități pentru anul școlar 2015-2016 

- stabilirea planului de recapitulare pentru evaluarea elevilor prin teste inițiale 

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

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

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

- elaborarea și revizuirea CDL - urilor la clasele a IX-a și a X-a 

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

- parcurgerea atentă a conținuturilor de învățare din programele școlare 

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

- întocmirea portofoliilor personale 

- participarea la examene de diferență 

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

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

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

- efectuarea de vizite și asistenți la lecții și activități didactice 

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

- îmbunătățirea activităților de predare – învățare – evaluare prin valorificarea informațiilor de la testarea inițială, elaborarea de măsuri 

remediale pentru elevii cu note mici prin teme pentru acasă, rezumate, referate, planșe 

- analiza activității desfășurate pe semestrul I al anului școlar 2015-2016. 
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Lecții demonstrative: 

1. Surugiu Ioan – clasa a X-a A – Regiunile corporale la animalele de fermă 

2. Cătărău Elena – clasa a X-a A – Lucrările solului 

3. Pădure Ion – clasa a XII-a A – Patologia și terapia nou-născuților 

4. Grosu Gabi – clasa a XI-a – Semiologia aparatului genital. 

      Referate metodice: 

1. Pădure Ion – Valențe și limite ale testării inițiale 

2. Cătărău Elena – Metodologia de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenții  

învățământului profesional cu durata de 3 ani 

3. Pădure Ion – Principii de calitate pentru educație 

4. Grosu Gabi – Educația diferențiată – o alternativă strategică pentru îmbunătățirea performanțelor școlare. 

 

 

Alte activități: 

1. Cătărău Elena – activități în cadrul firmei de exercițiu Dream World în cadrul proiectului POSDRU – Educație ”cu profit”. 

2. Cătărău Elena și Grosu Gabi – activități de educație ecologică cu 50 de elevi în cadrul proiectului național ”Patrula ECO”. 

3. Cătărău Elena și Grosu Gabi – activități cu elevii clasei a IX-a  în cadrul proiectului JAR pe teme de educație ecologică. 

4. Grosu Gabi – activitate de voluntariat cu elevii pentru strângere de fonduri pentru ajutorarea familiilor sărace din Podu Iloaiei. 

5. Grosu Gabi – activități cu elevii cu ocazia Zilei Educației pe tema alimentației sănătoase 

6. Recenzie de carte tehnică – toți membrii comisiei, bibliotecarul, documentaristul. 

Rezultate la olimpiade școlare: 

Faza județeană: 

1. Toma Mirela, clasa a XI-a A, tehnician veterinar – premiul I 

2. Podoleanu Eugen, clasa a XI-a A, tehnician veterinar – premiul II 

3. Angheluș Ana Maria, clasa a XI-a B, tehnician în agricultură – premiul I 

4. Roman Măriuca, clasa a XI-a B, tehnician în agricultură – premiul III 

5. Atasiei Vasile, clasa a XII-a A, tehnician veterinar – premiul II 

6. Atasiei Constantin, clasa a XII-a B, tehnician în agricultură – premiul I. 

Faza națională: 

1. Angheluș Ana Maria, clasa a XI-a B, tehnician în agricultură – premiul II 

2. Toma Mirela, clasa a XI-a A, tehnician veterinar – premiul III 
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6. COMISIA METODICĂ „TEHNOLOGII” – DT economice 

- responsabil Carp Monica 
 

I. PROIECTAREA ACTIVITĂŢII: 

Obiectivele propuse s-au realizat cu ajutorul următoarelor activități: 

o realizarea planificărilor calendaristice semestriale; 

o proiectarea pe unități de învățare; 

o utilizarea eficientă a auxiliarelor curriculare (tradiționale și moderne inclusiv a soft-ului educațional) în procesul de predare-

învățare; 

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

membrii comisiei în data de 19.11.2015), și la cele organizate în școală (consilii profesorale, ședințe de comisie metodică); 

o actualizarea portofoliului personal; 

o realizarea de interasistențe și promovarea sistematică a metodelor și tehnicilor moderne, interactive, centrate pe elev; 

o prezentarea unor referate metodico-științifice; 

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

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

o notarea ritmică a elevilor; 

o utilizarea unei game cât mai diversificate de metode de evaluare și realizarea unor teste de evaluare în care să fie folosiți tipuri 

de itemi cât mai diverși; 

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

 

II. REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR DIDACTICE ȘI EXTRAȘCOLARE: 

 Pe parcursul anului scolar membrii comisiei  au utilizat strategii didactice care să dezvolte elevilor capacitatea de autoevaluare, 

capacitatea de lucru în echipă, de comunicare, analiză şi gândire logică şi caracterul aplicativ al învăţării; 

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

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

 În cadrul comisiei am diseminat activitățile realizate la nivelul comisiei metodice prin aplicarea de chestionare de feed-back, în 

vederea evaluării acestora; 

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

 Membrii comisiei au desfășurat activități care au avut drept obiectiv principal formarea deprinderilor de studiu individual și în 

echipă; 

 Am avut în vedere în realizarea activităților didactice să formez deprinderi de studiu individual și în echipă, dezvoltând competența 

de ,,a învăța să înveți”. 

 Participarea la: 
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- ,,Balul Bobocilor”- prof. Saiz Ana, prof. Brînză Geanina, prof. Dumitrescu Ana Maria, prof. Carp Monica; 

- ,,Alegerea meseriei de succes” – dezbatere clasa a XII a D, invitat expert contabil, membru C.E.C.A.R. d-l Rusu Remus- 

prof. Carp Monica, prof. Saiz Ana. 

- D-na profesor Carp Monica a participat  în calitate de Responsabil proces – 242104 COR – profesor coordonator activități 

firmă de exercițiu în cadrul proiectului Educație ,,cu Profit”, ID Proiect: POSDRU/175/2.1/S/150105, cofinanțat din FSE, 

prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, ,,Investește în oameni”; 

- Colaborare cu Fundația Corona pentru Proiectul ,,Cioc, cioc. Cine este? ONG, proiect ce a fost implementat în cadrul 

liceului ,,Haralamb Vasiliu”, Podu Iloaiei – prof. Brînză Geanina; 

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

Economic ,,Virgil Madgearu” Galaţi, Colegiul Tehnic ,,Petru Poni” Roman, Liceul Teoretic ,,Ion Neculce” Tg. Frumos Iaşi – Carp 

Monica, Saiz Ana; 

 S-au organizat cu ocazia ,,Zielei Internaționale a Educației” -  5 octombrie 2015, dezbateri cu elevii scolii; 

 S-au desfășurat activități care au avut drept obiectiv principal formarea deprinderilor de studiu individual și în echipă, dezvoltând 

competența de ,,a învăța să înveți”. 

 

III. EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂŢĂRII: 

 Membrii comisiei au adus la cunoștința elevilor criteriile și procedurile de evaluare pentru disciplínele pe care le predau; 

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

 La începutul anului școlar s-au aplicat teste inițiale; 

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

 În procesul de evaluare se utilizeză frecvent evaluarea orală; 

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

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

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

 Se utilizează instrumente de evaluare unică. 

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

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

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

 Membrii comisiei  coordonează întocmirea portofoliului educațional; 

 S-au propus planuri de măsuri în vederea îmbunătățirii performanțelor elevilor atașat portofoliului educațional. 
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    IV. MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI: 

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

optimă a procesului instructiv-educativ; 

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

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

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

    V. MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 

 Curs: ,,Operare, introducere, validare și prelucrare date” InfoEducatia - prof. Carp Monica, prof. Saiz Ana, prof. Dumitrescu Ana 

Maria; 

 Conferința – Standardele de Control Intern Managerial – Conform Noului OSGG 400/2015” – S.C. Top Level Management SRL 

– noiembrie 2015 – prof. Carp Monica; 

 Lecție interdisciplinară în colaborare cu CDI la Modului M7 - Reclamă și publicitate la clasa a XII-a C pe tema – Reclama. 

Anunțul publicitar – în lumea cărților, prof. Brînză Geanina. 

 Elaborare  Fișe de descriere a temei pentru proba practică și Fișe de evaluarea în vederea certificării calificării profesionale 

Școala profesională – comerț - prof. Brînză Geanina, Dumitrescu Ana Maria; 

 Participare Simpozion National ..Creativitate in educatie si formare profesionala’’, 15 aprilie 2016 – Colegiul Tehnic de Cai 

Ferate ,,Unirea’’ Pascani – Prof. Carp Monica, prof. Saiz Ana; 

 Referate în cadrul comisiei metodice: prof. Carp Monica,  prof. Saiz Ana, prof. Vieru Lucian, prof. Dumitrescu Ana Maria, prof. 

Brinza Geanina. 

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

 

VI. CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA PROMOVAREA IMAGINII UNITĂŢII ŞCOLARE 

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

 Membrii comisiei metodice au promovat imaginea unităţii şcolare prin rezultatele obţinute la olimpiade şi concursuri: 

Olimpiade: faza judeteana 

1. Premiul II – Jacota Andreea Mihaela, clasa a XI a D - prof. Carp Monica, prof. Vieru Lucian; 

2. Mentiune – Daniloaie Cosmin, clasa a XI-a D - prof. Carp Monica, prof. Vieru Lucian; 

3. Premiul I – Zanogea Bianca, clasa a XII a D- prof. Carp Monica, prof. Saiz Ana; 

4. Mentiune – Chirilă Teodora, clasa a XII a D- prof. Carp Monica, prof. Saiz Ana; 

Olimpiadă faza națională:   Participare – Zanogea Bianca, clasa a XII a D- prof. Carp Monica, prof. Saiz Ana; 

Concursuri: 
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 Concursul interjudețean “Dumitru Rusu” secțiunea Contabilitatea evenimentelor și tranzacțiilor, Etapa județeana 2016: 

1. Morariu Diana, clasa a X a – premiul II – coord. Prof. Vieru Lucian; 

2. Tibichi Paula Amalia, clasa a X a – mentiune – coord. Prof. Vieru Lucian; 

3. Daniloae Cosmin, clasa a XI a, mentiune, coord. Prof. Carp Monica; 

4. Jacota Andreea, clasa a XI a, mentiune, coord. Prof. Carp Monica;  

5. Stan Petru Catalin, clasa a X a, mentiune, coord. Prof. Saiz Ana; 

6. Hutanu Florentina, clasa a X a, participare, coord. Prof. Saiz Ana. 

 Concursul interjudețean “Dumitru Rusu” secțiunea Comunicare profesională, Etapa interjudețeana 2016: 

1. Morariu Diana, clasa a X a, participare, coord. prof. Vieru Lucian 

 Coordonarea elevilor din clasele a XII a C și D în vederea eleborării unui proiect pentru susținerea Examenului de Certificare a 

competențelor profesionale nivel IV - prof. Brînză Geanina, prof. Carp Monica,  prof. Saiz Ana, prof. Vieru Lucian. 

 Am colaborat cu CDI pentru secțiunea ,,Povești scrise de copii” din clasa a X-a A profesională; 

 Simulare Bacalaureat sesiunea decembrie 2015, prof. Brînză Geanina, prof. Carp Monica,  prof. Saiz Ana, prof. Vieru Lucian 

 

VII. CONDUITA PROFESIONALĂ 

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

 Respectă și promovează deontologia profesională. 
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7. COMISIA METODICĂ „TEHNOLOGII” – DT mecanică 

- responsabil Crîșmaru Ion 

 

Comisia metodică „DISCIPLINE TEHNICE MECANICĂ – ELECTRONICĂ-AUTOMATIZĂRI”, este formată din 5 membri: 4 

ingineri și 1 maistru instructor. Conform statutului în învățământ trei cadre didactice sunt titulare, iar două cadre didactice sunt suplinitori 

calificați. 

Cadrele didactice din componența comisiei și-au desfășurat activitatea la clase de elevi cu profilurile tehnicși resurse naturale și 

protecția mediului, domeniile: mecanică, electronică-automatizări și agricultură. 

Comisia metodică și-a desfășurat activitățile conform Planului managerial și a Planurilor de activități semestriale întocmite și 

aprobate la începutul anului școlar, respectiv la începutul semestrelor I și II, în primele ședințe ale comisiei. Obiectivele Planului 

managerial au urmărit: 

 perfecționarea și pregătirea metodico-științifică; 

 evaluarea pregătirii elevilor și ridicarea randamentului școlar; 

 extinderea învățării informatizate; 

 educația prin activități extrașcolare. 

Activitățile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele de mai sus sunt: 

o discutarea programelor noi și reanalizarea programelor vechi; 

o realizarea planificărilor calendaristice semestriale și anuale; 

o proiectarea pe unități de învățare; 

o utilizarea eficientă a auxiliarelor curriculare (tradiționale și moderne inclusiv a soft-ului educațional) în procesul de predare-

învățare; 

o participarea activă a profesorilor la toate formele de perfecționare organizate de ISJ (consfătuiri, cercuri metodice), CCD 

(cursuri de perfecționare) și la cele organizate în școală (consilii profesorale, ședințe de comisie metodică etc.); 

o actualizarea portofoliului personal; 

o realizarea de interasistențe și promovarea sistematică a metodelor și tehnicilor moderne, interactive, centrate pe elev; 

o informări cu ultimele apariții editoriale de specialitate și metodice; 

o realizareade activități demonstrative și prezentarea unor referate metodico-științifice; 

o evaluarea rezultatelor obținute în anul școlar 2014 – 2015; 

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

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

o notarea ritmică a elevilor; 

o utilizarea unei game cât mai diversificate de metode de evaluare și realizarea unor teste de evaluare în care să fie folosiți 

tipuri de itemi cât mai diverși; 

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

o realizarea orelor de pregătire pentruolimpiadeleșcolare; 

o realizarea de ore în A.E.L. 
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Activitățile s-au desfășurat în cadrul comisiei metodice lunar, conform programului de activități semestriale. Astfel, au prezentat 

referate metodice prof. Crîșmaru Ion, prof. Enacache Ana Cristina, prof. Pocneț Daniel și prof. Coteanu Lenuța, iar prof. Pocneț Alfred 

Daniel și prof. Coteanu Lenuța au susținut lecții demonstrative. 

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

temele de proiect pentru obținerea calificărilor profesionale corespunzătoare nivelului 4 în termenele stabilite de MENCȘ și respectând 

curriculumul și SPP-urile conform specializărilor, apoi s-au informat elevii referitor la acestea. Modernizarea procesului de predare-

învățare s-a realizat și prin utilizarea de către profesorii comisiei a softurilor educaționale pentru domeniile mecanică și electronică-

automatizări și lecțiile puse la dispoziție de sistemul informatizat AEL. 

S-au întocmit orarele corespunzătoare pentru efectuarea stagiilor de pregătire practică. 

Colectivul de ingineri și maistrul instructor format din ing. Crîșmaru Ion, ing. Enacache Cristina, ing. Pocneț Alfred Daniel, ing. 

Coteanu Lenuța și m.i.Popa Gheorghe au pregătit elevii și au organizat și desfășurat fazele pe școală și locală a Olimpiadei tehnice. 

Același colectiv de cadre didactice din cadrul catedrei au pregătit elevii pentru participarea la faza județeană a Olimpiadei tehnice, 

obținându-se rezultate bune, astfel: 

 la clasa a XI-a E au participat elevii Manea G. Alexandru-Grigore (locul 1) și Oglinzeanu V. Alexandru Lucian; 

 la clasa a XI-a F au participat elevii: Alexa V. Iulian (locul 6) și Blăjuță F.N. Fabian-Gabriel; 

 la clasa a XII-a E a participat elevul Aștefănoaiei A. Dumitru Daniel. 

S-au realizat, discutat și aprobat temele de proiecte pentru obținerea calificărilor profesionale corespunzătoare nivelului 4 în 

termenele stabilite de MENCȘ și respectând curriculumul și SPP-urile conform specializărilor, apoi s-au informat elevii referitor la acestea. 

S-au  desfășurat activități de pregătire și îndrumare a elevilor de către coordonatorii de proiecte în vederea absolvirii nivelului 4, 

precum și a elevilor cu deficiențe de învățare. 

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

educaționale pentru domeniile mecanică și electronică-automatizări și a lecțiilor puse la dispoziție de sistemul informatizat AEL (care sunt 

neactualizate și insuficiente). 

Majoritatea membrilor comisiei au desfășurat și activități extracurriculare prilejuite de balul bobocilor, aplicarea testelor inițiale, 

repartizarea temelor pentru proiectele de obținere a calificării profesionale, organizarea banchetului claselor a XII-a, activități de 

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

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

 Integrare profesională și socială – clasa a XI-a E (Crîșmaru I., Enacache C.); 

 Educația mass-media – clasa a XI-a F (Crîșmaru I., Enacache C.); 

 Activitatea „101 antreprenori la clasă” din cadrul proiectului Global EntrepreneurschipWeek 2015, în colaborare cu dl. 

Irimia Claudiu, antreprenor local și prof. Grosu Gabi (Crîșmaru I., Enacache C.); 

 Activitatea „Educația pentru orientare profesională” (Succesul profesional), activitate pe bază de proiect de colaborare cu 

Junior Achievement România (Crîșmaru I., Enacache C.); 

 Activitatea având ca scop „creșterea gradului de informare a elevilor cu privire la riscul victimal în cazul faptelor comise 

cu violență, respectiv tâlhăriile, a infracțiunilor de furt și înșelăciune, consum de droguri, modul de comportare în incinta unităților de 
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învățământ și în afara acestora pentru a nu deveni victime sau autori ai unor fapte ce sunt pedepsite de lege”, în colaborare cu Poliția 

locală – agent Băițuc Cezar și prof. Gabi Grosu (Crîșmaru I., Enacache C.); 

 „Alimentația sănătoasă”, cu ocazia Zilei Internaționale a Educației (Pocneț A.D.). 

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

elev-elev și profesor-elev, conform proiectelor realizate și a graficului stabilit la nivelul școlii. 

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

contribuția inginerilor și maiștrilor instructori de la clase. 

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

promovabilitate de 100% deoarece fost pregătite din timp de către elevii coordonați de profesorii îndrumători. 

S-a realizat monitorizarea activității de predare-învățare a cadrelor didactice la clase de către membrii CEAC (fiecare membru al 

comisiei a fost observat la oră o dată în fiecare semestru), s-au verificat portofoliile profesorilor. 

În concluzie, pe întreaga perioadă a anului școlar 2015 – 2016, activitatea comisiei s-a desfășurat în bune condiții, membrii comisiei 

preocupându-se pentru creșterea calității și eficienței procesului de învățământ la modulele de specialitate. 
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8. COMISIA METODICĂ  ŞTIINŢE 

- responsabil prof. State Irina 

 

Capitolul 1 

Proiectarea activității: 

Pentru proiectarea eficientă a activităţii s-au întocmit planificările calendaristice anuale şi semestriale,  în deplină concordanță cu 

programele şcolare ; 

 - s-au aplicat testele iniţiale; 

- s-au prelucrat şi  interpretat rezultatele testelor iniţiale și s-au luat  măsuri  in vederea asigurării  progresului şcolar; 

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

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

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

- s-a utilizat TIC în activitatea de proiectare; 

                                                                                                 

Capitolul 2 

  Pentru realizarea activităţilor didactice: 

-  utilizarea unor metode active în activităţile de învăţare; 

-  adaptarea limbajului la nivelul achiziţiilor anterioare;  

-  dezvoltarea capacității de autoevaluare a elevilor;  

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

-  realizarea şi evaluarea la timp a activităţilor planificate; 

- utilizarea softului educațional; 

utilizarea resurselor materiale din unitate inclusiv TIC;  

Activităţile extracurriculare : 

prof. Miculi Elena 

-5 octombrie 2015 –Ziua Educaţiei: „Educaţia pentru comunicare”, „Cum să învăţăm?”. 

-18-22 aprilie 2016 - Săptămâna Şcoala Altfel -coordonator Atelierul de Arte, realizarea de picturi pe sticlă, aranjamente decorative pentru 

Sărbătorile Pascale.  

-1 iunie 2016 „Grădina şcolii noastre, oglinda noastră”- activitate de ecologizare cu participarea elevilor de la clasa a IX-a B. 

-16 iunie 2016 „Plantarea florilor în grădina noastră” - activitate de plantare de flori  cu participarea elevilor de la clasa a IX-a B. 

-Formarea deprinderilor de studiu individual şi în echipă în vederea formării/dezvoltării competenţei de „a învăţa să înveţi”. 

prof. Iftime Liliana 

-organizarea şi desfăşurarea de  activităţi în cadrul proiectului ”Educație pentru sănătate“:  ”Ziua Naţională împotriva fumatului.”, "Să 

ne alimentăm sănătos”, campanie de informare şi conştientizare,în colaborare cu prof. State Irina 

-organizarea festivităților de absolvire a elevilor din clasele a XII-a; 

-organizarea şedinţelor cu părinţii şi activităţi de consiliere; 
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-pregătire elevi pentru concursul de chimie “Petru Poni” faza judeţeană şi naţională; 

-pregătire elevi pentru concursul interjudeṭean de chimie “Academician Cristofor Simionescu” 

-pregătire elevi pentru concursul naṭional de chimie “Magda Petrovanu” 

 

prof. State Irina 

”Ziua Naţională împotriva fumatului.”-campanie de conştientizare şi informare despre efectele tutunului.-clasele a IX a C, D 

„Pentru o alimentație sănătoasă:16 octombrie- Ziua Internațională a alimentației“-clasele a IXa A,B,C,D. 

       Excursie didactică în colaborare cu prof Ciobanu Brîndușa, diriginte clasa aIX-a D: „Vizită Grădina Botanică și Institutul de 

chimie Petru Poni”; 

- organizarea de şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; 

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

- evaluare simulare Bacalaureat; 

-  pregătirea elevilor pentru concursul județean de biologie „Grigore Antipa”; 

 

prof. Dobrinescu Viorel 

- a organizat şi desfăşurat activităţi extracurriculare de tipul “Educație prin șah”, ”Atelier de radiocomunicații”, ”Ziua naţională 

împotriva fumatului”, ”Să ne alimentăm sănătos ”, "ABC-ul comportării civilizate”, ”Familia mea”, ”Meniul de la preparare la servire”, 

”Balul bobocilor”,  filme didactice şi audiţii muzicale; 

- a organizat şedinţe cu părinţii şi activităţi de consiliere; am pregătit elevi pentru Concursul de fizică “Ştefan Procopiu” , fazele 

judeţeană şi naţională;  

- pregătire suplimentară în vederea ameliorării situaţiei şcolare la clasa a XI-a F; 

- în cadrul orelor de fizică am pus accent pe noţiunile matematice necesare elevilor la examenul de  bacalaureat. 

 

Rezultate obţinute: 

Prof. Iftime Liliana 

- Aştefănoaiei Dumitru - Daniel, clasa a XII-a E, participare, concursul de chimie “ Academician Cristofor Simionescu” 

faza interjudeţeană; 

- Atasiei Vasile, clasa a XII-a A, participare, concursul de chimie “Petru Poni”,faza judeţeană;    

- Boboc Ana - Maria, clasa a XII-a E, mențiune, concursul de chimie “Petru Poni”,faza judeţeană;  participare, concursul naṭional 

de chimie “Magda Petrovanu”. 

- Cîrjă Andrei - Vasile, clasa a XII-a A, participare, concursul de chimie “ Academician Cristofor Simionescu”faza interjudeţeană; 

- Comandaru Tudor – Mircea, clasa a XII-a E: participare, concursul de chimie “ Academician Cristofor Simionescu”faza 

interjudeţeană; mențiune, concursul de chimie “Petru Poni”, faza judeţeană; participare, concursul naṭional de chimie “Magda 

Petrovanu”. 

-     Dumitriu Lavinia – Nicoleta, clasa a XII-a E, participare, concursul de chimie “ Academician Cristofor Simionescu”faza 

interjudeţeană. 
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- Musteaṭă Silviu – Constantin, clasa a XII-a E, participare, concursul de chimie “ Academician Cristofor Simionescu”faza 

interjudeţeană; mențiune, concursul de chimie “Petru Poni”,faza judeţeană; participare, concursul naṭional de chimie “Magda 

Petrovanu”. 

 

           Prof. Dobrinescu Viorel 

      Concursul de fizică “Ştefan Procopiu”: Coroabă Maria a IX-a D -  premiul II faza judeţeană;  premiul III faza națională  

 

o prof. State Irina 

Concursul județean de biologie G. Antipa: 

-premiul I: Ciulin Ana Maria, clasa aX-a C 

-premiul II: Ramașcanu Oana, clasa a X-a C 

-premiul II: Adumitroaie Vlad, clasa a X-a D 

 

-participare la Concursul Regional „Investigatori de mediu", organizat de Liceul Tehnologic economic de turism  -eleva Toma Mirela 

clasa aXIa A,   prof. State Irina, Cătărău Elena 

 

o Prof. Miculi Elena Adriana 

Participarea la Concursul de chimie „Petru Poni" -etapa judeţeană, cu elevele Aluculesei Teodora şi Veisa Ana Maria, clasa a IX-a A 

 

Capitolul 3 

 Pentru evaluarea rezultatelor învăţării: 

- realizarea evaluării continuă şi notarea ritmică a elevilor; 

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

- utilizarea de  instrumente de evaluare diversificate; 

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

- elaborarea portofoliului educaţional pentru îmbunătăţirea performanţelor şcolare;  

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

(portofolii, autoevaluarea); 

-s-au utilizat cele trei tipuri de evaluare: inițială- la început de semestru, evaluarea formativă-pentru a descoperi unde  întampină 

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

-s-a asigurat transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare;  

 

 Capitolul 4 

  Pentru evaluarea managementului clasei de elevi: 

-  stabilirea şi respectarea regulilor de conduită pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii; 
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-  motivarea elevilor clasei  prin valorizarea exemplelor de bună practică ; 

- pentru a facilita comunicarea elev/profesor am utilizat metode interactive și activitatea pe grupe de elevi.  

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

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

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

au remarcat obţinând  rezultate deosebite; 

           Capitolul 5 
Managementul carierei și al dezvoltării personale: 

 

Prof. State Irina 

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

- organizarea Cercului metodic județean de biologie-mai 2016, cu tema: „Situl de importanță comunitară-mijloc de conservare a 

biodiversității". Excursia didactică; 

- profesor asistent-evaluator Olimpiada de biologie faza județeană; 

- profesor asistent, insoțitor Concursul județean de biologie „Grigore Antipa ”; 

 

prof. Iftime Liliana 

   Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică: 

- profesor însoţitor la concursul interjudeṭean de chimie “ Academician Cristofor Simionescu”; 

- profesor însoţitor la concursul naṭional de chimie “ Magda Petrovanu”; 

- profesor evaluator la olimpiada de chimie-faza judeţeană; 

- profesor evaluator, membru în comisie la concursul de chimie “Raluca Rîpan”,faza judeţeană; 

- profesor însoţitor, membru în comisie şi evaluator la concursul de chimie “Petru  Poni”, faza judeţeană; 

- participare la cercul pedagogic al profesorilor de chimie, semestrul I, susţinut la Colegiul Tehnic”Gh.Asachi”,Iași; 

- participare la cercul pedagogic al profesorilor de chimie, semestrul al II-lea, susţinut la Colegiul Tehnic de Transporturi şi 

Construcṭii, Iași; 

- participare la workshop-ul „Noi orizonturi şi strategii în chimie”, coordonat de Academician Prof. Dr. Ing. Bogdan Simionescu, 

vicepreşedinte al Academiei Române; 

Referate în cadrul comisiei metodice cu tema „Proceduri de evaluare a calităṭii actului didactic” şi „Stiluri de învăṭare”; 

- organizarea, împreună cu profesorul de biologie, a dezbaterilor pe tema consumului de tutun, de produse etnobotanice şi a 

alimentaţiei inadecvate şi a unor expoziţii de desene sugestive. 

 

prof. Dobrinescu Viorel 

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

judeţeană și interjudețeană; 

- profesor însoţitor  la Concursul de creativitate în  Fizică și Tehnologii ”Ştefan Procopiu”,  faza interjudețeană; 
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- participare la cercul metodic nr.3 al profesorilor de fizică; 

- participare la activităţile din cadrul comisiei metodice de Știinţe; 

- participare la Consfătuirea profesorilor de fizică de la Colegiul ”C.Negruzzi”, Iaşi; 

- susținerea referatelor „Metode de evaluare. Avantaje și dezavantaje” și „Experimentul virtual ca punte între modelul teoretic și 

experimentul real”,în cadrul comisiei metodice de Științe. 

 

prof. Miculi Elena Adriana 

-Participare la consfătuirea profesorilor de chimie din 11 septembrie 2015; 

-„Demersuri specifice pentru scrierea şi implementarea proiectelor educative din C.A.E.N./C.A.E.R./C.A.E.J.” (02.10.-17.10.2015)-30 

ore, CCD. 

-Workshop-ul „Scrierea proiectelor Erasmus+-K1”(13-14.01.2016)-8 ore, CCD. 

-„Profesorul metodist”(14-31.01. 2016)-24 ore, CCD. 

-„Abordări inovative în managmentul proiectelor educaţionale europene” (17.02-05.03.2016)-42 ore, CCD. 

- „Curs formare profesională pentru ocupaţia de formator ”- martie-aprilie 2016, Infoeducaţia. 

-Participare la Cercul metodic nr. 7 al profesorilor de chimie organizat la Colegiul Tehnic „Gh. Asachi” Iaşi din data de 11 noiembrie 

2015 , având ca temă: „Utilizarea strategiilor didactice interactive, centrate pe elev, adecvarea acestor strategii la particularităţile claselor 

de elevi şi la specificul disciplinei”. 

-Prezentarea  referatului cu titlul „Interdisciplinaritate în ştiinţele naturii” în cadrul comisiei metodice de Științe. 

-Lecţie deschisă pe 16 iunie 2016 la clasa a IX-a A cu tema „Aplicaţii – număr de oxidare (N.O.); calculul coeficienţilor ecuaţiilor reacţiilor 

redox. Agenţi oxidanţi şi agenţi reducători”. 

-Coordonator Proiect european  Erasmus Plus- eligibil, 64 de puncte, 2016-1-RO01-KA101-023577  “Comunicarea eficientă-factor cheie 

în coerenţa organizaţională” 

 

Capitolul 6 
  Contribuţia la activitatea generală a unităţii de învăţământ 

-  aplicarea procedurilor stabilite la nivelul unităţii;    

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

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

-prof. Miculi Elena Adriana: 

 Coordonator Comisie Proiecte europene,  

membru Comisie Ştiinţe, 

membru Comisie Ritmicitatea notelor şi completarea documentelor şcolare, 

membru Comisie de inventariere a şcolii - Preşedinte Subcomisia 2 ; 
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   Prof. DOBRINESCU VIOREL 

-membru Comisia de monitorizare,coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern; 

-membru Comisia metodică de Științe; 

-diriginte clasa a XIIa F; 

-membru Comisia de consiliere, orientare și activități extrașcolare 

-membru Comisia pentru frecvență,combaterea absenteismului și abandonului școlar-clasa aXIIa; 

-membru Comisia de cercetare disciplinară; 

-membru Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare; 

-membru Comisia de securitate și sănătate în muncă; 

 

 Prof. IFTIME LILIANA 

-membru Comisia Metodică a profesorilor de ȘTIINȚE; 

-membru Comisia de consiliere , orientare și activității extrașcolare; 

-membru Comisia de organizarea examenelor; 

-diriginte clasa a XIIa D. 

 

Prof. STATE IRINA 

-responsabil Comisia metodică a profesorilor de ȘTIINȚE; 

-membru Comisia metodică a profesorilor diriginți –clasa a IXa C; 

-membru Comisia de inventariere în școală; 

-membru Comisia pentru organizarea examenelor ; 

 

Capitolul 7  Conduita profesională 

Profesorii, membri ai comisiei metodice de Științe manifestă atitudine  morală și civică, respectă și promovează deontologia profesională. 
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9. COMISIA DE PREVENIRE A VIOLENŢEI ÎN MEDIUL ŞCOLAR   

 

Responsabil: prof. Savin Alina Diana 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă importantă pentru crearea unui climat propice desfăşurării 

activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte. 

În vederea celor arătate mai sus s-a constituit la începutul anului şcolar Comisia pentru prevenirea violenţei în mediul şcolar la 

Liceul Tehnologic “HARALAMB VASILIU” Podu Iloaiei având următoarea componenţă:    

1.prof. Savin Alina  

2.prof. Carp Monica Mihaela 

3.prof. Brânzilă Mioara 

4.prof. Saiz Ana 

5.prof. Dumitrescu Ana Maria 

6.maistru Surugiu Ioan 

7.maistru Popa Gheorghe 

8.Ag. sef principal Băițuc Cezar 

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici particulare specifice tipului de violenţă despre 

care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a 

unor comportamente violente precum”: 

- Exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, vandalism- provocare de stricăciuni cu 

bună ştiinţă, furt) ; 

- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduit ireverenţioasă faţă de cadrul didactic) ; 

- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi oricare comportament care 

contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare. 
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La nivelul şcolii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul 

desfăşurării procesului instructive educative şi nu numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în 

rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie-biserică-primărie).  

 

OBIECTIVE : 

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea în cadrul şcolii; 

 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru 

formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul şcolii; 

 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi extracurriculare; 

 Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 

 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi a altor documente 

referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  

 

ASPECTE VIZATE: 

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori 

şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări acestora; 

- Realizarea comunicării interinstituţionale; 

- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi 

îndatoririlor. 
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MĂSURI ŞI ACŢIUNI: 

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru cadre didactice şi părinţi (pentru:  

identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor 

principali în situaţiile de violenţă, aflarea opiniilor elevilor, ale cadrelor didactice, ale părinţilor); 

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 

- Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării de către elevi şi profesori a unor semen 

distincte; 

- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi planurilor de acţiune; 

- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 

- Întroducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, în programarea orelor de dirigenţie; 

- Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe etnobotanice; 

- Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, 

părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei; 

- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între şcoală şi Poliţia Podu Iloaiei; 

Consilierea individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor agresive; 

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de violenţă; 

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv (fotbal, tenis de masă,volei,baschet); 

- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 

- Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu probleme de gestionare a comportamentui violent 

cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii); 

- Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial 

violent; 

- Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, observându-se remedierea comportamentului; 

- Activităţi pentru prevenirea şi combaterea violenţei în cadrul Programului “Şcoala altfel”. 
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ACTIVITĂŢI DERULATE: 

 “Incurajăm sportul nu violența” din cadrul proiectului realizat împreună cu Inspectoratul de Jandarmi județean Iasi; 

 “Comunicarea-cheia prevenirii violenţei în şcoală”. 

 Implicarea elevilor violenti in activitati extrascolare prin care sa le fie valorificat potentialul creativ si energia  
 Organizarea unor dezbateri pe teme privind violenţa, prevenirea  

 delincvenţei, a traficului de persoane, a consumului de droguri etc. (Valorificarea grupurilor de elevi şi cadre didactice formatori). 

 

ANALIZA SWOT a activităţii comisiei: 

PUNCTE TARI: 

- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 

- Existenţa unei procedure şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în incinta unităţii; 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 

- Implicarea consilierului educativ. 

     PUNCTE SLABE: 

-  Existenţa  unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine în incinta unităţii; 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 

- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei. 

AMENINŢĂRI: 

- Situaţia economico-socială precară; 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

- Lipsa de interes în ceea ce priveşte nevoia de educaţie. 

OPORTUNITĂŢI: 

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: Poliţia Locala, Asistenţa sociala. 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE : 

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 
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- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.; 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. 

Atasez tabelul cu elevii implicati in conflictele din scoala si masurile luate 
 

 

Nr.

crt. 

Numele si  

prenumele elevului 

Clasa Prof. diriginte Tipul abaterii Masurile aplicate 

1. CHEPTANARIU DENIS IX B 

PROF. 

SAVIN ALINA Tentativa furt 

deranjeaza orele de curs 

Injurii profesori 

PURTARE 2 

2.  AMBROZIE DANIEL X B IRIMIA ADINA Gesturi obscene fata de colege 

Atitudine sfidatoare fata de profesori 

PURTARE 4 

3. BOBOC PETRISOR XII E IRIMIE MIHAELA Agresiune Fizica PURTARE 4 

4. URSU MICHAIL XI A BRINZILA MIOARA Agresiune Fizica PURTARE 4 

5. CIRJA MIHAI XII F DOBRINESCU 

VIOREL 

-  

6. ROMASCANU CATALIN X B IRIMIA ADINA Consum alcool 

Agresiune fizica 

Eliminare din camin 

PURTARE 2 

7. CALFA FLORIN X B  IRIMIA ADINA Comportament inadecvat la ore 

 

PURTARE 2 

8. TODIRASCU ANDREI X B IRIMIA ADINA Comportament inadecvat la ore 

 

PURTARE 2 

9. CRISMARIUC ANDREI X B IRIMIA ADINA Comportament inadecvat la ore 

 

PURTARE 4 

10. SAMSON CTIN XII F DOBRINESCU  

VIOREL 

Consum alcool 

Agresiune fizica 

PURTARE 2 

11. VORNICU DANIEL XII C SAIZ ANA Consum alcool 

Agresiune fizica 

 

PURTARE 2 

12. PETRUSCA ANDREI XII C SAIZ ANA Absentat in timpul orelor cu stationare bar 

 

PURTARE 4 

13. ROMAN MANUELA X A 

Prof. 

RASCANU DIANA Agresiune fizica 

 

PURTARE 2 

14. SURDU MIHAELA X B IRIMIA ADINA Agresiune verbala 

 

PURTARE 2 

15. HARMANESCU STEFAN XIIF DOBRINESCU 

VIOREL 

Consum alcool 

Agresiune fizica 

PURTARE 2 
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10. COMISIA DE MONITORIZAREA A FRECVENȚEI 

- responsabil comisie : Saiz Ana 
 

 

La sfârşitul anului școlar 2015-2016, comisia de monitorizare a frecvenței la nivelul  Liceului Tehnologic “Haralamb Vasiliu” a constatat 

următoarele: 

 

1. CAUZE CARE AU FAVORIZAT ABSENTEISMUL ȘCOLAR 

 

 dezorganizarea unor familii;  

 stările conflictuale dintre părinți, care generează o atmosferă nefavorabilă pentru copii; 

 indiferența unor părinți față de situația școlară a copiilor ;  

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

 lipsa de supraveghere din partea părinților;  

 starea materială precară;  

 condiții de trai nefavorabile;  

 lipsuri în dotarea elevului cu cele necesare pentru școală;  

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

 apartenența la grupuri minoritare (etnie romă). 
 

 

2. IDENTIFICAREA ELEVILOR CU ABSENTEISM ȘCOLAR ȘI RISC DE ABANDON 
 

În urma monitorizării frecvenței, comisia a  identificat elevii cu absenteism școlar, care prezintă risc de abandon școlar, după cum urmează: 

 

Nr. 
CRT 

NUME INIT PRENUME1 clasa Măsuri luate de diriginți 

 
Sancțiuni 

1 GHEORGHE N MARIUS IX A trimis adresa la părinți, Primărie, Poliție 
 

2 PĂDUREȚ I IULIAN-IONUȚ IX B Provine din repetenție, plecat cu părinții la munca în străinătate  

3 SAVA-SUVAC D IOSIF XI A preaviz de exmatriculare exmatriculat 

4 SARION GC PETRONELA XI B consiliul clasei, înștiințare părinți, consilierea telefonică a  elevei  
 

5 NICULIŢĂ I EUGEN XI B consiliul clasei, înștiințare părinți exmatriculat 

6 STRATICIUC V FLORINA XI B consiliul clasei, înștiințare părinți  

7 ZODIERU G ELENA XI B preaviz exmatriculare exmatriculat 
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8 SANDU L NARCIS-IONUȚ XI B consiliul clasei, înștiințare tutore legal (plasament la bunici  materni) retras 

9 ONĂLĂU M BIANCA-MIHAELA XI B consiliul clasei,  înștiințare părinți, consilierea elevei la școală retras 

10 ACATRINEI I LENUȚA-MĂDĂLINA XI C abandon, consiliere părinți exmatriculat 

11 CHELARU VC LINA-VALENTINA XI C plecata cu mama in Italia exmatriculat 

12 HODOREANU I CLAUDIA-VASILICA XI C lucrează, consiliere părinți exmatriculat 

13 OLTEANU Ş COSTEL XI C abandon exmatriculat 

14 ASAVEI V IONUŢ-ALEXANDRU XI E preaviz de exmatriculare retras 

15 NEGREANU M VICTOR-IULIAN XI E preaviz de exmatriculare exmatriculat 

16 BODNARI C CONSTANTIN XI F preaviz de exmatriculare (lucrează) exmatriculat 

17 GHEORGHE N NECULAI-IONUȚ XI F preaviz de exmatriculare (lucrează în străinătate) exmatriculat 

18 FLOREA C COSMIN-ANDREI XII A consiliere părinți  

19 AMBROZIE D FRANCISCA-LAURA XII B consiliul clasei, preaviz exmatriculare exmatriculat 

20 BIŢĂ C DUMITRIŢA-ANDREEA XII B consiliul clasei, preaviz exmatriculare exmatriculat 

21 PĂTÎRNAC M MIHAI XII B consiliere telefonică  părinți, preaviz exmatriculare 
 

22 CUCUTEANU P MARIA-MĂDĂLINA XII C Discuții cu mama (probleme familiale: divorț) 
 

23 IANCU LP ROBERT-CRISTIAN XII F Discuții cu mama, preaviz exmatriculare retras 

24 CIUBOTARU G DORINA X A p 

consiliul clasei (elevă majoră scoasă din plasamentul familial la 

împlinirea vârstei de 18 ani) 

 

25 TÎRŞU D PAULA-ANDRADA X A p consiliul clasei (lucrează în străinătate; romă)  

26 BUSUIOC D LUCIAN X B p consiliere familie (lucrează; întreținător de familie; rom)  

27 CANAF N NICOLAIE-ALEXANDRU X B p consiliere părinți (situație materială precară, lucrează)  

28 ZÂNGA I MIHAI-VLĂDUȚ X B p trimis adresa la părinți (lucrează; manifestă dezinteres față de școală)  

 

3. Frecvența elevilor în anul școlar 2015-2016 

AN ŞCOLAR 
TOTAL 

ABSENTE 

TOTAL ABSENTE 

MOTIVATE 

TOTAL ABSENŢE 

NEMOTIVATE 

MEDIA ABSENTELOR 

NEMOTIVATE/ELEV 

2015-2016 43543 23235 20308 33,07 absente nemotivate/elev 
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STRATEGII  DE  INTERVENŢIE  ÎN  CAZUL  ABSENTEISMULUI 
 

1. Monitorizarea, de către diriginte, a absenţelor elevilor  

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

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

eventual, consilierea psihologică individuală / a familiei (în funcţie de cauză) 

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

negative ale şcolii şi ale familiei întreţin mecanismele de apărare ale elevului, creând un cerc vicios, în care, la limită, abandonul tinde să 

fie văzut de elev ca unică soluţie pentru ,,rezolvarea’’ problemei) 

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

6. Alte strategii de intervenţie: 

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

- notarea riguroasă a absențelor la fiecare oră de curs 

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

motivării absenţelor pentru participarea elevului la competiţiile sportive de către conducerea şcolii 

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

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

- metode de predare – învăţare atractive 

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

unor elite, concomitent cu etichetarea, marginalizarea, celor care nu aparţin elitei 

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

performanţei şi nu o modalitate de sancţionare a elevului 

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

focalizeze pe recompensarea elevilor şi nu pe sancţionarea lor 

- diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare 

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

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

- colaborare cu toate autorităţile comunităţii locale (poliţia de proximitate, jandarmeria, alte asociaţii şi ONG – uri). 
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11. COMISIA METODICĂ „LIMBI MODERNE” 

- responsabil, prof. Zota Aura-Ivona 

În primul semestru al anului şcolar 2015-2016, membrii Comisiei Limbi moderne au desfăşurat următoarele activităţi: 

- realizarea planificărilor anuale şi semestriale conform programelor şcolare în vigoare; 

- întocmirea subiectelor pentru testele iniţiale; 

- aplicarea şi analizarea testelor iniţiale; 

- realizare de teste şi chestionare; 

- participare la cercurile pedagogice şi consfătuirile specifice disciplinei; 

- realizare de asistenţe şi interasistenţe; 

- desfășurare ore de pregătire pentru examenul de bacalaureat. 

Catedra de limba engleză 
- „Harta Marii Britanii și Destinații turistice din lume”- clasa a IX A profesional, 28 X 2015 – prof. Mironescu Petronela; 

- ”Cross words puzzle”, rebusuri in limba engleza, la clasa a IX a C, in data de 27.11. 2015 – prof. Mironescu Petronela; 

- prezentare, în cadrul comisiei metodice, referat cu titlul „Aspectele antipedagogice ale teoriei de insurire a unei limbi straine a lui 

Krashen” - prof. Mironescu Petronela; 

- colaborare cu CDI la realizarea de proiecte prin îmbinarea de desene și compuneri în limba engleză, cu tema „Protecția mediului”, prof. 

Mironescu Petronela; 

-  susținerea primei inspecții în vederea obținerii gradului II - prof. Mironescu Petronela; 

-  susținerea primei inspecții în vederea obținerii gradului  I - prof. Zota Aura-Ivona; 

-  „Ziua Europeană a Limbilor”, clasa a XI-a C – prof. Zota Aura-Ivona; 

-  „Ziua Internațională a Drepturilor Copilului”, clasa a XI-a D – prof. Zota Aura-Ivona; 

-  „Obiceiuri alimentare sănătoase și nesănătoase”, clasa a XI-a C – prof. Zota Aura-Ivona; 

- „Efectele discriminării”, clasa a X-a D, 8 iunie, prof. Mironescu Petronela și prof. Zota Aura-Ivona; 

- plantare de flori în gradina liceului, la clasa a IXa B,  17 iunie,  prof. Mironescu Petronela și prof. Miculi Elena; 

- amenajarea panoului destinat limbi engleze, prof. Mironescu Petronela și prof. Zota Aura-Ivona; 

- pregătirea și îndrumarea elevilor pentru olimpiada de limba engleză - prof. Mironescu Petronela și prof. Zota Aura-Ivona; 

- desfășurarea, evaluarea olimpiadei de limba engleză, etapa locală - prof. Mironescu Petronela și prof. Zota Aura-Ivona; 

- pregătirea, îndrumarea, însoțirea a nouă elevi la olimpiada de limba engleză, etapa județeană și obținerea unei mențiuni – Ciornei Paula, 

clasa a XI-a D, prof. Zota Aura-Ivona; 

- participarea la cursul de formare „Operator introducere, validare și prelucrare date”, prof. Zota Aura-Ivona; 

- evaluare în cadrul concursului pentru admitere la clasa cu program bilingv limba engleză, prof. Zota Aura-Ivona; 

- membru în comisia județeană de înscriere a candidaților la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate - 

prof. Zota Aura-Ivona; 

- evaluare bacalaureat, competențe lingvistice - prof. Mironescu Petronela și prof. Zota Aura-Ivona; 
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Funcții îndeplinite în anul școlar 2015-2016: 

 

Prof. Zota Aura-Ivona 

-    membru în Comisia pentu proiecte europene; 

-    membru în Comisia diriginților; 

-    responsabil Consiliul Elevilor; 

-    responsabil Comisia Limbi Moderne; 

-    membru Comisia pentru olimpiade și concursuri școlare; 

-    membru Comisia pentru prevenirea și combaterea discriminării și promovarea interculturalității; 

-    membru Comisia pentru programe și proiecte; 

-    diriginte la clasa a XI-a C; 

-    diriginte înlocuitor la clasa a XI-a E. 

 

Prof. Mironescu Petronela 

- membru Comisia Limbi Moderne; 

- membru în Comisia pentru realizarea de reviste și publicații școlare; 

- membru în Comisia pentru organizarea examenelor; 

- diriginte înlocuitor la clasa a XI-a A. 

 

Catedra de limba franceză 

-  „Ziua Europeană a Limbilor” – prof. Brînzilă Mioara, prof. Popa Mihaela; 

-  „Ziua Internațională a Drepturilor Copilului” – prof. Brînzilă Mioara; 

-  „Obiceiuri alimentare sanatoase si nesanatoase” – prof. Brînzilă Mioara;  

- activitati pe tema violentei si a remedierii conflictelor, activitati pe tema alcoolului, fumatului si pericolului etnobotanicelor – prof. Brînzilă 

Mioara; 

- ,,Obiceiuri de Crăciun” - prof. Popa Mihaela și prof. Brînzilă Mioara; 

- ,,Cum să întocmesc o scrisoare de intenție’’ în cadrul Zilei Internationale a Educatiei, clasa a XI-a C, prof. Popa Mihaela; 

-  activitatea extracurriculară ,,Parfum d’automne” cu clasele a IX a C si  a XI a C, care au realizat desene și texte în limba franceză pe tema 

toamnei, prof. Popa Mihaela; 

- susținerea referatului „La relation entre l’objectif pedagogique et l’evaluation, prof. Popa Mihaela și prof. Brînzilă Mioara; 

-  „Simulare: călătorie imaginară în Franța”, clasa a XI-a E,  prof. Popa Mihaela și prof. Brînzilă Mioara; 

- organizarea și evaluarea olimpiadei de limba franceză, etapa locală, prof. Popa Mihaela și prof. Brînzilă Mioara; 

- activitatea metodico-demonstrativă „Les pronoms complement indirects (La cigale et la fourmi)”, clasa a IX-a C, prof. Popa Mihaela; 

   - pregătirea, îndrumarea și însoțireaa doi elevi  la faza județeană a Concursului de limba franceza „N.I Popa” și obținerea premiului II, cu 

elevul Crăciuneanu Alexandru, din clasa a IX-a D; 
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- participarea la a VIII-a editie a Sesiunii Internatioanale de conferinte despre Didactica FLE – Partager pour s’enrichir, activitate 

organizata de Inspectoratul Scolar Judetean Iasi in colaborare cu CCF Iasi, Asociatia Romana a Profesorilor de Limba Franceza, 

reprezentanti ai Ambasadei Franceze si delegatia din Wallonie – Bruxelles, prof. Popa Mihaela și prof. Brînzilă Mioara; 

- evaluare bacalaureat, competențe lingvistice - prof. Popa Mihaela și prof. Brînzilă Mioara. 

 

 

Funcții îndeplinite în anul școlar 2015-2016: 

 

Prof. Brînzilă Mioara 

      -     membru in Comisia pentu proiecte europene; 

      -     membru in Comisia diriginților; 

      -     membru în Comisia Limbi moderne; 

      -    diriginte nlocuitor la clasa a IX-a B; 

      -   membru în Comisia de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control managerial intern; 

- membru în Comisia de prevenire și reducere a violenței în mediul școlar. 

 

Prof. Popa Mihaela 

- membru în Comisia pentu proiecte europene; 

- membru în Comisia Limbi moderne. 
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12. RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE MATEMATICĂ-INFOMATICĂ  

- responsabil Ciobanu Brîndușa Viorica 

 

 În anul școlar 2015-2016 s-a avut în vedere realizarea obiectivelor prevazute în Planul Managerial al Comisiei Matematică și Ştiinţe.                                                                                                                            

  Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului liceal si profesional s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însușirea de 

cunoștinţe pe baza abordării transdisciplinare și transcurriculare a conţinuturilor programelor școlare.De asemenea, s-a ţinut cont de noile 

reglementari elaborate de M.E.C.T.S.  precum și de recomandările primite din partea inspectorilor de specialitate. 

  Astfel, s-au întocmit la timp planificările anuale și semestriale. S-au corelat conţinuturile cu obiectivele de referinţă și competenţe 

specifice. S-a asigurat caracterul practic-aplicativ al proiectării. Aceste planificări au fost parcurse în mod corespunzător de aproape toți 

membrii comisiei. 

  S-au întreprins activităţi de observare a elevilor, s-au derulat programe de pregatire suplimentară, discuţii cu părintii. Elevii au fost 

implicaţi în situaţii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizandu-se ulterior nivelul de performanţă realizat, dar și natura 

dificultăţilor de învăţare și adaptare. 

În ceea ce privește resursele umane, s-a avut în vedere participarea la acţiuni de formare continuă în cadrul consfătuirii cadrelor 

didactice care au avut loc la începutul anului școlar, a ședintelor de comisie metodică, a cercurilor pedagogice. 

În cadrul comisiei metodice Matematică și Ştiinţe au avut loc următoarele activităţi:   

o Analiza activităţii didactice din anul şcolar anterior; 

o Elaborarea Planului managerial și a  Programului activităţilor pentru anul școlar în curs; 

o Întocmirea planificărilor anuale, semestriale; 

o Întocmirea, aplicarea și dezbaterea rezultatelor obţinute la teste iniţiale si intocmirea planului de măsuri remediale; 

o Planificarea pregătirilor suplimentare pentru Examenul de bacaluareat; 

o Pregatirea elevilor pentru performanță și participarea la concunsuri școlare specifice disciplinelor. 

o Participarea la consfătuiri și cercuri metodice la nivel judeţean; 
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o Oraganizarea Cercului metodic judetean al profesorilor de matematică, martie 2016. În cadrul sedinței de cerc a fost susținută 

lecția demonstrativă ca exemplu de bună practică privind pregătirea pentru examenul de bacalureat, prof Ciobanu Brîndușa și 

Vaman Cristina  și prezentarea referatului cu tema Strategii și metode de eficientizare a matematicii 

o Realizarea de catre majoritatea cadrelor didactice din comisie a unor modele de fișe de lucru, teste însoțite de bareme de evaluare 

si notare, lucrări scrise semestriale, 

o Realizarea unei monitorizări permanente a progresului elevilor în special la clasele a XII-a prin simularile examenului de 

bacalaureat organizate de către ISJ Iași, respectiv de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Știintifice și susținerea la 

clase a unei lucrări sumative de tip Bacalaureat ( sem II). 

o Cadrele didactice din aceasta comisie metodică au fost permament preocupate de asigurarea conținutului știintific al lecțiilor, 

prin îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metodele moderne de predare-învățare-evaluare (utilizarea calculatorului, a 

lucrului pe grupe, lucrul cu fișe), utilizarea cu preponderență a metodelor din categoria celor activ participative; 

o Privind pregătirea pentru performanță au fost susținute ore de pregătire conform programelor de concurs, s-a organizat faza 

locala a Concursului de matematică aplicată “A. Haimovici”, la care au participat un număr de 28 de elevi, calificați la nivel 

județean un număr de 18 elevi,  unde am obținut un număr de 5 premii și două mențiuni. Participanții la faza națională a 

concursului (trei elevi) unde s-a obținut o mențiune. 

o La baza relatiilor cadru didactic-elev au stat respectul reciproc, conduita civilizata, colaborarea și înțelegerea, afectivitatea. Elevii 

au fost în permanență încurajați în dorința de autodepășire, atitudine pozitivă față de studiu, punctualitate, tinută decentă, 

conduită morală. 

o Pentru obtinerea unor rezultate bune la învatatura și disciplină s-a menținut o relație permenantă părinți-cadre didactice, cadre 

didactice-cadre didactice, cadre didactice-echipa managerială. 

o Doamna profesor Prisacariu Fevronia s-a preocupat de pregătirea pentru Concursul de Fizică “Stefan Procopiu “ - secțiunea 

calculator, unde elevii au luat premii și mențiuni la faza județeană și națională și a  participat la concursul județean “Incursiune în 

lumea tehnicii”cu lucrarea elevului Zaharia Claudiu din clasa a XII-a D. 
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Pe lângă multe reușite ale comisiei metodice am identificat câteva puncte slabe: 

o Insuficienta stimulare a elevilor pentru a participa la diverse concursuri specifice disciplinelor; 

o Există suficienți elevi care ar putea face față unui concurs, dar pregătirea insuficientă determinată și de numărul mic de ore îi 

determină să renunțe la activitatea de performanță la aceste discipline; 

o Înscrierea cu întârziere de către unii profesori a notelor în catalog; 

o Nevalorificarea la maximum a materialelor didactice și a sistemului informațional; 

o Numărul mic de ore de inter asistență colegială; 

o Lipsa activităților desfășurate pe baza de proiect educațional 

Rezultatele la bacalaureat  pe  note  seria curentă 

Nota 

între 
Sub 5 5 -5,99 6 – 6,99 7 -7,99 8 – 8,99 9 – 9,99 10 

Nr  elevi 9 16 10 14 12 7 2 

 

Se observă ponderea mare a notelor între 5 -5,99 și scăderea numărului de note de zece, scădere ce poate fi pusă pe seama itemilor 

de diferențiere cu nivel de dificultate crescut. Procentul de promovare pe disciplină este de 87,14 dar trebuie să admitem ca numărul de 

elevi care optează să susțină examenul de bacalaureat este mic în comparație cu numărul absolvenților. 

  De amintit ca profesorii din cadrul comisiei s-au preocupat de participări la activități extrașcolare, activități ce vor fi menționate 

în raportul comisiei diriginților. 
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12.  RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENTUL SECRETARIAT 

 

 Au fost întocmite dosarele de înscriere a elevilor în clasa a IX-a liceu și școală profesională; 

 S-a întocmit, întreţinut şi actualizat baza de date privind elevii ; 

 S-au întocmit şi completat registrele matricole și registrele de evidență a elevilor; 

 S-a completat și s-a actualizat, ori de câte ori a fost nevoie, SIIIR – Sistemul informatic Integrat al Învățământului din România  

 S-au colectat date și s-a tehnoredactat planul de şcolarizare, oferta de şcolarizare; 

 Am  informat elevii (prin aviziere sau comunicare directă) asupra examenelor (date, acte necesare, bibliografie etc.), programelor 

sociale de obţinere a burselor şi ajutoarelor de orice natură (bani, calculatoare), alocaţii; 

   Actualizăm permanent registrul de evidenta si înscriere a elevilor; 

 Au fost colectate opțiunile elevilor pentru simularea examenului de bacalaureat 

 Au fost completate datele elevilor în machetele solicitate de ISJ Iași; 

 Au fost realizate operaţiile necesare eliberării adeverinţelor, atestatelor profesionale nivel I, II, III şi IV, certificatelor de absolvire a 

liceului, diplomelor de bacalaureat, certificatelor de absolvire a ciclului inferior al liceului, certificatelor de competențe lingvistice și 

digitale;  

 Au fost întocmite foi matricole pentru seria curentă şi absolvenți din promoţiile anterioare; 

 Au fost completate, lunar,  dosarele şi baza de date pentru alocaţii – elevi care au împlinit 18 ani şi urmează cursurile liceale la zi; 

  A fost întocmită şi trimisă, în termenele stabilite de ISJ Iaşi, baza de date cu elevii care au solicitat alocaţia complementară; 

  Au fost înregistrate în registrul de intrări – ieșiri, precum și în fişierele electronice, apoi au fost verificate, îndosariate și arhivate, 

dosarele pentru „Bani de liceu” şi burse sociale 

  Au fost verificate dosarele pentru navetă elevi în vederea solicitării necesarului de la inspectorat; 

  Au fost întocmite situaţii  statistice pentru abonamentele elevilor; 

 Au fost întocmite lunar statele de plată pentru bani de liceu, burse sociale, burse de merit, navetă elevi; 

 Au fost completate situaţiile statistice ale elevilor și personalului, la începutul anului şcolar  și  la sfârşitul semestrului I, pe baza 

datelor înregistrate în procesul verbal al consiliului profesoral, care apoi au fost introduse atât în caietele statistice, dar şi în fişierele 

electronice cerute de ISJ Iaşi și Institutul Național de Statistică; 

  Au fost completate situaţiile statistice ale elevilor cu părinţii plecaţi în străinătate; 

  Au fost completate situaţiile statistice ale elevilor aflaţi în situaţie de abandon; 

  Au fost completate situaţiile statistice privind absenteismul şi au fost transmise datele în format electronic, conform cerinţelor ISJ 

Iaşi; 

   A fost completat necesarul de manuale în baza de date „RECARTARE” conform solicitărilor de ISJ Iaşi  

 Am tehnoredactat adrese şi note interne şi externe; 
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 Am înregistrat corespondenţa, actele, documentele emise de ISJ Iaşi, MENCS în registrul de intrare-ieşire; 

 Am gestionat corespondenţa de pe serverul FTP al  ISJ Iaşi; 

 Am gestionat corespondenţa de pe adresa de e-mail a Liceului Tehnologic „H. Vasiliu” Podu Iloaiei – gsahv@yahoo.com; 

 Au fost întocmite şi eliberate documente de personal (adeverinţe, copii etc.), pentru angajaţii Liceului Tehnologic “H. Vasiliu” Podu 

Iloaiei. Răspundem de exactitatea datelor înscrise în aceste documente; 

 Am întocmit şi eliberat documente (adeverinţe, copii etc.), pentru elevii Liceului Tehnologic “H. Vasiliu” Podu Iloaiei. Răspundem 

de exactitatea datelor înscrise în aceste documente; 

   Am tehnoredactat corespondenţa şcolii ; 

 Am completat condicile de prezenţă ale personalului didactic; 

 Am completat condica de prezenţă a personalului didactic auxiliar; 

 Am întocmit foaia de prezenţă colectivă pentru personalul didactic şi didactic auxiliar; 

 Am păstrat securitatea documentelor de secretariat. 

 Răspundem de securitatea si conservarea arhivei, în conformitate cu legislaţia în vigoare; 

  am întocmit situaţiile solicitate de Inspectoratul  Şcolar Judeţean Iaşi; 

  utilizăm produsele software din dotarea unităţii, întocmim diverse situaţii necesare  procesului instructiv-educativ şi activităţilor de 

secretariat ; 

 Suntem preocupate de permanenta perfecţionare și îmbunătăţire a pregătirii profesionale; 

  Am facilitat comunicarea informaţiei specifice între  I.S.J. Iaşi, unităţi şcolare din judeţ şi compartimentele specifice Liceului 

Tehnologic “H. Vasiliu” Podu Iloaiei 
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13.  RAPORT DE ACTIVITATE 

COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV 

 
Proiectarea activității 

Au fost întocmite planurile de reparații ale clădirilor și calculat necesarul de materiale necesare realizării acestora. 

Am întocmit planul de muncă al sectorului și am stabilit sarcini de lucru concrete pentru fiecare angajat în parte și am urmărit 

rezolvarea lor. Pe parcursul executării  acestor sarcini,  angajații din subordine au fost coordonați, îndrumați și controlați de felul cum au 

îndeplinit aceste sarcini. 

 Am elaborat tematica și graficul de control a activității personalului din subordine, a graficelor de activitate pentru personalul de 

îngrijire și pază din unitate. 

Realizarea activităților   

În colaborare cu conducerea unității de învățământ am identificat diferite probleme din sectorul administrativ, probleme pentru 

care am găsit și aplicat soluții optime de rezolvare. 

Am întocmit o planificare de întreținere a materialelor și instalațiilor pe care le am în subordine. 

În ce privește organizarea și gestionarea bazei materiale a unității de învățământ am o evidență clară a tuturor bunurilor din dotare, 

mobile și de inventar, care sunt repartizate pe subgestiuni. 

M-am ocupat de buna întreținere și funcționare a locațiilor instituției (școală, cămin, cantină etc), asigurând curățenia lor. 

Am asigurat paza și securitatea întregului patrimoniu, am luat măsuri pentru preîntâmpinarea incendiilor, prin întocmirea unui 

grafic și a unui plan de măsuri. 

În sectorul administrativ asigur protecția muncii realizând periodic ședințe de instruire și prelucrare a normelor în vigoare. 

Pentru pregătirea la timp a școlii, a căminului și a cantinei pentru începutul anului școlar din punct de vedere igienico – sanitar am 

organizat diferite acţiuni în acest sens. 

M-am ocupat de organizarea și efectuarea reparațiilor la localurile și mobilierul deteriorat. 

Am făcut propuneri de înlocuire a bunurilor ce nu mai pot fi folosite (propuneri de casare) și m-am ocupat de procurarea 

materialelor pentru efectuarea curățeniei și dezinfecției, precum și a unor obiecte de inventar, pentru desfășurarea activităților educative 

și cultural sportive. 

 Sunt responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor în cadrul unității (dețin autorizație ISCIR) 

Comunicare și relaționare 

  Am sprijinit comitetul de internat în asigurarea ordinei și disciplinei, curățeniei, precum și respectarea normelor cu privire la starea 

de igienă, împreună am făcut propuneri cu privire la dezvoltarea bazei materiale a internatului, am planificat lucrări de întreținere și 

reparații. 

 La începutul anului școlar am predat pe bază de proces verbal inventarul cu obiecte de inventar comitetului de internat și fiecărui 

elev căminist, pe care-l preiau la sfârșitul anului. 

 Am colaborat cu pedagogii la repartizarea elevilor în dormitoare, predându-le camerele cu bunurile din dotare pe bază de procese 

verbale. Am întocmit inventare pentru toate încăperile școlii, clasele le-am predat profesorilor diriginți și comitetelor de clasă cu bunurile 

existente la fiecare început de an pe bază de proces verbal. 
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 Am întocmit o listă cu obligațiile elevilor conform prevederilor regulamentului de organizare și funcționare a internatelor și a 

cantinei școlare. 

 Împreună cu personalul serviciului contabilitate și profesori diriginți urmăresc ca toți elevii căminiști să-și achite toate datoriile 

către cămin și cantină. 

 Răspund de gestionarea bunurilor, precum și de buna funcționare a cantinei împreună cu comitetul de cantină urmăresc utilizarea 

rațională a energiei electrice, apă, a materialelor consumabile, urmăresc aplicarea și respectarea normelor de igienă, organizez activități 

de aprovizionare, depozitarea și conservarea alimentelor, rezolvarea operativă a sesizărilor și solicitărilor elevilor, întocmesc documentația 

de intrări – ieșiri a alimentelor și materialelor consumabile. 

Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii unităţii şcolare 

  La nivelul comunității locale promovez sistemul de valori al unității de învățământ confidenţialitate, integritate morală şi 

profesională, respect şi toleranţă, respectarea legislaţiei specifice, respingerea conduitelor inadecvate. 

 Facilitez procesul de cunoaștere, înțelegere și respect regulile sociale. 

 Particip și mă implic în procesul decizional în cadrul instituției și la elaborarea, implementarea proiectului instituțional. 

Particip la derularea proiectelor de parteneriat cu diferiți agenți economici din zonă și atragere de sponsorizări în vederea dezvoltării 

bazei materiale a unității. 
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14.  RAPORT DE ACTIVITATE AL LABORANTULUI 

 

                Referitor la sarcinile de serviciu trasate conform fișei postului pentru funcția de laborant de cultură generală, în laboratoarele de 

fizica, chimie, biologie, informatică și discipline tehnice, menționez că am realizat următoarele activități: 

• La începutul anului școlar am realizat, împreună cu profesorii de specialitate instructajul pentru S.S.M. și P.S.I. în laboratoare, şi 

am urmărit şi răspuns de respectarea cu strictețe a acestor norme. Procesele - verbale întocmite sunt îndosariate şi se află la laboratoare. 

Frecvent, reamintesc elevilor cele mai importante norme de protecție, de mânuire a ustensilelor şi aparaturii, pentru a preîntâmpina micile 

accidente.  

•Tot la începutul anului școlar, am verificat inventarul din laboratoarele de fizică-chimie, biologie şi discipline tehnice. Cu această 

ocazie am trecut în revistă şi necesarul de materiale consumabile pentru fiecare experiment în parte (electrozi, becuri, baterii, butelie gaz, 

spirt, aşchii de brad, chibrituri, etichete, sârmă, pilitură, etc), precum şi necesarul de reactivi de laborator. 

Am verificat şi inventarul celorlalte materiale didactice (planşe, hărţi, globuri pământeşti, aparate de proiecţie, ecrane) pe care le 

gestionez. 

Am pregătit materialul didactic demonstrativ, aparatura audio-vizuală și instalațiile de laborator necesare experimentelor la fizică și 

chimie, potrivit indicațiilor şi cerințelor profesorilor de specialitate, conform planificărilor făcute de aceștia. 

La toate lecțiile care necesitau experiment demonstrativ am pregătit materialele şi am participat efectiv la realizarea 

experimentelor, în prezenţa profesorilor. La lecţiile cu experiment frontal, am pregătit materialul şi am realizat experimentul în faţa elevilor, 

pe masa de lucru, iar acolo unde a fost cazul, am trecut pe la fiecare masă şi am arătat elevilor produsul de reacție sau rezultatul 

experimentului. La lecțiile în care fiecare elev contribuie la realizarea propriului experiment, am trecut pe la fiecare masă de lucru şi am dat 

indicații sau am ajutat la realizarea experimentului. 

Am pregătit pentru orele de biologie planșele şi materialele didactice necesare desfășurării orelor. Experimentele din laboratorul de 

biologie au fost în mod special observații microscopice, disecții; le-am desfășurat în bune condiții datorită ajutorului primit din partea 

profesorului. 

Am verificat permanent starea de funcționare a aparaturii din laboratoare: microscoape, balanțe, surse de tensiune, ampermetre. 

voltmetre, voltametre, pirometre, electroscoape, circuite electrice. Am avut în vedere în special materialele noi primite; verificarea lor, 

etichetarea, depozitarea, întocmirea fișelor. 

Am confecționat material didactic pentru lecțiile care necesitau acest lucru, am recondiționat unele planșe şi hărţi pentru geografie, 

istorie, biologie, matematică, limba română, fizică, chimie, etc. 

Am asigurat buna funcționare a aparatelor pe parcursul desfășurării orelor de fizică, chimie şi biologie, le-am supravegheat şi am 

ajutat profesorii la buna organizare a secțiilor. Cu o zi înainte de desfășurarea lecției, am pregătit materialul didactic şi am realizat 

experimentul, verificând totodată corectitudinea și funcționarea în bune condiții a aparaturii 

Am urmărit depozitarea corectă a materialelor, a substanțelor chimice în cabinetul de chimie, prin etichetarea corectă a acestora şi 

așezarea lor în dulapuri închise, în spații în care elevii nu au acces. 

Am depozitat substanțele chimice separat, în funcție de clasificarea lor - acizi, baze, oxizi, săruri, substanțe simple pentru a avea 

acces ușor la acestea şi pentru a exista o ordine strictă în folosirea și depozitarea lor. 
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Am realizat inventarierea strictă a substanțelor chimice existente în laborator şi verificarea cantitativă a acestora în vederea 

întocmirii unor fișe de inventar exacte. 

Materialele folosite la experimentele de fizică le-am așezat în tăvi pentru fiecare experiment în parte, însoțite de fișe. 

Privind programul de perfecționare, am participat la cursul de calificare Laborant în învățământ, în perioada decembrie 2015 – 

februarie 2016.  

Am coordonat activitatea de la gazetele de perete pentru disciplinele fizică, chimie, biologie prin apariția de noi articole pentru 

informarea elevilor. 

Privind formarea continuă a personalului didactic auxiliar, am participat la 

În funcție de nevoile specifice ale unității am îndeplinit si alte sarcini, contribuind la buna desfășurare a activității instructiv - 

educative din școală. 

PUNCTE TARI:  

Strânsa colaborare cu toate compartimentele ce deservesc instituția; Lucrul în echipă cu personalul didactic din școală; Participarea la 

toate evenimentele ce se desfășoară în școală; Autoperfecționarea în lucrul cu elevii şi cadrele didactice; 

PUNCTE SLABE: Necesitatea reamenajării laboratoarelor școlare; Procurarea de noi truse pentru lucrul la fiecare masă; 

CONCLUZII:  

Voi face tot posibilul ca și în continuare să duc la îndeplinire toate sarcinile ce îmi revin în cadrul acestei instituții. 
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15. CONSILIUL ȘCOLAR AL ELEVILOR 
 

Prezentarea C.Ș.E. :  

1. Președinte: Vrinceanu Lusiana, clasa a X-a C;  

2. Vicepreşedinte: Hutanu Florentina, clasa a X-a C;  

3. Secretar: Tibichi Amalia, clasa a X-a C . 

 

Biroul executiv al C.Ș.E. :  
1. Departament Avocatul Elevului: Adumitroaie Dana, clasa a XII-a D;  

2. Departmanetul de concursuri școlare și extrașcolare: Ciornei Paula, clasa a XI-a D; 

3. Departamentul de mobilitate, informare, formare şi consiliere: Bulai Marian, clasa a XI-a C; 

4. Departamentul de cultură şi educaţie: Chelaru Liliana, clasa a XI-a C; 

5. Departamentul de sport: Zaharia Claudiu, clasa a XII-a D. 

 

 Obiective:  

Principalele obiective instructiv-educative urmărite în cadrul activităţilor desfăşurate de Consiliul Școlar al Elevilor au fost:  

• Cunoașterea de către elevi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Elevilor. Alegerea membrilor consiliului.  

• Antrenarea elevilor în activități școlare și extrașcolare educative, formarea și dezvoltarea abilităților organizatorice.  

• Lărgirea orizontului cultural, familiarizarea elevilor cu acceptarea și respectarea valorilor interculturale.  

 

Prezentarea programelor desfășurate:  

1. Alegerea președintelui, vicepreședinților și secretarului C.Ș.E. : 

Aceasta a presupus depunerea candidaturilor, campania electorală, organizarea votării, pregătirea campaniei electorale pentru alegerile 

județene, la care a participat președintele Consiliului Elevilor din unitatea noastră școlară. 

Obiectivele fiecărui departament sunt:  

a) Avocatul Elevului – obiectivele acestui departament sunt:  

1. respectarea drepturilor omului / copilului în instituţiile şcolare;  

2. înţelegerea, acceptarea şi respectarea individualităţii şi diversităţii elevilor din perspective etnice, religioase, culturale sau de gen;  

3. asigurarea egalităţii de şanse pentru toţi elevii în ceea ce priveşte accesul la instruire, posibilitatea dezvoltării individuale, asigurarea 

succesului profesional şi social;  

4. însuşirea unui mod adecvat de proiectare a activităţilor şcolare, astfel încât să fie promovate, în clasă, interacţiunea, incluziunea, 

cooperarea şi sprijinul – tacit sau explicit – între elevi;  
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5. crearea unui mediu educaţional care să promoveze, prin mijloace variate, incluziunea socială, astfel încât fiecare elev să simtă că 

este parte integrantă a acelei şcoli (şcoala percepută ca organizaţie.  

 

b) Departamentul de concursuri şcolare şi extraşcolare se ocupă de organizarea de concursuri, competiţii, simpozioane pe diverse 

teme incluse în programa şcolară sau pe domenii ce ţin de activitatea extraşcolară.  

 

c) Departamentul de informare, mobilitate, formare și consiliere: acest departament se constituie în cadrul C.Ș.E. , pe baza unui 

parteneriat între instituţia şcolară şi programul european EYCA, care oferă următoarele facilităţi:  

1. ofera informaţie de calitate ; 

2. dezvoltarea unor “jurnalişti de tineret” ; 

3. realizarea de sondaje;  

4. informarea permanentă asupra oportunităților pentru tineret, evenimente culturale, utilități, evenimente locale, pentru tineret.  

 

d) Departamentul de cultură, educaţie și programe şcolare se ocupă de :  

1. informare cu privire la evenimente culturale, oportunităţi pentru elevi, activităţi educative, programe şcolare în curs de desfăşurare; 

2. implicarea CSE în respectiva activitate (eveniment cultural, oportunitate educativă, programe destinate elevilor) prin realizarea de 

parteneriate între CSE şi organizatori;  

3. organizarea activităţilor specifice, proprii CSE , în colaborare cu ISJ, MECTS, alte instituţii sau ONG-uri de tineret.  

 

e) Departamentul de Sport va avea în componența sa membrii CSE cu afinităti şi activităţi sportive, care vor dezvolta o strategie de 

promovare a unei vieţi sănătoase prin activităţi de tipul:  

1. campanii de informare;  

2. activităţi propriu-zise pentru încurajarea obiceiurilor sănătoase;  

3. organizarea de activităţi sportive, competiţii, campionate, etc.  

 

3. Realizarea site-ului CSE, unde, de pe pagina oficiala a liceului, pot fi vazute activitatile CSE, se pot gasesc informatii si anunturi 

cu privire la intentiile si planurile CSE. Realizator si intretinere site – Jacota Gabriel Daniel, clasa a X-a C - http://liceul-tehnologic-

haralamb-vasiliu1.webnode.ro/. 

4. Proiectul „Zâmbete de sărbători” – obtinere sponsorizari,  si donații constând în haine și jucării si distribuirea lor către trei 

familii lipsite de mijloace materiale. 

5. Liceenii au talent – concurs desfasurat cu ocazia Zilei copilului. Concursul a fost anuntat printr-un poster realizat de catre Jacota 

Gabriel, au avut loc preselectii, s-au acordat premii. 

6. Reprezentantii CSE au luat parte in Consiliul profesoral al liceului, unde si-au prezentat activitatea. 
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V. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 
 

FINANŢARE DE LA BUGETUL REPUBLICAN 

  
  

 sem I sem II 

TOTAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL DE STAT 224.912 259.508 

TITLUL I – Cheltuieli de personal 14.355 9.558 

TITLUL II – Bunuri și servicii   

TITLUL VI – Transferul între unități ale Administrației 

Publice 

  

TITLUL VII – Alte transferuri (burse) 207.141 244.423 

TITLUL VIII – Asistență socială - naveta elevilor 3.416 5.527 

- Ajutor social 100 EURO   

TITLUL IX – Alte cheltuieli   

 

Plăţile efectuate s-au încadrat în creditele bugetare aprobate, evidenţa contabilă a fost ţinută în conformitate cu Legea 82/1991 

republicată şi a OMF nr. 1917/2005 şi a procedurilor cuprinse în alte reglementări. 

În cadrul titlului I au fost asigurate plăţile drepturilor salariale ale personalului care a participat la examene şi inspecţii. 

În cadrul titlului VII alte transferuri, au fost asigurată plata ajutorului financiar prin Programul Bani de liceu pentru elevii proveniţi 

din medii sociale cu venituri mici. 

Asistenţa socială cuprinde plăţile efectuate pentru naveta elevilor de la domiciliu la şcoală. 
FINANŢARE LOCALĂ 2015 - 2016 

 sem I sem II 

TOTAL CHELTUIELI DE LA BUGETUL DE STAT 1.047.804 1.947.223 

TITLUL I – Cheltuieli de personal 946.290 1.811.362 

TITLUL II – Bunuri şi servicii 92.064 122.286 

TITLUL VI – Transferul între unităţi ale Administrației 

Publice 

  

TITLUL VII – Alte transferuri   

TITLUL VIII – Asistenţă socială   

TITLUL IX – Alte cheltuieli - burse sociale 9.450 13.575 

Cheltuieli de capital   

Plăţile efectuate s-au încadrat în creditele bugetare aprobate, evidenţa contabilă a fost ţinută în conformitate cu Legea 82/1991 

republicată şi a OMF nr. 1917/2005 şi a procedurilor cuprinse în alte reglementări. 
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În cadrul titlului I au fost asigurate plăţile drepturilor salariale ale personalului din unitate. 

În cadrul titlului II Bunuri şi servicii – au fost asigurate cu prioritate plata utilităţilor, a convorbirilor telefonice, a decontării navetei 

cadrelor didactice, servicii medicale (medic medicina muncii, medic psiholog). 

Cheltuieli materiale de bunuri şi servicii, 2015 - 2016: 

 sem I sem II 

Gaz, lumină 50.495 80.161 

Apă, salubritate 7.295 13.502 

Telefon 2.318 4.903 

Furnituri 1.120 382 

Materiale curăţenie 304 2.113 

Piese schimb pentru maşină, tractoare, cositoare 647 115 

Combustibili 0 300 

Materiale, prestări servicii caracter funcţional 1.034 4.221 

Alte bunuri şi prestări servicii pentru întreținere 19.749 12.297 

Medicamente 179  

Obiecte de inventar 2.958 210 

Navetă profesori 3.330  

Cărţi, publicații 507 480 

Pregătire profesională 1.680 600 

Protecţia muncii  1.544 

Deplasări 448 1.458 

Total cheltuieli materiale 92.064 122.286 

 

Venituri proprii an şcolar 2015 - 2016 

Ferma școlară are un efectiv de 354 de animale grupate pe următoarele categorii:  

- porcine = 82 capete 

- bovine = 33 capete 

- ovine si caprine = 237 capete 

- cabaline = 2 capete 

Veniturile obţinute în anul şcolar 2015-2016 la regie şi din   valorificarea produselor de la fermă sunt: 

Contribuţia elevilor la taxă regie internat şi chirii  25.798 

Venituri din prestări de servicii, din valorificarea produselor 

proprii şi alte venituri ( subvenţii) 

315.334 

Total 341.132 
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Cheltuieli fermă şi regie 2015 - 2016: 

 

Materiale curăţenie 3.779 

Medicamente 1.859 

Furaje pentru animale 56.674 

Piese de schimb 5.440 

Materiale şi prestări servicii cu caracter funcţional 44.736 

Alte bunuri şi servicii 21.108 

Combustibil 16.618 

Deplasări 990 

Obiecte de inventar 2.343 

Furnituri de birou 2.513 

Poştă  721 

Reparaţii curente 20.139 

Încălzit, iluminat 515 

TOTAL 177.435 

 

În anul şcolar 2015-2016, elevii care sunt la cămin şi servesc masa sunt în număr de 102. Taxa pentru regie este de 1 leu / zi, iar alocaţia 

pentru hrană elevi este de 10 lei/zi. 
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VI. MANAGEMENT ŞI DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ 

 
 

                                                                    
                  Evaluarea întregii activităţi are ca scop eficientizarea procesului instructiv-educativ în care elevul devine partener în educaţie, 

implicându-se în actul propriei instruiri. A fost stimulată autoevaluarea ca instrument pedagogic, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi. 

Fișele de autoevaluare stau la baza stabilirii calificativelor anuale. 

Periodic, la nivelul catedrelor, în Consiliul profesoral și în Consiliul de administrație s-au făcut analize și evaluări pe diverse domenii de 

activitate ale procesului de învățământ și ale sectoarelor conexe, încercându-se eliminarea disfuncționalităților.  

În elaborarea ofertei curriculare s-a ţinut cont de propunerile colegilor, ale responsabililor de comisii metodice. Au fost antrenate în 

dezbateri în cadrul şedinţelor de catedră și al consiliilor profesorale toate cadrele. 

În ședințele cu părinții au fost făcute informări cu privire la activitățile curriculare și extracurriculare, la realizările dar și la problemele cu 

care se confruntă școala. Părinții au fost implicați în luarea deciziilor prin participarea efectivă și activă a reprezentanților părinților în Consiliul 

de administrație. 

Disfuncţionalităţile apărute în procesul de instruire şi educaţie (când a fost cazul) au fost aduse la cunoştinţă de părinţi, diriginţilor şi 

conducerii liceului, luându-se măsuri pentru înlăturarea lor. Comunicarea diriginţilor, profesorilor şi directorilor cu părinţii s-a făcut ori de câte 

ori a fost cazul. 

Asigurarea transparenței actului decizional a constituit o preocupare a activității manageriale. O altă preocupare a echipei manageriale a 

fost și coeziunea la nivelul structurilor de conducere, conlucrarea între diferitele sectoare de activitate. 

 

                                      

Director, 

prof. ing. Cătărău Vasile 
 


