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1.OBIECTIVE GENERALE ȘI PRIORITĂȚI ASUMATE PRIN PLANUL 

MANAGERIAL ÎN ANUL ȘCOLAR 2017-2018 

 

,,Școala cea mai bună e aceea în care înveți înainte de toate a învăța.” 

                                                                                          (Nicolae Iorga) 

 

           Prin Strategia Europa 2020, învăţământul preuniversitar românesc implementează 

obiective strategice cu finalitate de lungă durată (2020) obiective reflectate în planul de acțiune 

al Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Piatra-Neamț: 

 Modernizarea sistemului de evaluare a calităţii în învăţământul general;  

 Eficientizarea procesului educaţional prin punerea în aplicare a educaţiei centrate pe copil şi a 

principiului asigurării  relevanţei pentru creştere şi dezvoltare personală, socială şi profesională;  

 Sporirea accesului la educaţia de calitate pentru copiii de vârstă preşcolară şi şcolară;  

 Reducerea ratei  abandonului şcolar timpuriu şi creşterea procentului  absolvenţilor cu studii de 

liceu;  

 Promovarea educaţiei incluzive pentru antrenarea tuturor copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale în activităţi cu caracter instructiv-educativ;  

 Asigurarea formării profesionale, bazate pe competenţe, în învăţământul  tehnic şi racordarea 

acesteia la cerinţele pieţei muncii prin dezvoltarea instrumentelor de asigurare a calităţii, prin 

promovarea parteneriatului dintre instituţiile de învăţământ - mediul de afaceri și prin 

modernizarea programelor şi a reţelei de instituţii;  

 Gestionarea în condiţii optime a examenelor naţionale;  

 Reducerea abandonului şcolar; reducerea violenței în școli; 

 Formarea personalului din învăţământ prin programe ERASMUS+/POCU;  

 Reducerea violenţei în şcoală;  

 Programe pentru cei care au părăsit timpuriu școala (programul „A doua şansă”);  

 Autonomie pentru şcoli şi autonomie profesională pentru cadre didactice;  

 Implementarea programului „Școala după şcoală” ; 

 Adecvarea manualelor şcolare la noul curriculum;  

 Realizarea unui parteneriat eficient cu autoritățile administrației publice locale și comunitatea 

locală; 

 Creșterea ratei de înscriere și prezenţă zilnică la grădiniţă a copiilor de 3-5 ani din familiile din 

medii defavorizate. 
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OBIECTIVE GENERALE propuse pentru anul școlar 2017-2018 sunt: 

 

▪ Promovarea unui management al resurselor umane care să asigure creşterea calităţii şi 

eficientizarea activităţii;  

▪ Diminuarea şi combaterea absenteismului, prevenirea abandonului școlar și a violenței; 

▪ Asigurarea accesului la formarea continuă și perfecţionarea cadrelor didactice: grade 

didactice, formare continuă obligatorie, formări prin CCD, mentorat, educație 

permanentă, formări prin programe POSDRU/ERASMUS, în scopul creșterii calităţii 

serviciilor educaţionale; 

▪ Sprijinirea cadrelor didactice în vederea accesului la proiecte cu finanţare externă;  

▪ Îmbunătăţirea comunicării interne şi externe, promovarea şi încurajarea activităţilor în 

echipă; 

▪ Dezvoltarea unui curriculum şcolar la decizia şcolii bazat pe formarea competenţelor cu 

impact pozitiv asupra personalităţii elevului. 

▪ Proiectarea CDL-urilor în concordanță cu standardele de pregătire profesională ; 

▪ Asigurarea egalităţii de şanse şi sporirea accesului la educaţie; 

▪ Organizarea, monitorizarea şi evaluarea examenelor / concursurilor naționale, 

promovarea elevilor cu rezultate deosebite și a cadrelor didactice, care au asigurat 

pregătirea acestora; 

▪ Iniţierea/dezvoltarea  parteneriatelor şi acţiunilor destinate  promovării şcolii în 

comunitate. 

 

 

             În vederea realizării acestor obiective s-au respectat  următoarele principii și valori: 

                                           DIMITRIE                                           LEONIDA         

                                       D = DORINȚĂ                                     L = LUCRĂTORI 

                                       I   =INOVARE                                      E = EGALITATE 

                                       M =MOTIVARE                                   O = OPORTUNITĂȚI 

                                       I   =INCLUZIUNE                                N =NONVIOLENȚĂ 

                                       T = TOLERANȚĂ                                I  = INIȚIATIVE  

                                       R = RESPONSABILITATE                 D  =DEZVOLTARE 

                                       I  = INTEGRARE                                 A = ARMONIE 

                                       E = EDUCAȚIE 
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2. ANALIZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN CARE ASIGURĂ CALITATEA ÎN 

EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

 

Liceul  Tehnologic  „Dimitrie Leonida”  este o şcoală  prietenoasă,   democratică   și     

de empatie,   care valorifică   diversitatea culturală, un liceu în care toţi elevii   sunt respectaţi şi 

integrați fără discriminare şi excludere;                                                                                                                                                              

Liceul Tehnologic ”Dimitrie Leonida” Piatra Neamț își propune formarea personalității creativ-

inovatoare a elevilor, oferind o pregătire tehnico-științifică la standard european, bazată pe 

acumularea de cunoștințe atât teoretice cât și practice, astfel încât să  formeze absolvenți care să 

se poată adapta cerințelor de pe piața muncii și care pot să se dezvolte profesional chiar prin 

continuarea studiilor în unități de învățământ superior. 

 MISIUNEA 

LICEULUI TEHNOLOGIC „DIMITRIE LEONIDA” PIATRA NEAMȚ ESTE SĂ 

PREGĂTEASCĂ NEDISCRIMINATORIU PROFESIONIȘTI CU ȘANSE DE INSERȚIE 

PE PIAȚA MUNCII, ÎN COLABORARE CU FAMILIA ȘI COMUNITATEA LOCALĂ.                                             

ÎMPREUNĂ PROMOVĂM TRADIȚIA, COOPERAREA, DREPTUL LA OPINIE. 

 

OBIECTIVELE STRATEGICE 

• Eficientizarea procesului instructiv-educativ; 

• Asigurarea calității actului educațional prin îmbunătățirea serviciilor oferite de școală 

tuturor beneficiarilor; 

• Reducerea ratei de abandon școlar; 

• Educarea elevilor  pentru dobândirea  de noi capacităţi, deprinderi şi competenţe, pentru  

alinierea la dezideratele educaţiei europene în vederea extinderii ofertei educaționale; 

• Accesul la un învățământ de calitate, prin  participarea la proiecte și parteneriate multiple   

pentru dezvoltare instituțională durabilă.        

  

OBIECTIVELE SPECIFICE 

▪ Optimizarea formării cadrelor didactice  prin  cursuri de formare profesională conform 

nevoilor și particularităților instituției școlare; 

▪ Eficientizarea activității comisiilor metodice și CA; 

▪ Asigurarea asistenței specializate în procesul de educație, centrate pe nevoile elevului; 

▪ Asigurarea  pregătirii suplimentare/ remediale; 

▪ Adecvarea demersului didactic la nevoile reale ale elevilor prin derulare de programe 

specifice; 

▪ Creșterea rezultatelor  de promovabilitate obținute de  elevi la examene naționale; 

▪ Cooperarea cu familia, instituțiile abilitate, includerea acestei categorii de elevi în 

programe adaptate nevoilor lor; 

▪ Asigurarea accesului egal și universal la educație nediscriminatorie; 

▪ Cooperarea activă cu instituțiile abilitate ale comunității locale( Protecția copilului, 

DGAS); 
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▪ Diversificarea ofertei educaționale de calitate  prin implementarea unor programe de 

activități nonformale; 

▪ Diminuarea violenței, atragerea, stimularea, motivarea participării  active la programe 

educaționale pentru  elevi; 

▪ Desfășurarea orelor de curs în AEL la toate disciplinele; 

▪ Stimularea tuturor cadrelor didactice de a se implica  în parteneriate benefice școlii, 

participarea  elevilor la schimburi de experiență; 

▪ Derularea de proiecte/parteneriate de tip Erasmus+ și cu spirit antreprenorial pentru 

creșterea performanței elevilor și a cadrelor didactice; 

▪ Accesarea de proiecte/parteneriate din fonduri europene pentru mobilitate formare 

profesori, vizite de studiu și schimburi de experiență, realizate cu elevii. 

 

 

 

ANALIZA SWOT 

 

            Activitatea  desfășurată în cadrul Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” Piatra-Neamț 

reflectă următoarele aspecte : 

 

SURSA INTERNĂ 

               PUNCTE TARI  

 

             PUNCTE SLABE  

 
✓ Interesul  cadrelor didactice pentru 

înscrierea la examene de obținere a 

gradelor didactice și de acumulare a 

unui număr de credite transferabile;  

 

✓ Dezvoltarea unor parteneriate 

educaționale; 

 

✓ Existența unei biblioteci bine dotate 

corespunzător și a două săli multimedia 

dotate cu o rețea de calculatoare, un 

cabinet dotat corespunzător pentru ore 

de limba engleză, un cabinet de 

geografie ; 

 

✓ Colaborare bună cu autoritățile locale; 

 

✓ Consilierea psihopedagogică a elevilor 

aflaţi în dificultate: probleme de 

comportament, părinţi plecaţi în 

străinătate, elevi mai puţin susţinuţi şi 

motivaţi de către familie/ elevi din 

medii defavorizate;  

 

✓ Realizarea obiectivelor, documente de 

proiectare de calitate, organizarea 

activităţii, monitorizarea, controlul şi 

 Dezinteresul personalului 

didactic/didactic auxiliar de a participa la 

programe de formare, în special cu 

tematică abordată  pentru elevii 

defavorizați social, romi, elevi  incluzivi, 

cu C.E.S; 

 

 Lipsa evidenței clare cu documente 

medicale/argumentative, a numărului de 

elevi  cu probleme de învățare, C.E.S, cu 

nevoi speciale existenți în școală;  

 

 Lipsa unor programe de pregătire 

remedială accentuată pentru elevii cu 

nevoi speciale, incluzivi, defavorizați, a 

unor planuri de lecție adaptate sau 

inovatoare ( la care să asiste psihologul/ 

prof. de sprijin); 

 

 Risc de abandon școlar datorită elevilor 

din medii defavorizate sau cu părinți 

plecați la muncă, în străinătate ( o 

statistică din nr. total elevi 874: 47 

primesc burse sociale, 35 elevi burse 

profesionale și 19 elevi primesc bani de 

liceu); 
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evaluarea activităţilor; 

 

✓ Existența spațiilor de pregătire și 

instruire practică la standarde moderne, 

o sală de curs pentru discipline tehnice 

bine dotată și cu videoproiector ; 

 

✓ Dorința elevilor de a participa la diverse 

concursuri școlare, la care pot obține 

premii; 

 

✓ Atragerea de sponsori pentru stimularea 

obținerii de către elevi a unor rezultate 

la învățătură cât mai bune; 

 

✓ Existența proiectelor și concursurilor 

interdisciplinare organizate de școală în 

Calendarul Activităților Educative ISJ 

Neamț; 

 

✓ Implicarea cadrelor didactice în acțiuni 

comunitare S.N.A.C , de voluntariat în 

sprijinul elevilor cu deficiențe de 

învățare / defavorizați social; 

 

✓ Elevii din medii defavorizate sunt 

stimulați și ajutați să frecventeze 

cursurile liceale/profesionale - tehnic. 

 

✓ Instituția este dotată cu un cabinet 

medical cu asistență medicală 

permanentă și un cabinet pentru 

consultanță psihologică. 

 Lipsa unor mijloace  de motivare a 

cadrelor didactice de a lucra în medii cu 

elevi defavorizați; 

 

 Neimplicarea cadrelor didactice în 

activități extracurriculare adaptate 

nevoilor reale ale elevilor școlii/lipsa de 

inițiativă; 

 

 Scăderea interesului pentru studiu  în 

rândul elevilor; 

 

 Cooperare slabă cu familiile elevilor, 

participare în număr restrâns la ședințele 

cu părinții; 

 

  Preocupare restrânsă pentru sănătatea 

elevilor proveniți din medii defavorizate 

pentru menținerea unui mediu școlar-

colectiv  igienic pentru prevenirea 

răspândirii  bolilor colective; 

 

 Un procent mare de elevi navetiști din 

medii rurale sărace; 

 

 Lipsa unei consilieri de specialitate în 

rândul elevelor proveniți din familii 

dezorganizate, ( de ex. mame la vârstă 

timpurie); 

 

 Interesul scăzut al elevilor de a se pregăti 

pentru examenele naționale și refuzul  

participării;  

 

 Instituțiile comunității locale nu sunt 

implicate activ în parteneriate durabile și 

acoperă un număr restrâns de colaborări. 

 

 

 

 

 Nu există înființată o asociație a 

părinților. 

 

 

 Nu  s-a aprobat nici un proiect  European 

de finanțare externă nerambursabilă, sau 

de mobilitate/schimb de experiență. 
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                                            SURSA                                                               EXTERNĂ  

                OPORTUNITĂȚI                 AMENINȚĂRI  
✓ Posibilitatea elevilor liceeni de a lua 

parte la deciziile școlii conform 

legislației; 

 

✓ Participarea reprezentanților comunității  

locale în structura decizională a școlii; 

 

✓ Oferta generoasă de cursuri de formare  

oferită de furnizorii de educație 

acreditați pentru o formare profesională 

de calitate a cadrelor didactice și a 

personalului didactic 

auxiliar/nedidactic; 

 

✓ Oportunitatea de participare în proiecte 

interdisciplinare județene; 

 

✓ Posibilitatea cursanților adulți de a 

finaliza  cursurile liceale la forma de 

învățământ seral sau frecvență redusă/ 

ADȘ; 

 

✓ Șansa de a  accesa fonduri 

nerambursabile pentru investiții în 

școală,  prin proiecte cu finanțare 

externă; 

 

✓ Modalitatea de a participa la mobilități 

de formare în străinătate, schimburi de 

bune practici, schimburi de experiență 

inter - instituționale europene /job 

shadowing  împreună cu elevii; 

 

✓ Dezvoltarea unei culturi organizaționale 

pozitive și a unui climat de lucru 

motivant. 

• Scăderea populației școlare; 

 

• Influența negativă  în media a faptelor 

de violență săvârșite de elevi în școli ; 

 

• Reducerea entuziasmului cadrelor 

didactice  care lucrează în școli 

defavorizate social, față de profesia 

didactică; 

 

• Scăderea interesului elevilor față de 

obținerea unei calificări; 

 

• Precaritatea mediului familial al elevilor 

sub aspect socio-cultural; 

 

• Reticența părinților față de consilierea 

psihologică; 

 

• Slaba implicare a părinților în 

activitățile școlii, dezinteres față de 

preocupările și anturajul copiilor lor; 

 

• Folosirea de către elevi a limbajului 

agresiv, bullying, chiar violența fizică, 

creșterea numărului de fumători minori . 
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CONCLUZIILE ANALIZEI 

 
           Există un număr semnificativ de puncte tari identificate în organizarea şi funcţionarea 

intituției şcolare. Instituțiile comunității locale  oferă o gamă largă de oportunităţi, prin 

valorificarea cărora se întrevăd perspective multiple de dezvoltare educaţională şi instituţională.  

            Corelarea punctelor tari cu oportunităţile instituției de învățământ  conturează   resursele 

strategice:  

➢ Resurse umane pregătite  din punct de vedere profesional şi cu rezultate bune în procesul 

de învăţare-predare (elevi şi cadre didactice);  

➢ Dotare materială și tehnologică modernă;  

➢ Experienţă în management, formare, consiliere și orientare, în derularea proiectelor ;  

➢ Parteneriate cu instituţiile educaţionale, culturale; Colaborarea  bazată pe parteneriat cu 

autorităţile publice locale și judeţene;  

 

Din corelarea punctelor slabe cu ameninţările rezultă următoarele 

priorităţi strategice:  

 

1. Dezvoltarea resursei umane  prin formarea continuă a personalului didactic, didactic 

auxiliar, nedidactic și modernizarea actului didactic , în vederea asigurării  procesului 

instructiv-educativ de calitate  ;  

2. Creșterea calității  actului educațional, prin menținerea  confortului, siguranței în școală, 

crearea unui climat pozitiv,  asigurarea unui mediu colectiv  sănătos  cât  și prevenirea 

violenței;  

3. Reducerea absenteismului, abandonului școlar a elevilor proveniți din medii defavorizate 

social, egalitate de șanse prin  incluziune socială nediscriminatorie; 

4. Extinderea ofertei educaționale  pentru nivel liceal/profesional prin introducerea unui 

profil nou, în               

acord cu cerințele de pe piața muncii;  

5. Dezvoltarea parteneriatelor instituționale la nivel local, național și internațional, 

promovarea imaginii și creșterii prestigiului   școlii la un  standard european. 

 

                                     PROPUNERI: 

                

             Pentru anul școlar 2018-2019 ne propunem implicarea întregului colectiv, prin șefii de 

catedră, responsabilii comisiilor metodice în acțiuni de propunere care se subsumează 

activităților anului școlar 2017-2018, activități incluse în planul managerial. 

             În acest fel, întregul personal al școlii: didactic, didactic auxiliar, nedidactic va avea 

oportunitatea  de a-și  pune în valoare  creativitatea, ideile constructive  și să-și asume 

responsabilitatea în domeniul în care își desfășoară activitatea. În planurile manageriale ale  

comisiilor  metodice  vor fi reflectate obiectivele propuse. 

 

BENEFICIARII DIRECȚI : elevii și personalul Liceului Tehnologic ,,Dimitrie Leonida” 

Piatra-Neamț 
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BENEFICIARII INDIRECȚI : părinții elevilor, comunitatea locală 

PARTENERI :  ISJ Neamț, Primăria Orașului Piatra-Neamț, Poliția Comunitară, C.C.D Neamț, 

agenți economici, Direcția Generală pentru Sănătate Publică Neamț, Direcția pentru Asistență 

Socială Piatra-Neamț, C.J.R.A.E. Neamț, FICE România, Fundația Autonom, 

D.G.A.S.P.C.Neamț 

Realizarea unei analize adecvate a nevoilor constituie premisa reuşitei oricărei proiectări 

manageriale. Deşi anumite nevoi pot apărea pe parcursul procesului, este important ca pregătirea 

planificată să abordeze nevoile deja identificate. 

 Beneficiile autoevaluării și asigurării calității  

Unitatea noastră școlară are diferite tipuri de clienți, fiecare cu cerințe și așteptări diferite. 

Oferta de învățământ trebuie să ia în considerare nevoi variate de calificare și trebuie elaborată 

într-un asemenea mod încât să satisfacă cerințele:  

- elevilor, care doresc posibilități de învățare corespunzătoare aspirațiilor lor profesionale 

și personale (este necesar ca aceste calificări să constituie un „pașaport” pentru angajare, 

certificând abilitățile și competențele elevului);  

- angajatorilor, care doresc calificări valide și fidele, recunoscute prin acreditarea calității și 

nivelului de competență al angajaților;  

- sectoarelor publice, care doresc ca oferta ÎPT să poată susține dezvoltarea economică și 

să sprijine politicile guvernamentale.  

Asigurarea calității ofertei de învățământ este menită să ofere certitudinea că respectivele 

competențe sunt semnificative și creează beneficii concrete pentru elevi, angajatori, autorități 

publice și pentru unitatea noastră.  

 Beneficii pentru elevi:  

-standarde ridicate pentru învățarea individuală;  

-capacitate crescută de ocupare a unui loc de muncă;  

-egalitatea șanselor;  

-mai bună informare despre posibilitățile de învățare și traseele de dezvoltare;  

-implicare activă în desfășurarea programului de învățare și în procesul de îmbunătățire a sa;  

-feedback-ul constructiv furnizat de evaluări, care să demonstreze că punctele de vedere și 

comentariile elevilor sunt apreciate și respectate;  

-responsabilitatea și sentimentul de proprietate asupra programului de învățare, care să mărească 

implicarea și realizările elevilor;  

-apreciere și grad de satisfacție mai mari manifestate de elevii implicați în programul de învățare.  

Beneficii pentru angajatori:  

-număr mare de angajați cu competențe de bază solide;  

-competențe crescute la angajații cu abilități profesionale mai înalte;  

-aport la profitabilitatea organizației;  

-mai rapidă integrare a noilor angajați în forța de muncă stabilită și acomodare cu practicile de 

muncă;  

-încredere în soliditatea și calitatea învățământului și a competențelor achiziționate.  

Beneficii pentru autoritățile publice:  

-abilități crescute de angajare;  

-standarde mai ridicate în oferta de învățământ;  

-competențe de bază mai bune;  

-un nivel mai ridicat al abilităților pentru atragerea investițiilor interne;  

-încredere în soliditatea și calitatea învățământului și a competențelor achiziționate.  

-Beneficii pentru unitatea noastră:  

-informații despre buna practică;  

-comparații cu alte unități ÎPT;  
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-încrederea în propria ofertă și în capacitatea de a promova programele de învățare în mod 

corespunzător;  

-maximizarea potențialului de angajare al elevilor;  

-dovezi vizând oferta de calitate pentru organismele finanțatoare;  

-contribuție la dezvoltarea regională și a comunității locale;  

-legitimitate și recunoaștere crescute.  

Scopul autoevaluării și al asigurării calității  

Monitorizarea, revizuirea și evaluarea desfășurate pe parcursul procesului de 

autoevaluare contribuie direct la asigurarea calității ofertei educaționale. Asigurarea calității 

implică toate tehnicile și activitățile care vizează eliminarea cauzelor performanței 

nesatisfăcătoare prezente la toate nivelurile semnificative, de la identificarea nevoilor, până la 

evaluarea dacă aceste nevoi au fost satisfăcute. Astfel, procesul de asigurare a calității va 

cuprinde următorii pași:  

-identificarea variabilelor-cheie care urmează să fie monitorizate;  

-stabilirea țintelor, a standardelor sau a nivelurilor de performanță cerute pentru aceste variabile;  

-dezvoltarea și implementarea unui sistem pentru colectarea, analizarea și raportarea 

informațiilor privind performanța legată de variabilele-cheie;  

-identificarea acțiunii care trebuie să urmeze dacă performanța se situează sub ținte, standarde 

sau niveluri cerute;  

-implementarea și monitorizarea acțiunilor în vederea schimbării. 

-într-un sens mai larg, ea permite învățământului să satisfacă nevoile elevilor, ale angajatorilor, 

ale comunității locale și ale economiei. 

Asigurarea calității va garanta și faptul că oferta este în acord cu obiectivele mai generale 

prevăzute de standardele crescânde ale învățământului, cum ar fi:  

-niveluri înalte ale rezultatelor elevilor;  

-excelență în predare, formare și alte servicii; 

-valoare în schimbul banilor primiți.   

Autoevaluarea este elaborată astfel încât interesele elevilor să aibă prioritate și să dețină o 

importanță covârșitoare. Intenția este de a situa elevii, nevoile, experiențele și realizările lor în 

centrul procesului de autoevaluare și îmbunătățire. Mai mult, toată oferta care vizează elevii 

trebuie să răspundă nevoilor angajatorilor, comunității locale și economiei. Pentru îndeplinirea 

acestui scop, unitatea noastră trebuie să realizeze autoevaluarea și îmbunătățirea în asociere cu 

organizațiile externe. Accentul cade mai mult pe colaborare și mai puțin pe competiție.  

Școala trebuie să implice total partenerii-cheie în procesul de planificare a autoevaluării și a 

îmbunătățirii. Este de dorit ca unitatea noastră să promoveze egalitatea șanselor în toate aspectele 

ofertei.  

Aceasta cuprinde adoptarea măsurilor de lărgire a posibilităților de participare, eliminarea 

tuturor barierelor și micșorarea numărului inegalităților de șanse în procesul de angajare. Mai 

mult, unității noastre, ca de altfel tuturor unităților ITP, i se cere să demonstreze viabilitatea 

financiară și faptul că oferă valoare în schimbul banilor, ca elemente-cheie ale autoevaluării.  
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3.ANALIZA CALITĂŢII ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ŞCOALA NOASTRĂ-

REPERE STRUCTURALE ŞI FUNCŢIONALE 

 

            Rezultatele obţinute în anul școlar 2017-2018 reprezintă măsura perseverenţei, 

devotamentului şi dăruirii profesorilor şcolii, a eforturilor deopotrivă ale elevilor şi părinţilor, a 

modului în care aceștia au răspuns la activităţile programului educaţional propus şi promovat de 

Consiliul de administrație al liceului. 

          a)Numărul elevilor din unitatea noastră pe ciclurile de învățământ care au funcționat în 

anul şcolar 2017-2018: 

 

SITUATIA  LA  ÎNVĂȚĂTURĂ / 2017-2018 

NR.CRT 
NIVEL DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT 

Elevi înscriși la 

început de an 

școlar 

Elevi rămași  la 

sfârșitul anului 

școlar 2018 

Elevi 

promovați 

1.  Primar 101 97 90 

2.  Gimnaziu 85 84 62 

3.  Liceu zi 104 96 76 

4.  Liceu seral 126 177 170 

5.  Liceu FR 146 119 115 

6.  Învățământ profesional 44 43 35 

7.  Învățământ postliceal 46 37 36 

8.  A doua șansă 75 80 41 

9.  Grădiniță 96 94 94 
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Grădiniță

SITUAȚIA LA ÎNVĂȚĂTURA PE ANUL ȘCOLAR
2017-2018

Elevi înscriși la început de an școlar Elevi rămași  la sfârșitul anului școlar Elevi promovați

Nr. 

Crt. 

Nivelul de 

învățământ 

Nr. 

absențe 

nemotivate 

1 Primar 2317 

2 Gimnaziu 5805 

3 Liceu zi 6160 

4 Liceu SERAL 4975 

5 Liceu FR 709 

6 Învățământ 

profesional 

3699 

7 Învățământ 

postliceal 

1284 
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Situația statistică la învățătură pe medii în anul școlar 2017-2018 

 

Număr de absențe nemotivate
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Eva

luar

ea națională - CLASA II-IV-VI  2018 

TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”CITIT – LIMBA ROMÂNĂ” 

 

Numărul 

itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns 

parţial corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă 

I. 1 16 0 2 0 

I. 2 16 0 2 0 

I. 3 16 0 1 1 

I. 4 18 0 0 0 

I. 5 11 2 3 2 

I. 6 10 0 3 5 

I. 7 11 0 6 1 

I. 8 15 0 2 1 

I. 9 15 0 2 1 

I. 10 7 4 1 6 

I. 11 8 2 1 7 

 

 
 

Primar 
TOTAL clasa 

pregatitoare-
IV 101 97 90 92,78 26 23 41 0 0 0 0 0 7 

Gimnazial 
total cls V-

VIII 85 84 62 73,81 18 34 10 8 1 0 0 1 12 

Liceal ZI cls 
IX-XII/XIII 104 96 76 86,36 6 65 0 3 3 0 0 0 1 

Liceal SERAL- 
FR 

cls IX-XIV 272 296 285 90,54 59 202 7 0 0 0 0 0 0 

Profesional 44 43 35 81,39 16 18 1 0 0 0 0 0 7 

Postliceal 45 37 36 97,29  19 17 0 0 0 0 0 0 
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TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”SCRIS – LIMBA ROMÂNĂ” 

 

  Numărul elevilor 

Numărul itemului 

 din test  cu răspuns corect 

cu răspuns parţial 

corect cu răspuns incorect 

cu răspuns 

lipsă 

I.1     

Conținut 8 3 3 0 

Scrierea corectă a 

cuvintelor 5 6 3 0 

Semne de punctuație 7 3 4 0 

Complexitate 5 0 9 0 

I.2     

Alcătuirea corectă a 

propozițiilor 8 0 6 0 

Scrierea corectă a 

cuvintelor 2 7 5 0 

Semne de punctuație 5 3 6 0 

Complexitate (titluri, 

alineate) 4 7 3 0 
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TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ”MATEMATICĂ” 
 

Numărul 

itemului din 

test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns 

parţial corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă 

I. 1 17 0 0 0 

I. 2 16 0 1 0 

I. 3 15 0 2 0 

I. 4 13 0 4 0 

I. 5 15 1 1 0 

I. 6 13 0 4 0 

I. 7 14 0 3 0 

I. 8 15 0 1 1 

I. 9 9 0 8 0 

I. 10 11 0 5 1 

I. 11 15 0 1 1 

I. 12 14 0 3 0 
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TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ” LIMBA ROMÂNĂ” 

Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parţial 

corect 

cu răspuns 

incorect 

Cu răspuns 

lipsă 

I. 1 13 0 3 0 

I. 2 16 0 0 0 

I. 3 15 0 1 0 

I. 4 13 0 3 0 

I. 5 11 0 5 0 

I. 6 6 5 5 0 

I. 7 11 0 4 1 

I. 8 12 0 4 0 

I. 9 14 0 2 0 

I. 10 8 0 8 0 

I. 11 7 3 3 3 

I. 12 16 0 0 0 

I. 13 5 8 1 2 

I. 14 6 0 7 3 

I. 15 0 8 3 5 
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TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ” MATEMATICA” 

 

Numărul itemului 

 din test 

Numărul elevilor 

cu răspuns 

corect 

cu răspuns parţial 

corect 

cu răspuns 

incorect 

cu răspuns 

lipsă 

I. 1 11 0 3 
0 

I. 2 7 0 7 
0 

I. 3 7 0 7 
0 

I. 4 4 0 10 
0 

I. 5 6 0 8 
0 

I. 6 8 0 5 
1 

I. 7 10 1 3 
0 

I. 8 4 1 9 
0 

I. 9 2 1 11 
0 

I. 10 5 2 6 
1 

I. 11 14 0 0 
0 

I. 12 6 0 8 
0 

I. 13 4 0 10 
0 

I. 14 8 0 6 
0 

I. 15 1 4 8 
1 

I. 16 5 2 6 
1 

I. 17 1 0 8 
5 

I. 18 7 1 4 
1 
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I. 19 11 0 3 
0 

I. 20 7 4 2 
1 

 

 

 

 

 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ” LIMBA și COMUNICARE” 

 

Numărul itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero 

I. 2 16 0 

II.A 6 12 0 

II.B 7 11 0 

III. 4 14 0 

IV.1 6 11 1 

IV.2 6 12 0 

IV.3 2 14 2 

IV.4 3 11 4 

V. 7 11 0 

VI. 4 12 2 

VII. 12 6 0 

VIII. 3 11 4 

IX. 9 9 0 

X. 10 7 1 

 

 

 
TABEL CENTRALIZATOR PENTRU TEST ” MATEMATICA și ȘTIINȚE” 

 
Numărul 

itemului 

din test 

Numărul elevilor 

cu punctaj total cu punctaj parțial cu punctaj zero 

I. 1 13 0 4 

I. 2 10 0 7 

I. 3 11 0 6 

I. 4 1 1 15 

I. 5 4 0 13 

I. 6 6 1 10 

I. 7 0 0 17 

I. 8 7 0 10 

I. 9 7 5 5 

I. 10 1 2 14 

I.11 4 2 11 
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I.12 11 3 3 

I.13 2 8 7 

I.14 0 3 14 

I.15 6 3 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUAREA NAȚIONALĂ  la clasa a VIII-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

BACALAUREAT 2018 

 

 

 

 

 

Disciplina  
Nr. 

elevi 
înscriși  

Nr. elevi 
prezenți  

Nr. 
Not

e 
[1-
1,9
9] 

Nr. 
Not

e 
[2-
2,9
9] 

Nr. 
Not

e 
[3-
3,9
9] 

Nr. 
Not

e 
[4-
4,9
9] 

Nr. 
Not

e 
[5-
5,9
9] 

Nr. 
Not

e 
[6-
6,9
9] 

Nr. 
Not

e 
[7-
7,9
9] 

Nr. 
Not

e 
[8-
8,9
9] 

Nr. 
Not

e 
[9-
9,9
9] 

Nr. 
Not
e 10 

Proc
ent 
de 
pro
mov
abilit
ate 

Med
ia 

note
lor 

 LRO 19 19 1 0 3 2 5 5 0 2 1 0 68% 5,60 

MAT 19 19 2 3 6 3 2 1 1 1 0 0 26% 3,96 

MEDIE 
GENERALĂ 19 19 1 2 3 5 5 0 1 2 0 0 42% 4,78 

Forma de 
invatamant 

Nr 
elevi 

inscrisi 

Nr. elevi 
prezenti 

Nr. elevi 
neprezentati 

Nr. elevi 
eliminati 

Numar de 
candidati 
respinsi 

Nr. elevi 
reusiti 
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b) Încadrarea cu personal – evoluția posturilor didactice, auxiliare şi nedidactice 

 

RESURSE UMANE NORME 

Personal didactic 49,92 

Personal didactic auxiliar 7,5 

Personal nedidactic 15,5 

Total 72,92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zi 23 
11 

(47,83%) 
12 

(52,17%) 0 (0%) 
9 

(81,82%) 
2 

(18,18%) 

Seral 13 
6 

(46,15%) 
7 

(53,85%) 0 (0%) 
5 

(83,33%) 
1 

(16,67%) 

Frecvență 
redusă 4 1 (25%) 3 (75%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 

TOTAL 40 18 (45%) 22 (55%) 0 (0%) 
15 

(83,33%) 
3 

(16,67%) 

 
Total 

cadre 

didactice 

Debutant 
Din care ocupate cu cadre calificate - statut/ 

post/ catedră - grade didactice 

Personal didactic
85%

Personal didactic 
auxiliar

13%

Personal nedidactic…

Încadrare personal

Personal didactic Personal didactic auxiliar Personal nedidactic
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4.RAPORT DE ACTIVITATE- 

COMISIA DE EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII 

Anul școlar 2017-2018 

 

Moto: 

 

 „Se spune că timpul schimbă lucrurile, dar, de fapt,  

trebuie să le schimbi tu însuți.”  

Andy Warhol 

Este ușor să înveți a merge, important este să știi spre ce te 

îndrepți! 

 

La  începutul anului școlar 2017 - 2018,  echipa managerială a Liceului Tehnologic 

„Dimitrie Leonida” a asigurat permanența și coerența autoevaluării activității școlii prin numirea 

unei Comisii de Evaluare și Asigurare a Calității, precum și prin crearea unui cadru formal în 

care să se desfășoare acțiunile de autoevaluare. 

 

Componența C.E.A.C. în anul școlar 2017 - 2018 este:  

Responsabil - prof. Camelia Greșanu,  

Secretar - prof. Mirela Urdă,  

Membri: - prof. Lucia Horhogea, prof. Maria Amariei,  

Reprezentantul sindicatului: - prof. Ionel Hociung,  

Reprezentantul elevilor: Elena Damian,  

Reprezentantul părintilor: - Elena Bucur,  

Reprezentantul Consiliului Local: - Cătălin Misăilă.  

 

Atribuțiile generale ale C.E.A.C. pentru anul școlar 2017 - 2018: 

✓ gestionează dovezile,  

✓ elaborează și aplică procedurile operaționale elaborate,  

✓ întocmește planul de îmbunătățire, raportul de autoevaluare, formularele periodice de 

monitorizare internă,  

Def. II I Titulari 

Suplinitori, titulari înv. 

detașați, titulari înv. 

completări 

Preșcolar 7 - - - 7 6 1 

Primar 5 2 - 1 2 3 2 

Gimnazial 13 3 3 2 5 2 11 

Liceal 25 - 2 8 15 20 5 

Profesional 6 1 - 1 4 3 3 

Postliceal 2 - - - 2 2 - 

TOTAL 58 6 5 12 35 36 22 
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✓ păstrează legătura cu A.R.A.C.I.P.,  

✓ informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calității,  

✓ se întâlnesc bilunar în ședințe de lucru în scopul diseminării observațiilor privind observarea 

lecțiilor,  

✓ dezbat calificativele obținute,  

✓ identifică punctele tari și punctele slabe,  

✓ propun și implementează proiecte în scopul creșterii calității activității pe diverse domenii de 

interes. 

 

OBIECTIV FUNDAMENTAL  

Implementarea unui sistem de management al calității bazat pe o politică, o structură 

organizată și o documentație care să permită monitorizarea, evaluarea, intervenția preventivă 

și îmbunătățirea continuă a calității. 

 

 

 OBIECTIVE GENERALE  

✓ Corelarea politicii de asigurare a calității în educație cu orientările promovate la nivel 

național, european și mondial;  

✓ Asigurarea predării, învățării și cercetării de calitate în scopul dezvoltării personale și 

profesionale a elevilor;  

✓ Realizarea unui proces educativ de calitate;  

✓ Dezvoltarea unei culturi a calității în unitatea de învățământ, atât la nivelul personalului 

didactic, cât și al elevilor.  

 

OBIECTIVE SPECIFICE  

✓ Îmbunătățirea continuă a procesului istructiv – educativ;  

✓ Buna relaționare a actorilor procesului educativ;  

✓ Optimizarea calității ofertei educaționale realizate de unitatea școlară și a nivelului 

standardelor educaționale atinse de elevi; 

✓ Optimizarea procesului de formare continuă a cadrelor didactice; 

✓ Asigurarea distribuirii informațiilor privind cultura calității;  

✓ Stabilirea criteriilor și inițierea analizei și evaluării pe baza criteriilor de calitate pe discipline, 

catedre, nivele;  

✓ Asigurarea feed-back-ului din partea elevilor, al părinților și al personalului școlii;  

✓ Asigurarea informării și evaluarea satisfacției grupurilor semnificative de interes (elevi, 

părinți, cadre didactice, comunitate locală);  

✓ Revizuirea și optimizarea politicilor și strategiilor educaționale la nivelul unității școlare;  

✓ Propunerea măsurilor de optimizare a calității educației oferite de unitatea școlară. 

 

Comisia pentru Evaluarea și Asigurarea Calității (C.E.A.C.) din Liceului 

Tehnologic „D. Leonida”  și-a proiectat activitatea pentru anul școlar   2017 - 2018 pe baza 

documentelor proiective ale echipei manageriale având ca obiective  strategice: 

• Dezvoltarea unei culturi și a unei mentalități a calității la nivelul întregului personal al 

Liceului Tehnologic „D. Leonida” (cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal 

nedidactic), al elevilor și al părinților; 

• Realizarea unei diagnoze complete despre cunoștințele și interesele elevilor; 

• Eficientizarea procesului de învățare și transformarea acestuia  într-un proces activ- 

participativ prin încurajarea implicării elevilor în  propria lor formare; 

• Monitorizarea și autoevaluarea calității procesului educativ prin urmărirea realizării 

standardelor; 
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• Creșterea ponderii numărului de absolvenți care sunt admiși în forme și nivele superioare 

de învățământ în concordanță cu opțiunile și performanțele proprii;  

• Dezvoltarea sistemului de informare și consiliere profesională; 

• Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, perfecționarea managementului instituțional 

și dezvoltarea culturii parteneriatului; 

• Perfecționarea sistemului de formare continuă a personalului didactic din școală pentru 

asigurarea calității învățământului gimnazial și liceal în vederea integrării 

socioprofesionale a tinerilor; 

• Prevenirea și reducerea abandonului școlar;  

• Elaborarea unei strategii de acțiune pe termen scurt și mediu cu menirea de a asigura 

tuturor elevilor capacitatea de finalizare a ciclului de pregătire; 

•  Reducerea numărului de elevi care își întrerup studiile sau care absentează de la 

activitățile școlii; 

• Dezvoltarea capacității instituționale a Liceului Tehnologic „D. Leonida”. 

 

În ceea ce privește activitatea comisiei, aceasta s-a desfășurat conform planului 

operațional și planului managerial al C.E.A.C., respectându-se termenele proiectate:  

➢ În luna septembrie  s-a elaborat un plan de acțiune al C.E.A.C. prin: 

 · Stabilirea graficului întâlnirilor  de lucru; 

 · Stabilirea responsabilităților individuale și a termenelor de realizare; 

 · Stabilirea subcomisiilor de lucru și a modului de lucru pe subcomisii; 

 · Colaborarea la realizarea R.I. în conformitate cu legislația în vigoare.  

➢ În luna octombrie s-a realizat portofoliul comisiei și s-a elaborat Planul Managerial al 

comisiei. 

➢ În cadrul întâlnirilor cu părinții din lunile octombrie 2017 și iunie 2018, s-a aplicat și 

valorificat un chestionar de identificare a gradului de satisfacție a beneficiarilor în legătură cu 

serviciile oferite de școală.  

➢ Începând cu luna noiembrie 2017, s-a realizat elaborarea de proceduri operaționale pentru 

punerea în practică a politicilor educaționale, respectându-se cerințele interne și externe și 

asigurând cadrul calității. Pe parcurs ce aceste proceduri au fost elaborate s-a realizat  

informarea personalului angajat al școlii, a elevilor și părinților cu privire la documentele 

școlare și procedurile ce se aplică în școală. 

➢ Pentru  îmbunătățirea procesului de colectare a dovezilor și a surselor acestora, C.E.A.C. a 

elaborat conținutul Portofoliului Comisiei Metodice, conținutul Portofoliului Cadrului 

Didactic, conținutul Portofoliului Elevului; precum și centralizarea exemplelor de bună 

practică oferite de reprezentanții catedrelor și inițierea unui manual de bune practici aflat în 

lucru; 

➢ În lunile februarie - martie 2018, membrii C.E.A.C. au elaborat și aplicat o serie de 

chestionare care au vizat:  

- gradul de satisfacere a elevilor în legătură cu serviciile oferite de liceul nostru; 

- analiza inter-relaționării resurselor umane; 

- analiza managementului comunicării la lecție; 

- analiza utilizării metodelor de evaluare; 

- analiza utilizării resurselor la lecție; 

- analiza activității Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității; 

- evaluarea/ autoevaluarea lecției - pentru profesor și pentru elev. 

➢ Rezultatele acestor chestionare au fost analizate în C.E.A.C., transmise conducerii liceului, 

prezentate cadrelor didactice. Pe baza acestor analize urmează să se realizeze un Plan de 

îmbunătățire a activității în anul școlar viitor 2018 - 2019. 

➢ Elaborarea „Manualului calității” – document care necesită completări; 
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➢ Monitorizarea și autoevaluarea activității C.E.A.C., conform criteriilor stabilite de legislația 

în vigoare; 

➢ Verificarea periodică a documentelor școlii și valorificarea informațiilor în planul de 

îmbunătățire; 

➢ Pentru eficientizarea procesului de învățare și transformarea acestuia într-un proces activ-

participativ prin încurajarea implicării elevilor în propria lor formare s-au realizat, în 

perioada februarie - iunie 2018, C.D.Ș.-urile aplicând procedura specifică elaborată de 

membrii C.E.A.C. împreună cu Comisia de Curriculum. Acest lucru poate fi considerat un 

punct tare în activitatea noastră, diversificându-se și modernizându-se strategiile educaționale 

și, în același timp, ținându-se cont de nevoile elevilor. 

➢ Un alt punct tare: profesorii și-au atins obiectivele propuse pentru ora de curs, au adaptat 

metodele de predare pentru un colectiv de elevi neomogen. 

➢ Ca puncte slabe: interesul slab al elevilor în desfășurarea/ participarea la ora de curs; 

insuficiența materialelor didactice tradiționale și moderne. 

➢ Pe parcursul Semestrului I au fost prelucrate de către profesorii diriginți Normele de 

Securitate și Sănătate în Muncă, de Igienă și Normele P.S.I., precum și chestionare privind 

stilurile de învățare, existând Procese verbale întocmite pentru fiecare colectiv al clasei. 

➢ Pe parcursul ambelor semestre s-au realizat o serie de întâlniri de lucru și de sprijin ale 

cadrelor didactice în vederea elaborării și implementării programelor de învățare, de 

performanță și remediere. Acestea s-au desfășurat în cadrul catedrelor. 

➢ Îmbunătățirea relațiilor de lucru și de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alți 

profesori, cu alți membri ai personalului și cu managerii; dezvoltarea spiritului competițional 

prin evaluare periodică a activității profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin 

fișa postului, cât și la celelalte atribuții care le revin ca membri în alte comisii de lucru. 

➢ Desfășurarea de întâlniri  de lucru la nivelul catedrelor pe tema învățării centrate pe elev și a 

orelor demonstrative la nivel de catedră/ arie curriculară pentru diseminarea exemplelor de 

bună practică. 

➢ Evaluarea standardizată a progresului școlar  al elevilor pe baza formularelor, a fișelor de 

progres și a altor instrumente de evaluare și centralizare a datelor privind progresul școlar la 

nivelul liceului. 

➢ Membrii C.E.A.C. mulțumesc corpului profesoral pentru tot sprijinul acordat în desfășurarea 

activității acestei comisii. 

➢ Mulțumesc tuturor membrilor C.E.A.C. care au făcut simțita existența acestei comisii în acest 

an școlar și în liceul nostru. 

 

 

  

                                                                   Raport elaborat de responsabil C.E.A.C.,  

                                                                                                  Prof. Camelia Greșanu                   

 

 

 

 

 

 



27 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

              

5.RAPORT DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE-ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR 

Anul școlar 2017-2018 
 

1. Obiectivele generale din planul managerial al comisiei/catedrei: 

A. Cunoașterea și aplicarea corectă a programei instructiv-educativă din gradiniță; 

B. Pregătirea științifică și metodică individuală a educatoarelor; 

C. Asigurarea pregătirii copiilor, conform programei preșcolare și conform cerințelor clasei 

pregătitoare; 

D. Îmbogățirea bazei didactico-materiale. 

2.Resurse umane: 

 

Nr. Nume și prenume cadru didactic Vechime în 

învățâmânt 

Grad didactic 

1. Hirțan  Rodica 39 ani I 

2. Părăoanu  Elena 39 ani I 

3. Adochiței  Maria 40 ani I 

4. Agache   Mona 38 ani I 

5. Ciobanu  Maricica 40 ani I 

6. Pascaru  Elena 37 ani I 

7. Ioniță  Eleonora 41 ani I 
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Mod de 

încadrare 

Grad did. I Grad did. II Definitivat Debutant Total 

Titulari 6 - - - 6 

Detașati  - - -  

Suplinitori 1 - - - 1 

Total 7 - - - 7 

 

 

 

 

 

 

3.Analiza SWOT: 

 

PUNCTE   TARI: 

 

 

   *Proiectarea activității didactice, conform 

standardelor curriculare; 

* Completarea eficientă a portofoliilor 

cadrelor didactice, incluzând fișe de progres, 

fișe de lucru etc.; 

* Corelarea proiectării și a activității de 

predare-evaluare cu obiective fixate; 

* Adaptarea metodelor de predare-evaluare la 

grupa și conținutul predat; 

*Stimularea învățării prin forme de 

prezentare interdisciplinară; 

* Realizarea și aplicarea testelor de evaluare 

predictive și a testelor de evaluare sumativă; 

* Folosirea de metode variate de predare-

evaluare; 

* Implicarea copiilor in procesul evaluării. 

 

PUNCTE  SLABE: 

 

 

• Deficiențe în dotarea cu suport tehnic 

adecvat metodelor moderne de 

predare-evaluare ( calculatoare , 

videoproiector, imprimante ) 

OPORTUNITĂȚI: 

 

• Acces la cursurile de perfecționare 

prin CCD Neamț; 

• Existența programelor, a 

curriculumului școlar; 

• Activități extracurriculare care trezesc 

interesul copiilor; 

• Sedințele de comisie, cu teme de 

AMENINȚĂRI: 

 

 

 • Legislația în continuă schimbare. 
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studiu, care necesită studiu individual  

 

 

4. Măsuri de îmbunătățire a activității comisiei metodice 

  În fiecare an, comisia educatoarelor iși alege o tema de studiu care necesită implicarea 

tuturor cadrelor, prin pregătirea de referate metodico-științifice, dezbateri, activități 

demonstrative cu preșcolarii, organizarea de expoziții cu lucrări ale copiilor, concursuri, 

momente artistice, proiecte tematice etc. 

Ca măsuri de îmbunătățire a activității noastre didactice, ne-am propus o mai bună 

conlucrare, lucru în echipă, care să ne ofere eficiență și o mai ușoară realizare a celor propuse 

(lucrări care să înfrumusețeze spațiul ambiental, confecționare de material didactic, achiziționare 

și prezentare de lucrări de specialitate noi, de materiale de lucru noi etc.) 

Am hotărât să întreprindem acțiuni de găsire de sponsori care să ne ajute să ne îmbogățim 

baza tehnico-materială. Lucrăm cu copiii preșcolari care necesită foarte mult material didactic, 

ce trebuie mereu reactualizat și reparat. Doar din surse proprii este greu să ne menținem la un 

nivel corespunzător cerințelor. De asemenea, se impune achiziționarea unui videoproiector și a 

unei imprimante, la nivel de unitate. Este absolut necesar și accesul la internet în fiecare clasă.  

Suntem sigure că aceste facilități vor creste randamentul activității noastre la grupă. Ceea 

ce ține de noi, efectiv,  este confecționarea materialului mărunt cu care lucrăm, restul… este mai 

greu, în condițiile lipsei unor fonduri. Sperăm să sensibilizăm comunitatea. 

 

                                                                                                                   Întocmit,  

           Responsabil comisie metodică, 

        Prof. înv. primar, Agache Mona  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ-ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR 

Anul şcolar 2017- 2018 

 

1.Obiectivele generale din planul managerial al comisiei/catedrei 

În anul şcolar 2017- 2018, în cadrul Comisiei metodice a învățătorilor, conţinuturile 

demersului didactic şi al activităţilor de perfecţionare continuă sub diverse forme, au fost 

structurate în deplin acord cu parametrii corespunzători asigurării calităţii în învăţământ.  

Întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele programatice pe toate 

compartimentele lor la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile survenite în plan 

organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor. 

  Fiecare cadru didactic a respectat şi s-a bazat ( atât la nivelul muncii individuale cât şi 

colective ) pe unităţile de competenţă, urmărind indicatorii de performanţă, respectându-şi 

responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

 O atenţie deosebită s-a acordat continuării monitorizării elevilor cu probleme în învăţare 

din fiecare colectiv, implicându-i în activităţi didactice diverse în vederea participării active şi 

conştiente la propria formare, atât pe plan intelectual, dar şi afectiv şi psihic.  

Pentru a demara acţiunile de formare şi instruire la nivelul corespunzător, o atenţie 

deosebită sa acordat probelor de evaluare iniţială la toate clasele. Evaluările sumative dar şi 

formative au fost concepute, aplicate, şi analizate cu mare responsabilitate la nivelul fiecărui 

grup şi la nivelul comisiei. Analiza comparativă, dar şi concluziile ne-au ajutat în stabilirea unui 

set de acţiuni privind demersul didactic ulterior la nivel de colectiv şi individual, stabilindu-se 

programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.  

Fiecare membru al comisiei metodice s-a străduit individual şi în colectiv să realizeze la 

parametri cât mai ridicat, cât mai mulţi dintre indicatorii de performanţă din cadrul fiecărui 

compartiment. 

I. COMUNICARE  
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În vederea realizării unei comunicări interpersonale elevi - învăţător, fiecare dintre noi a 

selectat modalităţi de comunicare adecvate diverselor situaţii. În activitatea de formare şi educare 

au fost stabilite obiective foarte clare, care au fost operaţionalizate, concretizându-le în:  

activităţi de formare;  de informare; experimentare; interpretare; aplicare în diverse situaţii. 

Totodată elevii claselor au fost implicaţi în activităţi de evaluare, folosindu-se modalităţi 

alternative. În contextul facilitării comunicării elev-elev, munca în perechi, în grup restrâns sau 

lărgit, a dat rezultate deosebite, aceştia dovedind că ştiu să respecte în mare parte regulile 

grupului de învăţare. Concretizarea acestor acţiuni s-a făcut prin conceperea, realizarea şi 

prezentarea unor acţiuni cu caracter formativ şi educativ la nivelul şcolii cu diverse ocazii. De un 

real folos ne-a fost comunicarea între noi, colegii, colaborând pentru o mai largă şi temeinică 

formare a elevilor noştri, în acţiunile claselor completându-ne reciproc. Eficientizarea 

demersului didactic s-a realizat mai ales printr-o abordare inter şi transdisciplinară, limbajul 

utilizat fiind specific unor domenii conexe. 

II. RELAŢIA FAMILIE- ŞCOALĂ 

 Pentru a menţine relaţia familie - şcoală , am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii dar şi a celor 

de consiliere informaţii periodice şi chiar zilnice până la acest moment  semnalându-se orice 

neregulă de ambele părţi. În multe activităţi formativ - educative a fost implicată familia, 

ţinându-se cont de unele opinii formulate: serbări şcolare, dotarea spaţiului de lucru prin donaţii 

voluntare, acţiuni de gospodărire sau autofinanţare . Printr-o colaborare eficientă cu familiile 

elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul colectivului nici o abatere de la normele de 

disciplină şi comportament. Astfel,  frecvenţa a fost îmbunătăţită.  

III. CURRICULUM  

Problematica specifică claselor pregătitoare, I - IV ne-a preocupat în mod deosebit pe 

învăţătorii de la aceste clase. Împreună am conceput, aplicat şi analizat o serie de probe de 

evaluare a elevilor din diverse puncte de vedere. Pe baza concluziilor stabilite s-a conturat 

demersul didactic cel mai eficient la nivelul fiecărui colectiv. Învăţarea centrată pe elev a făcut 

ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm activităţi de învăţare în concordanţă cu 

particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele standard; s-a respectat curba de efort a elevilor, 

dar şi nevoia de reînvăţare, ameliorare, dezvoltare. Pentru că obiectivele învăţării au fost definite 

clar, periodic s-a realizat compararea conţinuturilor proiectate cu cele realizate şi replanificarea 

unora dintre ele, conform unor situaţii concrete, astfel încât fiecare elev să înveţe în ritmul său 

propriu de învăţare. S-au întreprins activități de observare a elevilor în timpul învaţării, s-au 

derulat programe de pregătire suplimentară cu elevii- programe de remediere şcolară, discuții cu 

părinții.  

În cadrul comisiei am derulat următoarele activități:  

- Luna octombrie 2017 – referatul cu tema “Integrarea copiilor cu autism în învățământul de 

masă” susținut de prof. înv. primar Mirăuță Florența- Roxana; 

 - Luna noiembrie 2017 - referatul cu tema “Abordarea diferențiată a învățării şcolare” susținut 

de prof. înv. primar Cosma Melania şi Mirăuță Florența- Roxana;  

- Luna noiembrie ( 21.11.2017) – Cerc pedagogic al învățătorilor- lecții demonstrative- Exemple 

de bune practici în abordarea diferențiată a învățării şcolare; toți membrii comisiei metodice;  
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- Luna decembrie 2017- Exemple de bune practici- clasa pregătitoare- comunicare în limba 

română- proiect didactic; toți membrii comisiei;  

- Luna ianuarie 2017- referatul cu tema “Modalități de management al clasei de elevi cu ADHD” 

susținut de prof. înv. primar Mirăuță Florența- Roxana; lecție demonstrativă clasa pregătitoare;  

- Opționalele organizate în ciclul primar sunt: 

• clasa pregătitoare – Magia poveştilor;  

•  clasa a III-a- Lumea cărților;  

•  clasa a IV-a- Educație rutieră. 

- Luna februarie “Modalități de eficientizare a relației şcoală- familie”;   Stabiliarea şi 

discutarea programelor pentru desfăşurarea activităților din programul “Şcoala Altfel- Să ştii mai 

multe, să fii mai bun”; 

- Luna martie- aprilie Susținerea unei lecții în AEL;  Realizarea unor materiale originale în 

AEL;  

“Abordarea diferențiată a învățării şcolare”- referat;   

- Luna mai- Evaluarea Naţionala clasele a II-a şi a IV-a. 

 

IV. FORMAREA ELEVILOR  

Pentru ca motivaţia să existe din toate punctele de vedere, fiecare învăţătoare a amenajat 

spaţiul de lucru, respectând ambientul corespunzător: condiţiile de igienă, aspect informativ, 

formativ, estetic, toate acestea facilitând diversificarea formelor de organizare, a instruirii 

conform particularităţilor de vârstă şi individuale.  În vederea formării instrumentelor 

fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am consolidat deprinderi de citit-scris, socotit, 

explorare / investigare, interpretare pe baza observaţiilor directe sau a experienţei de viaţă 

personală . Dezvoltarea capacităţii de învăţare s-a realizat prin abordarea unei diversităţi de 

forme de învăţare: învăţarea reciprocă, metoda cubului, ciorchinelui, chestionarului, observaţiei 

directe, fonetico analitico-sintetică, susţinerea şi explicarea unei noţiuni pe baza studiului 

individual. În acest fel, elevii claselor CP, I-IV au dovedit în urma aplicării probelor de evaluare 

formative însuşirea competenţelor corespunzătoare perioadei de studiu. 

 

V. EVALUAREA  

Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin folosirea celor trei tipuri de evaluare, dar şi 

apelând la strategii de evaluare alternativă. Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin 

elaborarea descriptorilor de performanţă pentru unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, 

încât să corespundă standardelor de performanţă, stabilirea probelor de evaluare conform 

obiectivelor, stabilirea ulterior ( ca urmare a concluziilor în urma analizei acestora ) a 

modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, însoţirea evaluărilor de observaţii şi aprecieri, 

folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea sprijinirii actului de învăţare. 

VI. FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA  

Formarea noastră continuă s-a realizat pornind de la identificarea propriilor nevoi, în 

urma autoevaluării obiective , dar şi subiective . Concret, fiecare membru al comisiei şi-a 

întocmit portofoliul la nivelul standardelor, urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la 
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nivelul fiecărui colectiv. Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de 

formare continuă cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

 

2.Resurse umane  

Nr. Nume și prenume cadru didactic  Vechime în 

învățâmânt 

Grad didactic  

1 Bărbulescu Doina 41ani I 

2 Mirăuţă Florenţa Roxana 2 ani 10 luni Deb.  

3 Cosma Melania  39 ani I 

4 Şveduneac Camelia 4 ani Deb.  

5 Cloşcă Elena  13 ani  II 

 

 

Mod de 

încadrare  

Grad did.I grad did.II Definitivat  Debutant  Total  

Titulari 2   1 3 

Detasati      

Suplinitori  1  1 2 

Total  2 1  2 5 

 

3. Situația statistică a rezultatelor obținute de elevi în anul școlar 2017-2018  

Învăţământ primar  

Nr.crt Clasa Nr.elevi 

înscriși  

Promovați Repetenţi  Situații 

neîncheiate  

Transferaţi 

Retrași  

1 Pregătitoare 17 16 - - 1 

2 I 25 23 - - 2 

3 a- II-a 23 17 4 - 1 

4 a- III-a 22 20 - 1 - 

5 a- IV- a 19 18 - - - 

 

Distribuția pe medii  

Nr.crt. Clasa  Medii 

/elevi 

 9-10 

8-8,99 7-7,99 6-6,99 5-5,99 Sub 5 

1 Pregătitoare  - - - - - - 

2 I 10 2 6 3 - - 

3 b- II-a  7 3 2 5 - - 

4 b- III-a 3 2 4 5 4 - 

5 b- IV- a 5 - 4 1 8 - 
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4.Analiza SWOT 

❖ Puncte tari:                                                                                                                                                                             

➢ elevii au demonstrat că pot rezolva teste care cuprind diferite tipuri de itemi;    

➢ elevii sunt capabili să aplice în contexte noi informațiile asimilate pentru rezolvarea unor 

probleme concrete;                                                                                                                                                                      

➢ sunt capabili să realizeze un bilet/ un text respectând cerințele date;                          

➢ sunt capabile să identifice unitățile de măsură, conform cerinței, și să rezolve probleme de 

mișcare;  

❖ Puncte slabe:                                                                                                                                                                   

➢ elevii nu reușesc să respecte normele de ortografie, de punctuație și de exprimare;  

➢ manifestă lipsă de atenție în rezolvarea cerințelor;                                                                                                             

➢ exprimarea este deficitară, demonstrând un vocabular sărac; 

❖ Amenințări                                                                                                                                                                       

➢ dezinteresul elevilor față de lectură;                                                                                                                                         

➢ mijloacele moderne de informare promovează o atitudine mecanică și automată de 

învățare care nu ajută la îmbogățirea vocabularului;                                                                                                          

➢ implicarea insuficientă a părinților; 

❖ Oportunități                                                                                                                                                                       

➢ folosirea materialelor audio-video  în procesul de învățământ;                                                                                      

➢ utilizarea la clasă a unor metode interactive la care să  participe toți elevii;                                                                     

➢ participarea elevilor la concursurile școlare; 

 

CONCLUZII 

 

✓ La sfârşitul anului şcolar elevii claselor sunt bine pregătiţi , conform particularităţilor 

individuale; 

✓ Elevilor cu rămâneri în urmă li se acordă o atenție sporită; 

✓ Munca depusă în acest semestru se poate caracteriza prin seriozitate şi implicare ;  

✓ Participare activă la acţiuni şi proiecte educative la diferite niveluri;  

✓ Promovarea optimă a exemplelor de bune practici;  

✓ Relaţie bună / constructivă cu părinţii şi reprezentanţii comunităţii locale;  

✓ Realizarea obiectivelor prevăzute în planul manageria pentru anul şcolar 2017- 2018 în 

totalitate;  

 

 

5.Măsuri de îmbunătățire a activității comisiei metodice 

- Menţinerea unei relaţii mai strânse între familie şi şcoală;  

- Implicarea cadrelor didactice în programe de formare profesională;  

                                                                                                                   Întocmit,  

            Responsabil comisie metodică, 

        Prof. înv. primar, Mirăuță Roxana 
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7.RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ-LIMBA ȘI LITERATURA 

ROMÂNĂ 

Anul școlar 2017-2018 

 

 

1. Obiectivele generale din planul managerial al comisiei/catedrei 

 

1.1 Asigurarea orientărilor necesare predării-învăţării-evaluării la disciplină din perspectiva 

gradului de realizare a indicatorilor de calitate şi în acord cu priorităţile regăsite în reformă 

1.2. Organizarea activităţii catedrei de limba şi literatura română 

1.3. Însuşirea şi aplicarea curriculumului şcolar în spiritul reformelor din învăţământul 

preuniversitar românesc 

1.4. Formarea abilităţilor receptării textului literar şi pregătirea performanţelor specifice 

1.5. Formarea capacităţii de comunicare scrisă şi orală 

1.6. Conştientizarea necesităţii perfecţionării continue şi creşterea valorii formative a 

activităţii profesionale 

 

2. Resurse umane 

  

Nr. 

crt. 

Nume și prenume cadru didactic  Vechime în 

învățământ 

Grad didactic  

1. Horhogea Lucica 18 I 

2. Pașcu Valentina 10 II 

3. 

 

4. 

Nistor Cătălina 

 

Chioacă Daniela 

4 

 

17 

Definitivat 

 

I 

 

 

Mod de 

încadrare  

Grad did.I grad did.II Definitivat  Debutant  Total  

Titulari 1 - - - 1 

Detasati 1 - - - 1 

Suplinitori - 1 1 - 2 

Total  2 1 1 0 4 
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3.  Situația statistică a rezultatelor obținute de elevi în anul școlar 2017-2018  

 

Nr.crt Clasa  Nr.elevi 

înscriși  

Promovați Corigenți 

 

Situații 

neîncheiate  

Exmatriculați 

Retrași  

 

       1. 

a V- a 20 14 2 2 2(repetenți) 

 2. a VI- a 22 17 - - 4(repetenți) 

1(transferat) 

       3. a VII- a 25 17 1 1 6(repetenți) 

       4. a VIII- a 20 19 - - 1(transferat) 

       5. a IX- a A 31 26 - 3 1(transferat) 

 1 repetent 

       6. a IX- a Fr 33 19 - 2 11exm.+1retr 

       7. a X- a A 

prof. 

29 22 - - 6repet+1retras 

       8. a XI- a A 21 18 - - 3 retrași 

      19. a XI-a B 24 22 - - 2retrași 

      10. a XI- a C 

prof. 

15 13 - - 2 repetenți 

      11. a XI- a E 32 29 - 2 1transferat 

      12. a XI- a D 

designer 

21 18 - 2 1retras 

      13. a XI- a D 

servicii 

25 22 - 2 1exm. 

      14. a XI- a F 27 24 - 1 1retras 

      15. a XI-Fr 39 32 - 4 2exm.+1repetent 

      16. a XII- a A 

 

13 11 - - 2 exm. 

      17. a XII- a B 

 

17 15 - - 1 

exm.+1transferat 

      18. a XIII- a A 

 

24 24 - - - 

      19. a XIII- a B 

 

18 16 - 1 1exm. 

 

3. Concursuri și olimpiade  

 

Nr. crt. Nume, 

prenume 

elev 

Clasa  Concurs Data Rezultatul 

obținut 

Prof. 

coordonator 

1. Spiridon 

Sandra 

aVIII-a Concurs 

Școlar 

Național de 

Competență 

și 

Performanță 

COMPER 

Mai-iunie 

2018 

Premiul I Prof. 

Horhogea 

Lucica 

2. Gheorghiu aVIII-a Concurs Mai-iunie Premiul al Prof. 
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George Școlar 

Național de 

Competență 

și 

Performanță 

COMPER 

2018 II-lea Horhogea 

Lucica 

3. Niculcea 

Denis 

aVIII-a Concurs 

Școlar 

Național de 

Competență 

și 

Performanță 

COMPER 

Mai-iunie 

2018 

Premiul al 

II-lea 

Prof. 

Horhogea 

Lucica 

4. Neamțu 

Patricia 

a XI-a A Cncursul 

Internațional 

de Creație 

Calistrat 

Hogaș 

Mai 2018 Mențiune Prof. Pașcu 

Valentina 

5. Buruiană 

Andreea 

a XI-a B Succesul 

unui 

interviu 

Aprilie 

2018 

Mențiune Prof. Pașcu 

Valentina 

6. Știrbu 

Fernanda 

a XI-a B Succesul 

unui 

interviu 

Aprilie 

2018 

Premiu 

special 

Prof. Pașcu 

Valentina 

7. Ciobanu 

Cristina 

a XI-a B Printre 

rânduri 

eminesciene 

în Anul 

Prieteniei 

Iunie 2018 Premiul al 

II- lea 

Prof. Pașcu 

Valentina 

 

4. Rezultate examene naționale  

 

■ La această disciplină rezultatele la examenul național la clasa a VIII-a au fost următoarele: 

19 elevi înscriși, 13 elevi cu note cuprinse între 5,00 și 9,60; procentul de promovabilitate la 

limba și literatura română 68,42%, 6 elevi cu note sub 5. 

Cei 19 elevi din seria curentă au obținut următoarele rezultate: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ În ciuda eforturilor depuse, rezultatele înregistrate la examenul de bacalaureat nu au fost în 

anul școlar trecut întocmai pe măsura așteptărilor. La proba de evaluare a competențelor 

lingvistice de comunicare orală, majoritatea elevilor participanți s-au situat între nivel avansat și 

experimentat, aspect mulțumitor. 

Note 

între      

1-2 

Note 

între         

2-3 

Note 

între 

3-4 

Note 

între 

4-5 

Note 

între         

5-6 

Note 

între 

6-7 

Note 

între 

7-8 

Note 

între 

8-9 

Note 

între 9-

10 

1 0 3 2 5 5 0 2 0

 

1 
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         Rezultatele la examenul de bacalaureat, proba scrisă: în sesiunea iunie-iulie s-au înscris 

57 de elevi, au participat la proba scrisă 34 de elevi (20 din seria curentă, 14 elevi din promoția 

anterioară) dintre care 25 de elevi au obţinut note peste 5; procent de promovabilitate 75,58%. 

5. Analiza SWOT 

 

 

Puncte tari Puncte slabe 

●Profesori cu o bună pregătire metodică și de 

specialitate care stăpânesc conținuturile 

predate, fiind interesați de activități eficiente, 

de demersuri didactice centrate pe elev; 

●Există o bună delimitare a responsabilităților 

cadrelor didactice în cadrul comisiei metodice 

și pe probleme, precum și o bună coordonare a 

acestora; 

●Interesul cadrelor didactice pentru 

perfecționarea continuă individuală sau 

colectivă (participarea la cursuri de formare, la 

cercuri pedagogice, la consfătuirile anuale etc.. 

Profesorii titulari au Gradul I). 

●Dezvoltarea gustului pentru lectură, educarea 

în spiritul originalității și al creativității elevilor 

prin diverse activități precum 

comemorarea/omagierea unor personalități ale 

culturii și istoriei românești, prin activitățile 

permanente la clasă, participarea elevilor la 

activități comune cu biblioteca școlii și 

Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu. 

●Motivație și interes pentru adaptarea și 

dezvoltarea prestigiului organizației noastre 

furnizoare de educație. 

●Înregistrarea performanțelor în activitatea 

didactică; 

●Experiența și disponibilitatea cadrelor 

didactice în lucrul cu grupurile de copii 

defavorizate; 

●Cooptarea elevilor în activități culturale și 

artistice, precum și de alte tipuri în vederea 

formării/modelării personalității acestora 

●Promovarea imaginii școlii prin participarea 

elevilor noștri la diverse concursuri 

●Atragerea elevilor în activități de 

performanță, prin pregătirea lor în vederea 

participării la concursuri și olimpiade școlare. 

 ●Dezinteresul unor elevi pentru lectură și 

pentru actul de învățare, în general 

  

●Absenteism și abandon școlar în rândul 

elevilor, mai ales al celor de etnie rromă; 

 

●Rezulatele la examenele naționale 

(bacalaureat și evaluarea națională la clasa a 

VIII-a) nu reflectă munca și dăruirea cadrelor 

didactice, procentul de promovabilitate la limba 

și literatura română fiind nemulțumitor (este o 

muncă titanică să ridici nivelul de învățare al 

unui elev care a intrat la liceu cu note sub 5 la o 

notă onorabilă și de trecere la examenul de 

bacalaureat). 

 

●Implicare scăzută din partea unor  părinți în 

cunoașterea și rezolvarea problemelor școlii și 

față de situația școlară a propriilor copii; 

Colaborare slabă cu unii părinți, care se 

dovedesc și ei la fel de dezinteresați 

  

●Resurse extrabugetare insuficiente. 

 

Note 

între      

1-2 

Note 

între         

2-3 

Note 

între 

3-4 

Note 

între 

4-5 

Note 

între         

5-6 

Note 

între 

6-7 

Note 

între 

7-8 

Note 

între 

8-9 

Note 

între 

9-10 

0 5 2 2 12 8 4 1 0 
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●Implicarea în editarea revistei școlii ”Trepte” 

(prin îndrumarea elevilor în realizarea creațiilor 

proprii, sau în calitate de redactor). 

●Relațiile interpersonale existente (profesor-

elev, conducere-subalterni, profesori-părinți, 

profesori-profesori etc.) favorizează crearea 

unui climat educațional deschis, stimulativ; 

●Implicarea elevilor în activități 

extracurriculare cu o tematică variată și un 

bogat conținut formativ; 

●Interesul cadrelor didactice pentru noutățile 

editoriale în vederea unei eficiente desfășurări a 

procesului instructiv-educativ (colaborare 

strânsă cu edituri care promovează cartea 

didactică de specialitate, procurare de auxiliare 

necesare pentru examenele naționale) 

 

 

Oportunități Amenințări 

  

●Cadre didactice bine pregătite.  

●Implementarea  strategiilor  privind 

descentralizarea  învățământului,  asigurarea 

calității; 

●Dezvoltarea unor programe de remediere 

școlară care să conducă la eradicarea 

analfabetismului; 

●Program de pregătire suplimentară pentru 

elevii clasei a VIII-a și a XII-a 

●CDS aprofundare a materiei în vederea 

pregătirii pentru examene (a X-a FR, a XII-a 

FR, a XIII-a FR) 

●Extinderea parteneriatelor cu Biblioteca 

Județeană GT Kirileanu și cu alte școli în 

vederea realizării unor activități comune 

 

 ●Existenta unor cauze externe care duc la 

situații de absenteism și de abandon școlar  în  

zonele  defavorizate  (sărăcie,  distanțe  mari  

față  de școală, șomaj etc.); 

●Deteriorarea mediului  socio-economic și  

familial;  diminuarea interesului/capacității 

familiei de a susține pregătirea școlară a 

copiilor, părinți plecați la muncă în străinătate; 

●Insuficientă conștientizare a părinților 

copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de 

principal partener educațional al școlii; 

 ●Bilanț demografic  negativ  cu  implicații  în  

dimensionarea  rețelei  școlare  

●Scăderea interesului absolvenților din 

învățământul superior pentru  susținerea 

bacalaureatului 

 

 

6. Măsuri de îmbunătățire a activității comisiei metodice 

 

În vederea îmbunătățirii activității la această disciplină, vor fi luate următoarele măsuri: 

 

1. Centrarea procesului de învățământ pe elev, în scopul dezvoltării deprinderilor, aptitudinilor și 

capacității creative. 

2. Utilizarea eficientă a unor metode moderne de predare-învățare, facilitând astfel însușirea 

cunoștințelor prevăzute de programa școlară. 

3. Urmărirea evoluției fiecărui elev, prin utilizarea eficientă a fișelor de progres școlar și de 

observație. 

4. Corectarea periodică a temelor pentru acasă, urmărirea și înlăturarea greșelilor științifice, de 

ortografie și de punctuație. 
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5. Respectarea programului de pregătire suplimentară, atât pentru remedieri cât și în vederea 

participării la examene naționale. 

6. Cultivarea gustului pentru lectură, sporirea funcționalității bibliotecii școlare și a cabinetului 

de limba și literatura română, întărirea colaborării cu Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu 

 

                                                                                                                           Întocmit,  

                 Responsabil comisie metodică, 

                                                                                                             Prof.  Horhogea Lucica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ – MATEMATICĂ ȘI ȘTIINȚE 

Anul școlar 2017-2018 

 

Obiectivele generale din planul managerial al Comisiei: 

1. În anul ṣcolar 2017 - 2018, comisia metodicặ Matematica ṣi Ṣtiinṭe a avut 

în vedere obiectivele:  

- Sporirea interesului elevilor pentru disciplinele: matematica, fizică, chimie, biologie, prin 

implicarea lor în diverse activitặṭi, concursuri ṣi olimpiade ṣcolare, competiṭii organizate la 

nivelul ṣcolii sau la nivel judeṭean; 

- Îndrumarea cadrelor didactice în întocmirea planificărilor, a proiectelor pe unitati de 

învaṭare urmărindu-se asigurarea caracterului practic aplicativ al proiectării ṣi corelarea 

cunoștiinṭelor predate cu achiziṭiile anterioare ale elevului; 

- Utilizarea metodelor participative-active de predare; 

- Învaṭarea  ṣi adaptarea strategiilor didactice la cerinṭele vieṭii cotidiene; 

- Perfecṭionarea membrilor comisiei prin participarea la activitặṭile comisiei ṣi la cele 

           ale cercurilor pedagogice; 

- Planificarea, organizarea si desfaṣurarea în bune condiṭii a concursurilor, olimpiadelor 

 la nivel local, zonal sau judetean. 

 

2. Resurse umane  

Nr. Nume și prenume cadru 

didactic  

Grad didactic  

1.  Aisachioaie Ioan 1 

2.  Diaconu Iliana 1  

3.  Ganescu Elena Def  

4.  Gresanu Camelia 1 

5.  Toma Tatiana  Def  

6.  Popa Micsunica 1 

7.  Sfetcu Florentina 1 
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3. Situația statistică a rezultatelor obținute de elevi în anul școlar 2017-2018  

 

Nr.crt Profesor  Nr.elevi 

înscriși  

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate  

 

       1. 

Aisachioaie Ioan      211 208 - 3 

       2.  Diaconu Iliana     162 150 8 4 

       3.   Ganescu Elena     145 141 4 - 

       4. Popa Micsunica     232 223 - 9 

       5.   Toma Tatiana     215 215 - - 

       6.    Gresanu 

Camelia 

    265        255 2 8 

 

 

7 Sfetcu Florentina 

 

286 280 - 6 

 

 

4. Analiza SWOT 

Puncte tari: 

 

 a)Resurse umane: 

   - Gradul de acoperire cu personal didactic calificat este 100%; 

   - Membrii comisiei manifestă disponibilitate în utilizarea metodelor de predare; 

   - Învătare centrate pe elevi; 

   - Se folosesc strategii diverse, bine implementate în cadrul fiecărei lectii; 

   - Portofoliile individuale sunt bogate și bine întocmite; 

   - Perfecționarea tehnicii didactice educative; 

   - Dezvoltarea receptivității pentru nou si a aptitudinilor de al introduce în practică; 

   - Îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metodele complementare de evaluare în 

scopul creșterii eficienței activitații de învățare și îmbunătățirea motivației învățării. 

b) Resurse materiale: 

  - Cabinet multimedia; 

  - Cabinet informatică; 

  - Conectare la Internet. 

   Puncte slabe: 

 a)Aspectul uman: 

- Neimplicarea tuturor membrilor comisiei în realizarea unui învațamânt diversificat, 

care să stimuleze pregătirea elevului potrivit propriilor interese, nevoi, înclinații și aptitudini; 

-Existența unui număr mare de elevi cu deprinderi minime de muncă independentă,total 

nemotivați pentru învatare; 

-Nu s-au arătat interesate și preocupate toate cadrele didactice în vederea participării la 

concursurile și olimpiadele școlare. Ineficiența stimularea  elevilor pentru participarea 

la diverse concursuri de matematică, fizica, chime sau biologie îi determină să se îndepărteze de 

activitatea de performanță în domeniu; 

-Multiple schimbặri în programe  metodice, manual, forme de evaluare care produc 

nesiguranṭă ṣi blocaj. 

 

b)Aspectul material: 

 - Material didactic ineficient; 
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 - Utilizarea în mică măsură a mijloacelor moderne: calculator, videoproiector, etc in procesul 

didactic. 

 

5. Mặsuri  de îmbunặtặṭire a activităṭii comisiei metodice: 

• Planificarea şi organizarea unor activităţi la nivelul comisiei metodice pentru 

efícientizarea activităţii în domeniul dezvoltării curriculumului (activităţi metodice, 

diseminarea experienţelor valoroase); 

• Monitorizarea calităţii  şi  a obiectivităţii  evaluării  iniţiale  şi continue a elevilor 

(asistenţe la ore, inter-asistenţe) ; 

•  Implicarea tuturor membrilor în organizarea activităţilor metodice la nivelul 

comisiei. 

 

                                                                                                                           Întocmit,  

                 Responsabil comisie metodică, 

                                                                                                             Prof. Toma Tatiana 

 

9.RAPORT DE ACTIVITATE METODICĂ – LIMBI MODERNE 

Anul școlar 2017-2018 

 

1. Obiectivele generale din planul managerial al Comisiei: 

 

a. Pregătirea și organizarea activităților în vederea deschiderii anului școlar; 

b. Realizarea unei evaluări complexe la nivelul catedrei; 

c. Mobilizarea, antrenarea și stimularea personalului din catedră în acțiuni de 

implementare și finalizare a reformei; 

d. Parcurgerea integrală a materiei  și optimizarea procesului educațional , asigurarea  și 

însușirea materiei de către elevi; 

e. Diversificarea activității educaționale , școlare și extrașcolare oferite elevilor; 

f. Organizarea, îndrumarea  și controlul activităților pentru obținerea rezultatelor  la 

concursuri / olimpiade. 

 

2. Resurse umane: 

 

Nr. 

crt. 

Nume și prenume cadru didactic Vechime în 

învățământ 

Grad 

didactic 

1.  Dumitrașcu Adina- Lb/ Engleză 9 II 

2.  Munteanu Anca- Lb. Engleză 29 I 

3.  Zachman Mihaela-Lb. Engleză 17 I 

4.  Lupăștean Magda-Lb. Franceză 20 II 

5.  Mătășel Dana Maria- Lb. Franceză 9 II 

6.  Mihalache Luciana- Lb. Franceză 14 II 
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Mod de 

încadrare 

Grad Did. I Grad. Did. II Definitivat Debutant Total 

Titulari Munteanu Anca 

Zachman Mihaela 

Mătășel Dana-Maria 

Mihalache Luciana 

---- ---- 4 

Detașați ----  ---- ----  

Suplinitori 

calificați 

---- Lupăștean Magda 

Dumitrașcu Adina 

---- ---- 2 

Total 2 4   6 

 

 

 

 

 

3. Situația statistică a rezultatelor obținute de elevi în anul școlar 2017-2018 

 

 

Disciplina:  Limba franceză -   Profesor:  Lupăștean Magda 

 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate 

Exmatriculați 

/Retrași / 

Transferați 

1. a VII-a 25(-1) 20 ----- 4 --- 

2. a VIII-a 19 19 ----- --- --- 

3. a X-a, prof. 29 23 ----- 5 1 

4. a XII-a B 17 15 ----- --- 1/1 

5. a IX-a B, s 27 24 ----- --- 1/2 

6. a XIII-aA, s 24 24 ----- --- --- 

 

 

Disciplina:  Limba Franceză - Profesor:  Mătășel Dana- Maria 

 

Nr.

crt. Nr. crt. 

Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate 

Exmatriculați 

/Retrași / 

Transferați 

1. a XI-a F, s 26(+1) 24 ---- 1 2 

2. a XI-a FR 42 39 ---- 1 2 

3. a XIII-a FR 28 23 ---- --- 3/2 

 

 

Disciplina :  Limba Franceză - Profesor:  Mihalache Luciana 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate 

Exmatriculați 

/ Retrași / 
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Transferați 

1. a IV-a 18 18 ---- --- --- 

2. a V-a 20 18 1 1 --- 

3. a VI-a 21 17 2 2 --- 

4. a IX-a A 30 27 ---- 3 --- 

5. a XI-a A 19 (+2) 18 ---- --- 3 

6. a XI-a B 24 22 ---- --- 2 

7. a XI-a C, prof. 15 13 ---- 2 --- 

8. a  XII-a A 13 11 ---- --- 2 

9. a XI-a D, s 25 23 ---- 1 1 

10. a XI-a E, s 24 (+7) 29 ---- 2 1 

11. a XII-a C,s 35(+1) 32 ---- --- 4 

12. a XIII-a B, s 18 17 ---- --- 1 

13. a IX-a FR 32 20 ---- --- 12 

14. a X-a FR 48 33 ---- 2 11 

Disciplina:  Limba Engleză - Profesor: Dumitrașcu Adina 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate 

Exmatriculați 

/ Retrași / 

Transferați 

1. I 23 21 ---- --- 2 

2. a II-a 23 17 4 1 1 

3. a III-a 21 18 1 ---- 2 

4. a IV-a 18 18 ---- --- --- 

5. a V-a 20 18 2 --- --- 

6. a IX-a A 30 26 1 3 --- 

7. A X-a Prof. 29 22 ---- 6 1 

 

 

Disciplina: Limba Engleză -  Profesor: Zachman Mihaela 

Nr. 

crt. 

Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate 

Exmatriculați 

/ Retrași / 

Transferați 

1. a XI-a A 19 (+2) 18 ---- --- 3 

2. a XI-a B 24 22 ---- --- 2 

3. a XI-a C, prof 15 13 ---- 2 --- 

4. a XII-a B 17 15 ---- --- 2 

5. a XI-a E, s 24(+7) 29 ---- 2 1 

6. a XI-a D, s 25 23 ---- 1 1 

7. a XI-a F, s 27 24 ---- 1 2 

8. a XIII-a B, s 18 17 ---- --- 1 

9. a IX-a FR 32 20 ---- --- 12 

10. a XI-a FR 42 39 ---- 1 2 

 

Disciplina Limba Engleză - Profesor:  Munteanu Anca 
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Nr.crt Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate 

Exmatriculați 

Retrași 

1.  VI 22 19 2 0 1 

2.  VIII 20 20 0 0 0 

3.  XII A 13 11 0 0 2 

4.  IX BS 27 23 0 2 2 

5.  XI ES 31 26 0 2 3 

6.  XII CS 36 32 0 0 4 

7.  XIII AS 24 24 0 0 0 

8.  X BF.R. 48 33 0 2 13 

9.  XIII CF.R. 27 23 0 2 2 

10.  A.D.Ș. I&II 47 19 0 28 0 

11.  A.D.Ș. III 13 10 0 3 0 

12.  
AN I 

POSTLICEAL 
27 17 0 0 10 

 

4. Concursuri și olimpiade  

 

Nr.

crt. 

Nume și 

prenume elev 

Cla

sa 

Concursul Data Rezultatul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1. BURULEA 

RHEA 
VII 

OLIMPIADA 

DE LIMBA 

ENGLEZĂ/ 

Faza Locală 

27.01.

2018 

85 puncte/ 

LOC IV 

DUMITRAȘCU 

ADINA 

2. GHEORGHIU 

GEORGE 
VIII 

OLIMPIADA 

DE LIMBA 

ENGLEZĂ/ 

Faza Locală 

27.01.

2018 
76 puncte 

MUNTEANU 

ANCA 

3. SPIRIDON 

SANDRA 
VIII 

OLIMPIADA 

DE LIMBA 

ENGLEZĂ/ 

Faza Locală 

27.01.

2018 
65 puncte 

MUNTEANU 

ANCA 

4. STĂNESCU 

ANA - MARIA 
VIII 

OLIMPIADA 

DE LIMBA 

ENGLEZĂ/ 

Faza Locală 

27.01.

2018 
60 puncte 

MUNTEANU 

ANCA 

5. DAMIAN 

ELENA 

XI-

B 

Lumea din 

cuvinte și 

culoare 

CAEN 

2018,POZIȚI

A 17,. 

 Premiul III Zachman Mihaela 

6. GEORGE BORȘ 

ȘI ELENA 

DAMIAN 

XI 

B 

Concursul 

județean 

Succesul unui 

interviu 

Martie 

2018 

Mențiuni Zachman Mihaela 

7. CERCELARIU 

ȘTEFANIA-

IV-

XI 

Concursul 

național 

 Premiul III 

Mențiune 

Dumitrașcu Adina 

Mihalache 
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CLAUDIA- 

clasa a IV-a 

SIMINOC 

GABRIEL –

clasa a II-a 

 

,,Lumea din 

cuvinte şi 

culoare”, 

Giurgiu 2018 

 

Luciana 

8. Clasele III-IV 

ROCA 

CLAUDIU, 

MATEI 

STĂNESCU 

CIPRIAN 

III-

IV 

Expoziția 

Internațională 

Eco-

decorațiuni de 

Crăciun 

,,Spiridușii 

Moșului"- 

nov.2017 

 

Nov 

2017 

Diplomă 

Participare 

Dumitrașcu 

Adina ; 

Mihalache 

Luciana 

 

 

5.Activități desfășurate/ Proiecte educative: 

 

Nr. 

crt. 

Profesor / 

Organizator 

Data Activitate/ Proiect Nr. 

elevi 

particip

anți 

Premii 

1. Munteanu 

Anca 

Dumitrașcu 

Adina 

Ian 2018 Cangurul Lingvist 

Concurs internațional de cultură 

generală și limbă străină în limba 

engleză – ETAPA NAȚIONALĂ 

17 7 

2. Munteanu 

Anca 

 Concurs ”Lumea pe care o 

descoperi” 

CONCURS NATIONAL 

INTERDISCIPLINAR PE TEME 

DE GEOGRAFIE, ISTORIE, 

BIOLOGIE 

EDITIA A VII-A, 2018 

 

10 10 

3. Munteanu 

Anca 

An școlar 

2017-2018 

Centenarul Marii Uniri 
 

Cl IX-

XII 

 

4. Munteanu 

Anca 

Acuculiței 

Anca 

Plantare de 

arbori 

13.04.2018 

Proiect Educațional Național ”Clubul 

de Științe TERRA”- parteneriat- 

Ocolul Silvic Gârcina 

15  

5. Munteanu 

Anca 

Activitate ECO 

în curtea școlii 

11.05.2018 

Proiect Educațional Național ”Clubul 

de Științe TERRA” 
10  

6. Mihalache 

Luciana 

Oct-Nov. 

2017 

Proiect Educațional ,, Din 

bogățiile toamnei,,- expoziție 

Cl V-

VIII 
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Zachman 

Mihaela 

plante, creații plastice cu/ despre 

toamnă. 

IX-XII 

7 Mihalache 

Luciana 

Popa 

Micșunica 

Acuculiței 

Anca 

Diaconu 

Sabina 

Decembrie 

2017 

Proiect Educational ,,De Crăciun, 

fii mai bun,, , în parteneriat cu 

CJRAE Neamț, Centrul Social 

Pietricica, Colegiul Tehnic 

Forestier, L.E-Administrativ 

Cl IX-

XII 

 

8 Mihalache 

Luciana 

Lupăștean 

Magda 

Martie 2018 Ziua Francofoniei Cl IX-

XII 

 

9 Mihalache 

Luciana 

Urdă Mirela 

Mitronchi 

Veronica 

Mai 2018 9 mai- Ziua Europei Cl IX-

XII 

 

10. Mihalache 

Luciana 

 Greșanu 

Camelia 

Martie 2018 Proiect Educațional ,, Salvați o 

viată,,- partener- SJ Ambulanță 

Neamț 

Cl VII-

VIII 

 

11. Mihalache 

Luciana 

Martie 2018 Proiect Educațional ,, Educație 

rutieră,,- Partener Poliția Rutieră 

Cl I-IV  

12. Zachman 

Mihaela 

Mihalache 

Luciana 

Dumitrașcu 

Adina 

Munteanu 

Anca 

Septembrie 

2018 

ZiuA Europeană a limbilor- 

partener Biblioteca Județeană ,, 

G.T Kirileanu,, Neamț, filiala 

Mărăței 

Cl IX-

XII 

 

13. Zachman 

Mihaela 

Nov 2017 Activitate- Thanksgiving Day- 

expoziție creații plastice, 

expozitie de pliante, legume- 

fructe,asociere cu Ziua recoltei la 

români, 

Cl IX-

XII 

 

14. Zachaman 

Mihaela 

Decembrie 

2017 

Colinde, poezii, scrisori în limba 

engleză. 

V-XII  

15. Zachman 

Mihaela  

1-19 Nov 

2017 

Voluntariat „19 zile de activism” 

împotriva Violenței în mediul  

școlar ,parteneriate cu biserica, 

Direcția de Sănătate publică, 

psihologi ai primăriei, , Liceul de 

arte V. Brauner , Organizația 

locala ,,Salvați copii” și FICE 

,Poliția locală; 

IX-XII  

16. Zachman 

Mihaela 

23 apr. 2018 Shakespeare"s Day , și Ziua 

Limbii Engleze 

IX-XII  



48 
 

17. Zachman 

Mihaela  

Martie 2018- 

Școala Altfel 

Educație Antreprenorială. 

Concursul judeţean ,,Succesul 

unui interviu” , ediţie bilingvă, 

X-XII  

18. Zachman 

Mihaela  

Martie 2018 

Școala Altfel 

Parteneriat educaţional cu FICE 

România, în cadrul Festivalului 

Național ,,Bucuria Lecturii”. 

 

CAEN 

nr75/20

18 

 

19. Dumitrașcu 

Adina 

Martie 2018 Proiect educațional ,,Colțul 

verde" 

Cl IX-

XI 

 

 

 

 

 

6.Rezultate examene naționale – BACALAUREAT 

 

 Limba Franceză – Prof. Mihalache Luciana 

1. Cl a XIII-a 

B, s 

(1 elev) 

ITA SCRIS 

ITC 

SCRIS 

PMS 

ORAL 

PMO 

ORAL 

IO 

A2 B1 A1 A1 A1 

 

 

 Limba Engleză – Prof. Zachman Mihaela 

Nr. 

crt. 

Clasa ITA SCRIS ITC SCRIS 

PMS 

ORAL PMO ORAL IO 

1. a XII-a B 

( 13 elevi) 

1 elev 

neprezentat 

A1-8 elevi 

A2-4 elevi 

Fără nivel -

1 elev 

 

A1 -1 elev 

A2- 11 elevi 

B1-1 elev 

 

 

A1-5 elevi 

A2- 1 elev 

B1- 3  elevi 

B2- 1 elev 

Fără nivel -  

3 elevi 

 

A1- 7 elevi 

A2- 5 elevi 

B2- 1 elev 

A1- 6 elevi 

A2-6 elevi 

B2-1 

2. a XIII-a B,s 

1 elev- 

neprezentat 

     

 

 

Limba Engleză - Prof. Munteanu Anca 
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Nr. 

crt. 

Clasa ITA SCRIS ITC SCRIS PMS ORAL 

PMO 

ORAL IO 

1. a XII-a A (8 

elevi)+ 

1 elev 

neprezentat 

A1-5 elevi 

A2-2 elevi 

1 elev – 

fără nivel 

A1-1 elev 

A2-6 elevi 

B1-1 elev 

A1-3 elevi 

5 elevi- fără 

nivel 

A1-4 elevi 

A2-4 elevi 

A1-4 elevi 

A2-4 elevi 

2. A XIII-a A, 

seral (10 

elevi )+ 

1 elev 

neprezentat 

A1-2 elevi 

A2-7 elevi 

B1- 1 elev 

 

A1-1 elev 

A2-5 elevi 

B1-2 elevi 

B2-2 elevi 

A1-2 elevi 

A2-3 elevi 

B1-2 elevi 

B2-1 elev 

2 elevi- fără 

nivel 

A1-3 elevi 

A2-2 elevi 

B1-2 elevi 

B2-3 elevi 

A1-3 elevi 

A2-2 elevi 

B1-3 elevi 

B2-2 elevi 

3. A XIII-a FR 

4 elevi 

A1-1 elev 

A2- 1 elev 

B1- 2 elevi 

A1-1 elev 

B1- 1elev 

B2- 2 elevi 

A1-1 elev 

B1 -2 elevi 

B2- 1 elev 

A1- 1 elev 

B2 – 3 elevi 

A1- 1 elev 

B2- 3 elevi 

 

 

7. Analiza SWOT 

 

Puncte tari: Puncte slabe: 

- Dispunem de profesori cu o bună 

pregătire metodică şi de specialitate, care 

stăpânesc conţinuturile predate, fiind 

interesaţi de inovaţii, activităţi eficiente, 

demersuri didactice centrate pe elev;  

- Eficacitatea strategiilor didactice, 

varietatea metodelor folosite, creativitatea 

în adoptarea stilurilor de predare; 

 - Metode şi strategii moderne, activ-

participative, stimulative pentru învăţarea 

elevilor. Se adaptează conţinutul şi 

metodele la specificul clasei şi se urmăreşte 

dezvoltarea gândirii şi înţelegerii 

conţinutului specific;  

- Climat favorabil , bune relaţii între elevi şi 

profesori, între cadre didactice;  

- Calitatea evaluării elevilor, în scopul şi în 

direcţia stimulării învăţării eficiente, 

-Existența unui laborator de lb. engleză, 

- Implicarea în activităţi cultural-artistice şi 

ştiinţifice, care să contribuie la sporirea 

prestigiului liceului. 

 

 

- Lipsa unei motivaţii interioare a învăţării; 

- goluri în cunoştinţele elevilor de clasa a 

IX-a; 

 - Superficialitatea unor elevi în realizarea 

temelor scrise;  

- Absenteismul repetat al unor elevi; 

 - insuficienta colaborare a părinților cu 

școala; 

- Lipsa softurilor educaționale în AEL, 

-Insuficiența utilizare a metodelor active şi 

de evaluare alternative la ore 

Oportunități: Amenințări: 

-Cadre didactice bine pregătite profesional, 

calificate; 

-Interes din partea cadrelor didactice spre 

- Lipsa de interes a elevilor pentru studiul 

limbilor moderne; 

- Constatarea unor bariere între profesor şi 
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perfecționare; 

- Realizarea unui climat afectiv în cadrul 

orelor de limbi moderne; 

 - Asigurarea continuităţii profesorilor la 

clasa respectivă; 

 - Asigurarea unor condiţii corespunzătoare 

desfăşurării procesului instructiv-educativ 

elev în procesul comunicării didactice ca 

urmare a lipsei de cunoaştere şi aprofundare 

a conţinuturilor învăţării de către elevi; 

 - Absenteismul școlar , populația școlară în 

scădere; 

- Dezinteresul părinților determina o slabă 

implicare a acestora in viața școlii; 

 -Scăderea interesului pentru școală din 

cauza climatului socio-economic 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Măsuri de îmbunătățire a activității Comisiei metodice 

 

- Ore  de pregătire remedială cu elevii cu rezultate slabe/ capabili de performanță școlară; 

- Stransă colaborare cu Diriginții claselor, cu părinții elevilor în scopul  îmbunătățirii 

rezultatelor școlare; 

- Realizarea de activități extrașcolare care să promoveze Limbile Moderne; 

- Utilizarea de metode/ mijloace moderne  de predare/ învățare/ evaluare pentru a crește 

interesul elevilor catre limbile moderne; 

- Utilizarea softurilor educaționale în Ael; 

- Atragerea de sponzorizări pentru modernizarea laboratorului de Limba Engleză. 

 

   

                                                                                                                       Întocmit, 

                Responsabil comisie metodică, 

                                                                                                             Prof. Mihalache Luciana 
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10.RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ – OM ȘI SOCIETATE 

Anul școlar 2017-2018 

 

1.Obiectivele generale din planul managerial al comisiei/catedrei 

a. Ameliorarea procesului instructiv-educativ în cadrul  Comisiei metodice; 

b. Utilizarea eficientă  atât a metodelor și instrumentelor de evaluare sumativă, cât și a 

celor de evaluare formativă, pe parcursul întregului an școlar; 

c. Obținerea unor rezultate mai bune la concursurile școlare; 

d. Ameliorarea calității bazei materiale existente în dotarea laboratoarelor școlii prin 

reparații sau achiziționarea de material didactic nou de la producătorii existenți; 

e. Participarea la acțiuni de formare continuă a profesorilor comisiei  metodice. 

 

2.Resurse umane  

Nr. Nume și prenume cadru didactic Vechime în 

învățământ (ani) 

Grad didactic 

1 Urdă Mirela 20 I 

2 Tofan Florinel 39,11 I 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Mitronchi Veronica 

Amironoaei Olivia 

Jiga Neculai 

Savin Maria 

Mitrea Gheorghe 

Coroamă Stelian 

Drugă Alexandru 

Sedecaru Viorel 

Hociung Ionel 

Grigoraș Neculai 

Gavriloaia Daniela 

 

28 

14 

7 

10 

40 

pensionar 

debutant 

4 

24 

1 

13 

I 

I 

I 

II 

I 

I 

DEB. 

DEF. 

I 

DEF. 

I 
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Mod de 

încadrare 

Grad did.I grad did.II Definitivat Debutant Total 

Titulari 4 1   5 

Detasati      

Suplinitori 4  3 1. 8 

Total 8 1 3 1 13 

 

3. Situația statistică a rezultatelor obținute de elevi în anul școlar  2017-2018  

Discipline socio-umane :Profesor, Urdă Mirela 

Nr.crt Clasa Nr.elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate 

Exmatriculați 

Retrași 

 

1. 

2. 

11B 

 

11A 

24 

 

19 

21 

 

18 

2 

 

- 

1 

 

1 

- 

 

- 

3. 9A 31 26 3 2 - 

4. 

5. 

6 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13 

14 

8 

7 

5 

9FR 

11E 

13FR 

10FR 

11FR 

10pr 

11pr. 

9 seral 

19 

25 

20 

32 

32 

28 

42 

42 

29 

15 

27 

19 

19 

19 

18 

29 

23 

30 

35 

22 

13 

24 

- 

2 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4 

1 

2 

3 

- 

- 

4 

- 

2 

2 

- 

- 

 

12 

- 

5 

12 

3 

7 

- 

1 

 

Procent de promovabilitate (pe total elevi): 82% 

Discipline socio-umane: Profesor, Tofan Florinel 

Nr.crt. Clasa Nr.elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate 

Exmatriculați 

Retrași 

1 

2. 

3. 

4. 

13 B 

13 A 

11F 

11D 

18 

24 

26 

25 

16 

24 

24 

23 

- 

- 

- 

- 

1 

- 

2 

1 

1 

- 

- 

1 

 

Procent de promovabilitate: 93,5% 

Disciplina Istorie: Profesor, Mitronchi Veronica 
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Nr crt. Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situatii 

neîncheiate 

Exmatriculați 

Retrași 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

5 

6 

7 

8 

9A 

9B 

11D 

11E 

11F 

10FR 

11FR 

13FR 

20 

21 

25 

19 

31 

27 

25 

32 

26 

42 

42 

28 

18 

17 

20 

19 

25 

24 

24 

30 

25 

27 

36 

23 

1 

- 

1 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

4 

4 

- 

3 

3 

3 

2 

1 

3 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

12. 

3 

5 

Procent de promovabilitate: 83% 

Disciplina Geografie: Profesor, Savin Maria 

Nr. crt. Clasa Nr. elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate 

Exmatriculați 

Retrași 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

11B 

9A 

8 

11FR 

12B 

24 

31 

19 

42 

15 

24 

28 

19 

36 

15 

- 

1 

- 

- 

- 

- 

2 

- 

3 

- 

- 

- 

- 

3 

- 

 

Procent de promovabilitate 93% 

Disciplina Geografie: Profesor, Jiga Nicolae 

Nr.crt Clasa Nr.elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate 

Exmatriculați 

Retrași 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

5 

6 

10FR 

11F 

11D 

11A 

7 

13A 

11E 

13FR 

20 

21 

42 

26 

25 

19 

25 

24 

32 

28 

18 

17 

29 

24 

23 

17 

21 

24 

30 

23 

1 

3 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

4 

- 

2 

- 

- 

- 

12 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

5 

 

Procent de promovabilitate: 86,2% 

Disciplina:  Educație fizică    

Nr.crt Clasa Nr.elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate 

Exmatriculați 

Retrași 
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1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11 

0-4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11pr. 

11A 

11B 

12B 

102 

20 

21 

25 

19 

31 

29 

15 

19 

24 

15 

97 

19 

20 

21 

19 

28 

22 

13 

19 

24 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

4 

- 

3 

- 

2 

- 

- 

- 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

- 

- 

 

Procent de promovabilitate 92,7% 

Disciplina  Religie : Profesor, Grigoraș  Neculai 

Nr.crt Clasa Nr.elevi 

înscriși 

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate 

Exmatriculați 

Retrași 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

0-4 

5 

6. 

7 

8 

9 

10 pr. 

11pr. 

12 B 

102 

20 

21 

25 

19 

31 

29 

15 

15 

97 

19 

20 

23 

19 

18 

22 

13 

15 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1 

1 

2 

- 

3 

- 

2 

- 

5 

- 

- 

- 

- 

- 

7 

- 

- 

 

Procent de promovabilitate 93,4% 

 

4.Concursuri și olimpiade 

Nr.crt. Nume 

prenume elev 

Clasa Concursul Data Rezultatul 

obținut 

Profesor 

coordonator 

1 Burulea Rhea VII New Start 25 .03 I Gavriloaia 

2. Apetrei Sabrina VI New Start 25 .03 I Gavriloaia 

3. Marian Amalia VI New Start 25 .03 I Gavriloaia 

4. 

 

 

 

5. 

 

6. 

 

 

 

Apetrei Andra, 

Dăscălescu 

Ioana, 

Marian Amalia 

Apetrei Andra 

 

Dăscălescu 

Ioana,Marian 

Amalia 

 

VI 

 

 

 

VI 

 

 

VI 

 

 

Soarele si 

planeta 

albastra 

 

Primum  

movens 

 

Primum 

movens 

 

03.05 

 

 

 

 

03.05 

 

 

03.05 

 

I 

 

 

 

 

I 

 

 

I 

 

Gavriloaia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



55 
 

7 

 

8. 

Burulea Rhea 

 

Vlasie Magda 

VII 

 

XIIA 

E.R.I.S. 

 

Tenis 

25.05 

 

20.05 

Mențiune 

 

Premiul III 

 

 

 

 

Hociung 

Ionel 

 

5. Rezultate examene naționale 

La disciplina Logică, argumentare și comunicare au fost înscriși la bacalaureat 13elevi, 

din care au promovat 6 , reprezentând 46% . 

 

 

 

6.Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe 

●Profesori cu o bună pregătire metodică și de 

specialitate care stăpânesc conținuturile 

predate, fiind interesați de activități eficiente, 

de demersuri didactice centrate pe elev; 

●Există o bună delimitare a responsabilităților 

cadrelor didactice în cadrul comisiei metodice 

și pe probleme, precum și o bună coordonare a 

acestora; 

●Interesul cadrelor didactice pentru 

perfecționarea continuă individuală sau 

colectivă (participarea la cursuri de formare, la 

cercuri pedagogice, la consfătuirile anuale etc.. 

Profesorii titulari au Gradul I). 

●Dezvoltarea gustului pentru lectură, educarea 

în spiritul originalității și al creativității elevilor 

prin diverse activități precum 

comemorarea/omagierea unor personalități ale 

culturii și istoriei românești, prin activitățile 

permanente la clasă, participarea elevilor la 

activități comune cu biblioteca școlii și 

Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu. 

●Motivație și interes pentru adaptarea și 

dezvoltarea prestigiului organizației noastre 

furnizoare de educație. 

●Înregistrarea performanțelor în activitatea 

didactică; 

●Experiența și disponibilitatea cadrelor 

didactice în lucrul cu grupurile de copii 

defavorizate; 

●Cooptarea elevilor în activități culturale și 

 ●Dezinteresul unor elevi pentru lectura  

stiintifica și pentru actul de învățare, în general 

  

●Absenteism și abandon școlar în rândul 

elevilor, mai ales al celor de etnie rromă; 

 

●Lipsa de motivatie a elevilor;  

●mplicare scăzută din partea unor  părinți în 

cunoașterea și rezolvarea problemelor școlii și 

față de situația școlară a propriilor copii; 

Colaborare slabă cu unii părinți, care se 

dovedesc și ei la fel de dezinteresați 

  

●Resurse extrabugetare insuficiente. 
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artistice, precum și de alte tipuri în vederea 

formării/modelării personalității acestora 

●Promovarea imaginii școlii prin participarea 

elevilor noștri la diverse concursuri 

●Atragerea elevilor în activități de 

performanță, prin pregătirea lor în vederea 

participării la concursuri și olimpiade școlare. 

●Implicarea în numeroase activitati 

extracurriculare din cadrul proiectelor 

Centenarul Marii Uniri si Adictii 

contemporane/stil de viata armonios. 

●Relațiile interpersonale existente (profesor-

elev, conducere-subalterni, profesori-părinți, 

profesori-profesori etc.) favorizează crearea 

unui climat educațional deschis, stimulativ; 

 ●Interesul cadrelor didactice pentru noutățile 

editoriale în vederea unei eficiente desfășurări a 

procesului instructiv-educativ (colaborare 

strânsă cu edituri care promovează cartea 

didactică de specialitate, procurare de auxiliare 

necesare pentru examenele naționale) 

 

Oportunități Amenințări 

  

●Cadre didactice bine pregătite.  

●Implementarea  strategiilor  privind 

descentralizarea  învățământului,  asigurarea 

calității; 

●Dezvoltarea unor programe de remediere 

școlară care să conducă la rezultate bume la 

examene nationale 

●Program de pregătire suplimentară pentru 

elevii clasei  a XII-a 

● 

●Extinderea parteneriatelor cu Biblioteca 

Județeană GT Kirileanu și cu alte școli în 

vederea realizării unor activități comune 

 

 ●Existenta unor cauze externe care duc la 

situații de absenteism și de abandon școlar  în  

zonele  defavorizate  (sărăcie,  distanțe  mari  

față  de școală, șomaj etc.); 

●Deteriorarea mediului  socio-economic și  

familial;  diminuarea interesului/capacității 

familiei de a susține pregătirea școlară a 

copiilor, părinți plecați la muncă în străinătate; 

●Insuficientă conștientizare a părinților 

copiilor/elevilor/tinerilor privind rolul lor de 

principal partener educațional al școlii; 

 ●Bilanț demografic  negativ  cu  implicații  în  

dimensionarea  rețelei  școlare  

●Scăderea interesului absolvenților  pentru  

susținerea bacalaureatului 

 

 

7.Măsuri de îmbunătățire a activității comisiei metodice 

1. Centrarea procesului de învățământ pe elev, în scopul dezvoltării deprinderilor, aptitudinilor și 

capacității creative. 

2. Utilizarea eficientă a unor metode modern de predare-învățare, facilitând astfel însusirea 

cunoștințelor prevazute de programa scolară . 

3. Urmărirea evoluției fiecărui elev, prin utilizarea eficientă a fișelor de progress școlar și de 

observație. 
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4. Corectarea periodică a temelor pentru acasă, urmărirea și înlăturarea greșelilor științifice. 

5. Respectarea programului de pregătire suplimentară, atât pentru remedieri cât și în vederea 

participării la examene naționale. 

6. Cultivarea gustului pentru lectură de specialitate sporirea funcționalității bibliotecii școlare, 

întărirea colaborării cu Biblioteca Județeană G.T.Kirileanu 

 

 

                                                                                                                 Întocmit, 

          Responsabil comisie metodică, 

                                                                                                             Prof. Urdă Mirela 

 

 

 

 

 

 

11.RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ - TEHNOLOGII 

Anul școlar 2017 – 2018 

 

1.Obiectivele generale din planul managerial al comisiei/catedrei 

• Asigurarea dezvoltării/formării profesionale a cadrelor didactice, prin centrarea formării 

pe competenţele metodologice, dezvoltarea unui management de echipă; 

• Asigurarea unui sistem coerent şi eficace de perfecţionare a membrilor comisiei; 

• Eliminarea formalismului în cadrul celor trei componente-concepţie, acţiune şi evaluare – 

din activitatea comisiei metodice; 

• Fundamentarea nevoilor de formare a cadrelor pe baza analizei de nevoi; 

• Creşterea eficienţei activităţii de formare continuă prin prisma promovării noului în 

activitatea de predare-învăţare (metode alternative de predare-învăţare-evaluare) a 

disciplinelor de specialitate; 

• Menţinerea şi dezvoltarea legăturii cu familia; 

• Promovarea imaginii şcolii; 

• Respectarea parcurgerii conţinuturilor conform planificărilor pe an şcolar; 

• Ridicarea gradului de participare al elevilor, la Olimpiade şi Concursuri pe meserii; 

• Creşterea nivelului de pregatire de specialitate la clasa, laborator şi practică, al elevilor; 

• Realizarea unei pregătiri cât mai eficiente în vederea susţinerii de către elevi a 

Examenelor de certificare a competenţelor profesionale şi a Examenului de Bacalaureat. 

 

2.Resurse umane  

Nr. Nume și prenume cadru didactic  Vechime în învățâmânt Grad didactic  

1 Acuculiței Ancuța Denisa II 14 ani 

2 Amariei  Maria I 27 ani 

3 Barcan Maria I 28 ani 

4 Boroș Lucica I 38 ani 

5 Ciocârlan Augustina I 19 ani 
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6 Costin Vasile I 43 ani 

7 Jitaru Raluca II 11 ani 

8 Negrea Rodica I 28 ani 

9 Nicolau Ionela II 18 ani 

10 Rachieru Mihaela II 23 ani 

11 Rusu Lăcrămioara I 24 ani 

 

 

Mod de 

încadrare  

Grad did.I grad did.II Definitivat  Debutant  Total  

Titulari 6 3   9 

Detasati      

Suplinitori 1 1   2 

Total  7 4   11 

 

3. Situația statistică a rezultatelor obținute de elevi în anul școlar 2017-2018  

Clasa a X A profesională 

Disciplina M1 - Operații tehnologice din industria textilă/profesor Negrea Rodica 

Disciplina M2 – Planificarea activității proprii/ profesor Boroș Lucica 

Disciplina M3- Elemente de design/ profesor Rachieru Mihaela 

Clasa a XI A 

Disciplina M1- Utilizarea aplicațiilor de tip CAD / profesor Rachieru Mihaela 

Disciplina M7- Proiectarea produselor textile/ profesor Rachieru Mihaela 

Disciplina M3- Crearea modelelor/ profesor Boroș Lucica 

Disciplina M4- Utilizarea limbajului plastic/ profesor Boroș Lucica 

Disciplina M2 – Materii prime, produse textile și materiale auxiliare din textile pielărie / 

profesor/ Negrea Rodica 

Disciplina M5 – Sănătatea și securitatea muncii / profesor/ Negrea Rodica 

Disciplina M6 –Proces de producție în confecții/ profesor/ Negrea Rodica 

Clasa a XI C profesională 

Disciplina M1- Producerea tricotuilor pe mașini rectilinii/ profesor Rusu Lăcrămioara 

Disciplina M2- Construirea tiparelor reperelor produselor textile/ profesor Rusu Lăcrămioara 

Disciplina M3- Pregătirea țesăturilor și a tricoturilor pentru confecționare/ profesor Rusu 

Lăcrămioara 

Disciplina M4- Prelucrarea reperelor produselor textile/ profesor Rusu Lăcrămioara, Negrea 

Rodica 

 Clasa XII A 

Disciplina M1- Elemente de proiectare/ profesor Boroș Lucica 

Disciplina M2- Tehnologii de confecționare a produselor vestimentare/ profesor Rachieru 

Mihaela 

Disciplina M3- Creație vestimentară, realizarea de schițe și produse vestimentare/ profesor 

Rachieru Mihaela 

Disciplina M7- Costume și stiluri vestimentare/ profesor Rachieru Mihaela 

Disciplina M8- Tehnologii de finisare a produselor textile/profesor Rachieru Mihaela 

Clasa XIII Bs 

Disciplina M1-M10- Discipline tehnice/profesor Costin Vasile 

Clasa XIII As 
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Disciplina M1-M8- Discipline tehnice/profesor Boroș Lucica, Negrea Rodica 

 Clasa An I postliceală 

Disciplina M1-M8- Discipline tehnice/profesor Boroș Lucica, Negrea Rodica, Nicolau Ionela, 

Rachieru Mihaela, Munteanu Anca 

 

Clasa An II postliceală 

Disciplina M1-M8- Discipline tehnice/profesor Boroș Lucica, Rusu Lăcrămioara, Nicolau 

Ionela, Rachieru Mihaela 

Clasa IXA, X Bs, XI B, XII B 

Disciplina Discipline tehnice/profesor Acuculiței Ancuța, Jitaru Raluca, Amariei Maria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Clasa  Nr.elevi 

înscriși  

Promovați Corigenți Situații 

neîncheiate  

Exmatriculați 

Retrași  

 

 

M 3/X A prof. 14 11 - - 3 

 M 1/X A prof. 14 11 - - 3 

 M 2/X A prof. 14 11 - - 3 

 M1, M7/XI A 21 18 - - 3 

 M3,M4/XI A 21 18 - - 3 

 M2,M5,M6/XI A 21 18 - - 3 

 M1,M2,M3,M4/ XI C prof. 15 13 - - 2 

 M1-M8/XII A 13 11 - - 2 

 M1-M7/XII Cs 36 32 - - 4 

 M1-M8/XIII Bs 18 17 - - 1 

 M1-M8/ An I postlic. 27 19 - - 8 

 M1-M8/ An II postlic. 19 18 - - 1 

 M1-M10/XIII Bs 24 24 - - - 

 IX Bs 27 22 - 2 2 

 IX A 31 27 - 3 1 

 XI B 24 22 - - 2 

 XII B 14 14 - - - 

 

4.Concursuri și olimpiade  

Nr.crt. Nume 

prenume 

Clasa  Concursul  Data  Rezultatul 

obținut 

Profesor 

coordonator  
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elev 

 Apetri 

Luana 

XI A Olimpiada Județeană 

la disciplinele din 

aria curiculară 

Tehnologii/domeniul 

industrie textilă și 

pielărie 

Martie 

2018 

I Rachieru 

Mihaela, Negrea 

Rodica, Moisă 

Cornelia 

 Apetri 

Luana 

XI A Olimpiada Națională 

la disciplinele din 

aria curiculară 

Tehnologii/domeniul 

industrie textilă și 

pielărie 

Aprilie 

2018 

I Rachieru 

Mihaela, Negrea 

Rodica, Moisă 

Cornelia 

 Popa 

Andreea  

X A 

prof. 

Junior designer Mai 

2018 

Mențiune  Rachieru 

Mihaela 

 Țăpuc Ana 

– Maria  

XI C 

prof. 

Junior designer Mai 

2018 

III Rusu 

Lăcrămioara 

 Ciorhan 

Georgiana 

XI C 

prof. 

Junior designer Mai 

2018 

III Rusu 

Lăcrămioara 

 Dominte 

Diana 

XI C 

prof. 

Junior designer Mai 

2018 

III Rusu 

Lăcrămioara 

 Toma 

Petronela 

XI C 

prof. 

Junior designer Mai 

2018 

III Rusu 

Lăcrămioara 

 Damian 

Elena, 

Condurachi 

Oana  

XI B Student pentru o zi Aprilie 

2018 

II Acuculiței 

Ancuța 

 

5. Rezultate examene naționale  

La examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 4, s-au inscris 60 elevi, au 

promovat examenul 58, 2 elevi neprezentându-se la acest examen. 

 

 

 

 

Nr. 

Crt. 
Unitatea de învățământ 

Nr. Elevi 

Calificarea 

Tehnician în 

gastronomie 

Nr. Elevi 

Calificarea 

Tehnician designer 

vestimentar 

Nr. Elevi 

Calificarea 

Tehnician mecanic 

pentru întreținere și 

reparații 

Nr. total 

elevi 

1.  
Liceul Tehnologic 

“Dimitrie Leonida” 
14 24 22 60 

 Total 14 22 22 58 
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Rezultatele obținute pe calificări sunt următoarele 

Nr.    
Crt. 

Unitatea de 

învățământ  

Calificarea 

profesională 

Număr candidați 

Înscriși Prezenți 

T
o
ta

l 
 

Admiși Respinși Neprezentați 
Eliminați din 

examen 

        

F
em

in
in

 

din care cu calificativ       

T
o
ta

l 
 

F
em

in
in

 

T
o
ta

l 
 

F
em

in
in

 

E
x
ce

le
n

t 

F
o
a
rt

e 
B

in
e 

B
in

e 

S
a
ti

sf
ă
că

to
r 

T
o
ta

l 
 

F
em

in
in

 

T
o
ta

l 
 

F
em

in
in

 

T
o
ta

l 
 

F
em

in
in

 

  T
o
ta

l 
 

F
em

in
in

 

T
o
ta

l 
 

F
em

in
in

 

T
o
ta

l 
 

F
em

in
in

 

T
o
ta

l 
 

F
em

in
in

 

1 

Liceul 

Tehnologic 

"Dimitrie 

Leonida" 

Tehnician 

în 

gastronomie 

14 11 14 11 14 11 14 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 

Liceul 

Tehnologic 

"Dimitrie 

Leonida" 

Tehnician 

designer 

vestimentar 

24 16 24 15 24 15         0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

3 

Liceul 

Tehnologic 

"Dimitrie 

Leonida" 

Tehnician 

mecanica 

pentru 

întreținere 

și reparații 

22 5 22 5 22 5 9 1 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

    

Total 

general 

centru de 

examen 

60 32 60 31             0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

 

La nivelul 5 de calificare, s-au înscris – 12, promovați – 11, neprezentați -1, obținând 

următoarele rezultate:  

• 9 elevi au obținut media de absolvire a învățământului postliceal cu medii între 9-10 

• 2 elevi au obținut media de absolvire a învățământului postliceal cu medii între 8-8,9



63 
 

6.Analiza SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- personal didactic şi auxiliar competent, 

calificat;  

- parteneriate viabile şi eficiente; 

- ocuparea  catedrelor cu cadre didactice 

calificate;   

- experienţa cadrelor didactice în proiectarea 

didactică, în utilizarea echipamentelor şi 

utilajelor din dotarea şcolii; 

-interesul personalului didactic pentru 

formare continuă (cursuri de perfecţionare 

efectuate de majoritatea profesorilor); 

- accesul la Internet; 

- şcoala pregăteşte forţa de muncă calificată în 

domeniul meseriilor solicitate de piaţa forţei 

de muncă; 

- încheierea de parteneriate cu agenţii 

economici pentru instruirea practică; 

- rezultate bune la olimpiada tehnică; 

- acţiuni de popularizare a şcolii: site-ul şcolii, 

pliante, întâlniri cu elevii şi cu profesorii din 

şcolile generale din zonă la “Ziua porţilor 

deschise”. 

- nivel scăzut al pregătirii iniţiale a elevilor; 

- nivel scăzut al interesului manifestat de părinţi 

faţă de problemele şcolii; 

- absenteism ridicat în rândul elevilor din 

învăţământul obligatoriu; 

- populaţia şcolară provenită din familii cu 

venituri mici , 

- nederulare de proiecte de finanţare pe formare 

adulţi; 

- neimplicarea tuturor cadrelor didactice în 

proiecte cu finanţare europeană; 

- motivaţie materială redusă a cadrelor didactice, 

- implicarea nesatisfăcătoare a comunităţii  

locale în viaţa şcolii, 

- colaborarea slabă cu părinţii, 

-  procentaj relativ mare de elevi ce manifestă 

dezinteres faţă de învăţământ în general, 

- mulţi elevi cu rezultate slabe la învăţătură, 

- programă şcolară încărcată care nu răspunde 

interesului elevilor şi cerinţei pieţei forţei de 

muncă 

- slaba implicare a agenţilor economici faţă de 

colaborarea cu şcoala 

- resurse financiare insuficiente. 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- dezvoltarea în zonă a întreprinderilor 

mijlocii şi  mici; 

-  existenţa unei bune colaborări între şcoală 

şi agentii economici;  

- atragerea de fonduri prin prestări de servicii 

către  persoane fizice. 

- domenii de pregătire profesionale aparţinând 

sectoarelor economice prioritare în zonă  

- disponibilitatea agenţilor economici pentru 

dezvoltarea parteneriatului cu şcoala, 

susţinerea elevilor prin acordare de burse, 

sponsorizări pentru şcoală 

- gradul de implicare a comunităţii locale în 

susţinerea procesului de învăţământ 

- necesitatea formării continue a adulţilor 

 

 

- scăderea populaţiei şcolare în următorii 10 ani 

datorită scăderii ratei natalităţii cu ritm de 3% pe 

an 

- scăderea ponderii unor domenii de activitate în 

zonă (mecanică, electric)  

- orientare şcolară a absolvenţilor de gimnaziu 

realizată superficial, bazată pe idei preconcepute; 

- dezinteresul manifestat de majoritatea părinţilor 

faţă de scoală 

- delicvenţa juvenilă  

- migraţia forţei de muncă calificată spre ţările 

europene dezvoltate 

- dificultăţi de integrare socio-profesională a 

absolvenţilor; 

- resurse bugetare insuficiente  

- lipsa de autonomie a şcolilor în selectarea 

personalului; 

- legislaţie financiară restrictivă; 

- abandonul şcolar datorită, înrăutăţirii 

condiţiilor materiale ale populaţiei şcolare, 
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plecarea părinţilor în străinătate; 

- lipsa motivaţiei pentru continuarea studiilor;  

- neconcordanţa între opţiunea părinţilor /elevilor 

şi aptitudinile şi competenţele elevilor; 

- dificultăţi în realizarea parteneriatelor; 

- finanţarea prin bugetul local nu acoperă toate 

cheltuielile necesare 

 

Aspecte  principale care necesită dezvoltare (priorităţi şi obiective generale) 

 

REZULTATELE  AUTOEVALUĂRII ASPECTE  CARE   NECESITĂ 

DEZVOLTARE 

- La nivelul şcolii există preocupări ce vizează 

dezvoltarea şi întreţinerea bazei materiale existente 

cu ajutorul atelierului şcoală; 

- Asigurarea posturilor cu cadre didactice 

calificate, 

- Majoritatea elevilor dobândesc noi competenţe 

care le permit acestora o adaptare rapidă la 

schimbările apărute în organizarea muncii şi 

accesul pe piaţa europeană a muncii; 

- Atitudinea pozitivă, cooperantă şi relaţia bună cu 

profesorul la majoritatea elevilor; 

- Folosirea unor game variate de strategii de 

predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor de 

învăţare individuale, abilităţilor, culturii şi 

motivării fiecărui elev; 

- Consilierea elevilor . 

- Climatul psiho-social în unitate este favorabil; 

- Relaţionarea şi comunicarea în cadrul catedrei 

este bună, deciziile sunt acceptate  

- Realizarea unor analize periodice şi luarea 

măsurilor de ameliorare ce îmbunătăţesc activitatea 

în şcoală; 

- Evaluările interne vor fi corelate cu cele externe 

şi se monitorizează întreaga activitate de evaluare. 

- Asigurarea calităţii procesului instructive-

educativ  

- Asigurarea şanselor egale în formarea 

profesională 

- Integrarea elevilor cu nevoi speciale 

- Asigurarea tranziţiei de la şcoală la locul de 

muncă 

- Creşterea numărului de cadre didactice care 

aplică învăţarea centrată pe elev    

- Dezvoltarea reţelelor de colaborare la nivel 

intern şi extern 

- Asigurarea sprijinului pentru alegerea 

avizată a traseului de formare profesională 

- Îmbunătăţirea accesului la informare  

- Dezvoltarea educaţiei la cerere - formarea 

profesională a adulţilor 

- Implicarea partenerilor în susţinerea 

materială a elevilor proveniţi din medii 

defavorizate.  

- Implementarea şi derularea de proiecte 

- Identificarea cadrelor didactice cu 

disponibilităţi de lucru în echipe de elaborare 

proiecte şi programe; 

- Promovarea rezultatelor şi valorilor şcolii; 

- Combaterea absenteismului şi a 

abandonului şcolar; 

- Consilierea părinţilor; 

- Eficientizarea resurselor materiale, 

didactice şi a resurselor financiare (dotări 

atelier, laboratoare, mobilier); 

- Dezvoltarea bazei materiale pentru ateliere 

de instruie  

- Implicarea mai mare a cadrelor didactice în 

gestionarea resurselor. 

- Accentuarea calităţii în toate activităţile 
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organizate pentru elevi şi cu elevi în vederea 

sporirii dimensiunii civice a educaţiei oferite 

de şcoală; 

- Pentru elevii cu nevoi speciale 

implementarea unui ,,program de sprijin în 

învăţare”; 

- Continuarea participării profesorilor la 

cursuri de formare; 

- Dezvoltarea ideii de echipă; 

- Implicarea cadrelor didactice în elaborarea 

proiectelor de dezvoltare instituţională; 

- Dezvoltarea parteneriatului părinte - şcoală; 

- Informarea părinţilor despre noile orientări 

în domeniul educaţiei; 

-Valorificarea în mai mare măsură a 

parteneriatelor încheiate cu agenţi economici. 

 

 

7.Măsuri de îmbunătățire a activității comisiei metodice 

- stabilirea unor relaţii de lucru eficiente, cu elevii; 

- proiectarea activităţii didactice în raport cu stilul de învăţare al elevilor; 

- sprijinirea elevilor cu lacune sau ritm lent de învăţare, prin pregătire suplimentară; 

- încurajarea elevilor să pună întrebări, să înveţe să descopere; 

- organizarea şi desfăşurarea Olimpiadei disciplinelor tehnologice, faza judeţeană;  

- pregătirea elevilor claselor terminale pentru susţinerea examenului de competenţe 

digitale şi examenul pentru certificarea competenţelor profesionale; 

- realizarea unor instrumente de evaluare pentru stabilirea baremului minimal 

corespunzător notei 5, pentru atingerea standardelor de instruire propuse şi elaborarea 

caietelor de evaluare pentru fiecare modul; 

- derularea graduală a activităţilor, de la simplu la complex, împărţirea sarcinii de 

învăţare în paşi mici de realizare, facilitând elevilor înţelegerea conţinuturilor 

parcurse şi dobândirea abilităţilor practice conform SPP-urilor; 

- utilizarea unor metode moderne de evaluare bazate pe executarea de lucrări practice,  

proiecte, simulare, studiu de caz, referate, activităţi de învăţare care în prezent sunt 

folosite doar izolat şi de un număr mic de cadre didactice; 

perfecţionarea cadrelor didactice prin participarea la cursuri de formare şi perfecţionare 

                                                                                                                Întocmit, 

             Responsabil comisie metodică, 

                                                                                                             Prof. Racheru Mihaela 
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12.RAPORT  DE ACTIVITATE AL COORDONATORULUI  PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI 

EXTRAȘCOLARE 

Anul școlar 2017- 2018 

Activitatea de coordonare a proiectelor si programelor educative școlare și extrașcolare a avut la bază realizarea documentelor specifice 

de planificare a activităţii educative: Planul managerial, Programul activităţilor educative școlare și extraşcolare. 

S- a urmărit, în principal creșterea prestigiului și  calității activității liceului nostru prin acțiunile  desfășurate cu elevii si profesorii, prin 

formele de parteneriat cu inspectoratul școlar și cu reprezentanți ai comunității locale. 

Desfășurarea activității educative a implicat următoarele demersuri, care au fost valorificate la maximum în școala noastră : 

• coordonarea și sprijinirea activităților desfășurate în cadrul Consiliului Școlar al Elevilor ; 

• orele de consiliere și orientare școlară, educație civică, activități extrașcolare; 

• disciplinele școlare din trunchiul comun, disciplinele din zona celor la decizia școlii și celor locale, acestea având un potețial ridicat în 

ceea ce  

privește educația pentru valori, precum și strategii adecvate în acest scop.  

În cadrul Consiliului Școlar al Elevilor, pe parcursul întregului semestru s-a stimulat și valorizat potențialul elevilor prin îndrumarea și 

sprijinirea  

acestora: prin alegeri corecte, realizarea comisiilor de lucru, întâlniri cu scop informativ.   

Pe parcursul întregului an școlar, temele adoptate în cadrul orelor de consiliere și orientare școlară au fost conform noilor programe.Toți 

diriginții  

și-au întocmit, încă de la începutul anului școlar, planificarea orei de consiliere conform noilor norme. 

S- a urmărit ca activitatea  curriculară de la clasă să nu fie perturbată de activitățile extracuriculare și  extrașcolare, încercând în acest fel, 

ca raportul 

 dintre aceste activități educative să fie în favoarea activităților de la clasă. 
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OBIECTIVELE  PROPUSE PENTRU ANUL ȘCOLAR 2017 - 2018  

1. Proiectarea eficientă a activității educative; 

2. Îmbunătăţirea comunicării  între profesori privind informarea activităților extrașcolare; 

3. Desfăşurarea de  activităţi extrașcolare, extracurriculare la nivelul fiecărei comisii metodice prin interdisciplinaritate și colaborare; 

4. Stimularea cuprinderii într-o formă de şcolarizare şi îmbunătăţire a condiţiilor de educaţie a tuturor elevilor din circumscriptie și 

vecinătăți prin promovarea culturii calităţii la nivel de sistem şi process;  

5. Prevenirea şi corectarea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea ratei succesului nedescriminatoriu pentru toţi elevii înscriși  prin implicarea 

lor în activități extrașcolare adaptate nevoilor lor; 

6. Optimizarea relaţiei şcoala – comunitate şi a parteneriatelor educative;.  

7. Dezvoltarea parteneriatelor  instituţionale; 

8. Educația pentru sănătate în vederea unui stil de viață echilibrat; 

9. Prevenirea și combaterea violenței în școală; 

10. Informarea continuă  a profesorilor diriginți. 
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1. ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN CADRUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT 

 

Nr. 

crt. 

Titlul proiectului la nivelul 

unităţii de învățământ 

 

Activitatea desfăşurată în 

cadrul proiectului 

Data şi locul Participanţi, invitaţi 

1.   

 „ Adicții contemporane- stil de 

viață armonios” 

 

Dezvoltare personală 

voluntari- 

sectiunea I 

Anul școlar 2017- 2018 Coordonatorii de proiect: 

Cârdei L., Urdă M., Lazăr L.  

Elevii voluntari 

Partenerii din școlile implicate 

Concurs de creativitate - 

secțiunea a II- a 

01- 31.05.2018 Cadre didactice implicate în 

prima secțiune 

 

2. 

 

„Centenarul Marii Uniri a 

Românilor” 

„Stejarul Centenarului 

Războiului de Reîntregire.1917 

Marile bătălii 

23.11.2017 Coordonatori proiect: 

Mitronchi V.,  Munteanu A. 

Cadre didactice 

Elevi 

„Povestea Marii Uniri de la  

1 Decembrie” 

27.11.2017 Coordonatori proiect: 

Mitronchi V, 

Munteanu A., Acuculiței A. , 

Urdă M. 

Cadre didactice 

Elevi 

„Pe- al nostru steag e scris 

Unire”  

 

 

 

„Unirea  Principatelor  

Române: oameni, fapte locuri” 

29. 11. 2017   

 

 

 

24. 01 . 2018 

Coordonatori proiect: 

Mitronchi V, Munteanu A., 

Acuculiței A. , Urdă M. 

Cadre didactice 

Elevi 

Coordonatori proiect: 

Mitronchi V, Munteanu A., 

Acuculiței A. , Urdă M. 

Cadre didactice 

Elevi 

„Basarabia- pământ românesc”   27.03 -2018 Coordonatori proiect: 

Mitronchi V, Munteanu A., 

Acuculiței A. , Urdă M. 
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Cadre didactice 

Elevi 

3. „S.A.F.E.- .- SiguranȚă, Apărare, 

Fericire, Eliberare” 

„Prevenirea traficului de 

persoane” 

27.02.2018 

 

Coordonator proiect : Moisă 

C. 

Cadre didactice: Rachieru M., 

Costin V. 

Elevi 

Partenerii implicați 

4. „Colțul verde al clasei/școlii” „Colțul verde al clasei” 29.03.2018 Coordonator proiect : Pintilie 

I. 

Cadre didactice: Dumitrașcu 

A., Acuculiței A., Diaconu S., 

Sfetcu F., Savin M. 

Elevi 

Parteneri din școlile implicate 

 

5. 

 

„E.R.I.S- Eliminarea risculi prin 

informații sănătoase” 

Secțiunea I „Venim, 

informăm, 

realizăm!” 

 

februarie- 

martie 2018 

Organizator proiect: Ancuța 

Acuculiței 

Partenerii din școlile implicate 

Secțiunea II 1. „Desenăm 

alimentația 

sănătoasă!” 

2. „Creăm 

viziuni 

sănătoase!” 

3. 

„Promovăm 

concepte de 

alimentație 

sănătoase!” 

aprilie 2018 Echipa de implementare: 

Horhogea Lucica 

Rusu Micșunica 

Luca Mary Claudia 

Vânău Elena Ramona 

Apetrei Petronela 

Dănilă Corina 

Pâslaru Mihaela 

Acuculiței Ancuța 

Secțiunea III „Pregătiți de 

expoziție” 

 

25. 05.2018 Echipa de jurizare: 

Insp. prof. Ciuchi R.; 

Insp. prof. Roman R.; 

Dir. prof. Popa M.; 

Dir. prof. Moise F.; 
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Prof. Hociung I. 

6. „ Viitorul profesional al 

absolventului de liceu- Succesul 

unui interviu” 

Concurs județean 20.03.2018 Coordonator proiect :Dir. adj. 

prof. Zachman M. 

Cadre didactice 

Elevi 

Partenerii implicați 

7. „ Educație pentru sănătate ” „Donații pentu cei mici” 05.10.2017 Inițiator proiect: Dir. Popa M. 

Dir. adj. Zachman M. 

Cadre didactice: Cosma M., 

Mirăuță R. 

Elevi 

8. „Prevenirea și reducerea violenței 

în mediul școlar” 

„Bucuria lecturii” 23.04.2018 Coordonatori și inițiatori 

proiect: dir. Popa M., Dir. adj. 

Zachman M. 

Responsabil S.N.A.C.: 

Acuculiței A. 

Cadre didactice 

Elevi 

Parteneri din școlile implicate 

9. „ Integrare în comunitatea școlară a 

copiilor care provin din medii 

defavorizate” 

„Donații pentu cei mici” 05.10.2017 Inițiator proiect: Dir. Popa M. 

Rid.adj. Zachman M. 

Cadre didactice: Mirăuță R 

Elevi 

*Fiecare unitate de învățământ îşi proiectează la începutul anului şcolar 2-3 proiecte educative în cadrul cărora se desfăşoară TOATE activităţile  

extraşcolare (evenimente istorice, culturale, aniversări etc.).Vor fi raportate doar acele activităţi care se desfăşoară cu avizul directorului şcolii şi 

după ce  

este întocmit un proiect al activităţii. 
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2. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCATIVE APROBATE ÎN CAEJ  

(Calendarul activităţilor educative judeţene)* 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ/ 

Localitatea 

(denumirea) 

Titlul 

proiectului  

 

Poziția 

nr./pagin

a/ 

domeniul 

Cadru 

didactic 

coordonator

/ Participant 

Activitatea 

desfăşurată în 

cadrul proiectului 

Nr. elevi 

participa

nţi 

Nr. 

Premii I 

Nr. 

Premii 

II 

Nr. Premii 

III 

Nr. 

Mențiuni 

/premii 

speciale 

2.  LTEA 

Piatra Neamț 

„Tradiția se 

păstrează în 

fiecare 

bucătărie” 

Cultural-

artistic/ 

poz.46 

Prof. 

Amariei M. 

Prof. Jitaru 

R.  

Prof.Zachma

n M.,  

 

Participarea la 

concurs secțiunea 

„Bucătăria 

românească de la 

tradițional la 

modern” 

10 - - 1 3 

3.  IȘJ Neamț Olimpiada 

județeană 

Ed. fiz. și 

sport 

Prof. 

Hociung I. 

Participare la concurs 

județean- Tenis de 

masă 

1 - - 1 - 

4.  IȘJ Neamț Olimpiada 

județeană 

Tehnic Prof. 

Rachieru M. 

Prof. Nicolau 

I.. 

Participare la concurs 

județean- Tenis de 

masă 

1 - - 1 - 

5.  Liceul 

Tehnologic 

Nr.1 

Șuncuiuș 

„Cine 

suntem?” 

nr. 431 Prof. 

Gănescu E. 

Prof. 

Mitronchi V. 

Participare la concurs 2 1 - 1 - 

6.  Șc. Gim.  

Nr. 1  

Oțelu Roșu 

„Universul  

Științelor 

nr.150 Prof. 

Gănescu E. 

Prof. 

Greșanu C. 

Prof. Toma 

T. 

Participare la concurs 4  1 3  

7.  LTDL 

Piatra Neamț 

„Succesul 

unui 

interviu” 

Ed. 

civică, 

voluntaria

t, proiecte 

caritabile 

Prof. 

Zachman M. 

Prof. 

Acuculiței A. 

Prof. Urdă 

Participare la concurs 

secțiunea în lb. 

romînă și engleză 

10 - - 1 3 
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M. 

Prof. Jitaru 

R. 

8.  ISJ Neamț „Mesaje 

pentru 

viitor” 

Istorie Prof. 

Mitronchi V. 

Prof. 

Acuculiței A. 

Participare la concurs 

cu eseu 

2 - - - 1 

9.  Liceul 

Carol I- 

Bicaz 

„Floare de 

colț” 

Cultural-

artistic 

Prof. 

Acuculiței A. 

Dansuri populare 8 - - 1 - 

10.  Paralela 

45Fundația 

pentru Științe 

și Arte 

COMPER- 

Concursul 

școlar 

județean de 

Competenț

ă și 

Performanț

ă 

Limba 

română 

Prof. 

Horhogea L. 

Participare la concurs 5 2 1 1 1 

11.  Pararlela 45-

Fundația 

pentru Științe 

și Arte 

COMPER- 

Concursul 

școlar 

județean de 

Competenț

ă și 

Performanț

ă 

Matemati

că 

Prof. 

Gănescu E. 

Participare la concurs 16 - - - 16 

12.  Școala 

Gim.nr 5 

Piatra Neamț 

 

„Coşul 

toamnei”  

 

Ed. 

civică, 

voluntaria

t, proiecte 

caritabile 

Prof. înv. 

prim.Mirăuță 

R. 

Mediator 

școlar 

Diaconu 

Sabina 

 

Concurs 19 - - - 3 

*Pot fi doar participări, fără premii obţinute, conform protocoalelor de colaborare încheiate, dar certificate printr-un document (adeverinţă, diplomă) al 

instituţiei  
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coordonatoare. 

 

3. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCATIVE APROBATE ÎN CAEN/CAER  

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ/ 

Localitatea 

(denumirea) 

Titlul 

proiectului  

 

Poziția 

nr./pagin

a/ 

domeniul 

Cadru 

didactic 

coordonat

or/ 

Participan

t 

Activitate

a 

desfăşura

tă în 

cadrul 

proiectul

ui 

Nr. 

elevi 

partici-

panţi 

Nr. Premii I Nr. Premii 

II 

Nr. 

Premii 

III 

Nr. 

Mentiuni/pre

mii speciale 

1.  Pararlela 45-

Fundația 

pentru 

Științe și 

Arte 

COMPER- 

Concursul școlar 

național de 

Competență și 

Performanță 

Limba 

română 

Prof. 

Horhogea 

L. 

Participar

e la 

concurs 

3 1 - - 2 

2.  ISJ 

Constanța 

„Educație pentru 

sănătate” 

Educație 

pentru 

sănătate 

Prof. 

Greșanu C. 

Participar

e la 

concurs 

1 - - - 1 

3.  CD Press-  

Terra 

Magazin 

„Lumea pe care 

o descopăr” 

Științe Prof. 

Greșanu C. 

Prof. 

Munteanu 

A. 

Participar

e concurs 

național  

20 - - 1 1 

4.  SC. Gim.  

Nr. 2 

Piatra Neamț 

„Activități 

prezentate în 

Power- Point” 

Cultural- 

artistic 

Prof. 

Șveduneac 

C. 

Prof. 

Mirăuță R. 

Participar

e la 

Concurs 

20 1 1 - 1 

5.  Fundația 

IDEE Sigma 

„Kankaroo 

Linguistic 

Contest” 

Limba 

engleză 

Prof. 

Munteanu 

A. 

Prof. 

Dumitrașcu 

A. 

Participar

e  

18 2 1 1 14 
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6.  Universitate 

Ștefan cel 

Mare  

Suceava 

„Student pentru 

o zi” 

Gastrono

mie 

Fizică 

IPA 

Prof. 

Acuculiței 

A. 

Prof. Popa 

M. 

Participar

e concurs 

6 - - 2 4 

7.  Fundația 

„Star Music”  

„Staruri pentru 

Zaragoza 

Cultural-

artistic 

Diaconu S. 

Cârdei L. 

Participar

e concurs 

secțiune 

instrumen

atală 

3 1 - - - 

8.  MEN Olimpiada 

Națională 

Tehnic Prof. 

Rachieru 

M. 

Prof. 

Nicolau I. 

Prticipare 

olimpiadă 

1 1    

9.  C.T. 

Calistrat 

Hogaș 

„Imaginarul 

acvaticului” 

Culural - 

artistic 

Prof. Pașcu 

V. 

Participar

e concurs 

1 - - - 1 

10.  CN „Ion 

Maiorescu” 

„Lumea din 

cuvinte și 

culoare” 

Cultural- 

artistic 

Prof. 

Dumitrașci 

A. 

Prof. 

Zachman 

M. 

Prof. 

Mihalache 

L. 

 

 

Participar

e cu eseu 

3 - 1 - 2 

11.  Șc. Gim. 

 Nr. 287 

București 

„Anul prieteniei” Cultrural 

- artistic 

Dir. adj. 

prof. 

Zachman 

M. 

Prof. 

Gănescu E.  

Concurs 100 - - 10 10 
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Prof. înv. 

prim. 

Mirăuță R. 

Prof. 

Dumitrașcu 

A. 

Prof. Pașcu 

V. 

Prof. 

Gavriloaia 

D. 

Prof. 

Horhogea 

L. 

12.  Asociația 

sportivă 

școlară 

„Ziua 

Internațională a 

Obezității” 

Sport Prof. 

Sedecaru 

V. 

Participar

e 

olimpiadă 

naționalî 

12 - 1 1 - 

*Pot fi doar participări, fără premii obţinute, conform protocoalelor de colaborare încheiate, dar certificate printr-un document (adeverinţă, diplomă) al 

instituţiei  

coordonatoare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

4. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVEL JUDEŢEAN SAU NAŢIONAL* (Proiecte şi programe educative desfăşurate în parteneriat cu 

diverse  

ONG-uri, Fundaţii, Asociaţii etc.) din următoarele categorii de activitate: Voluntariat (altele decat SNAC), Educație Globală, intervenţie şi prevenire a 

absenteismului, 

 a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, a consumului de droguri, programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, 

promovarea  

sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă; programe pentru educatia părinţilor şi pentru copiii cu 

părinţii  

plecaţi în străinătate. 

*daca este cazul 

*toate activitățile să fie efectuate și dovedite printr-un document (adeverință. diplomă) emis de instituția organizatoare 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ/ 

Localitatea 

(denumirea) 

Denumirea 

proiectului 

 

Tipul activităţii 

proiectului 

Activitatea 

principală 

Data si 

locul 

Cadru didactic 

coordonator/ 

Participant 

Nr. elevi 

participanţi 

Invitați/parteneri   

(ex: ONG, Poliție, asociație, 

părinți etc) 

1.  L.T.D.L. 

Piatra Neamț 
„FICE” 
România 

19 Zile de 

prevenire a 

abuzurilor și 

violenței asupra 

copiilor și tinerilor 

„Prevenire 

violență” 

15.11.2017 

Dir. prof. Zachman M. 

Dir. adj. prof. Popa M. 

Clasele  

a IX-XII-a 

Municipiul Piatra Neamț 

Asistența Socială Neamț 

CJRAE Neamț 

2.  C.R.E.E.D. „Educație 
pentru 
mobilitate
a tinerilor 
nemțeni” 

„Formarea tinerilor 

nemțeni”- 

workshop-uri 

20.11.2017 Dir. prof. Zachman M. 

Prof. Acuculiței A. 

Mediator școlar 

Diaconu S. 

Clasele a XI- a ISJ Neamț 

3.  Asociația 

R.A.D.A. 

„4/4 

Prieteni” 

„S.O.S. Natura” 30.03.2018 Dir. prof. Zachman M. 

Prof. Acuculiței A. 

Clasa a XI- a B Ambasada Statelor Unite 

4.  Asociația 

Valoare Plus 

Bacău 

„Stay – 

Free 

Project” 

„Păstrează-ți 

libertate”Traficul 

de persoane 

înrobește” 

05. 05.2018 Dir. prof. Zachman M. 

Dir. adj. prof. Popa M. 

Prof. Acuculiței A. 

Clasele  

a IX-XII-a 

C.T. Ferdinand I- Bacău 

5.  C.T. 

„Independența

” 

Sibiu 

„Viața la 

pozitiv” 

„Poștașii mesajelor 

pozitive„ 

Exemple de bune 

practici 

 

12.03- 

01.06.2017 

Dir. adj. prof. Zachman 

M. 

Prof. Horhogea L. 

Prof. Mirăuță R. 

Prof. Savin M. 

 

Clasele 

 I- XII 

L.T. „Gh. Ruset Roznovanu” 

Clubul Copiilor Tg. Neamț 

Biblioteca Județeană 

„G.T.Kirileanu” 
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Prof. Gavriloaia D. 

Prof. Negrea R. 

 

 5. ACTIVITĂȚI CULTURALE (VIZITE, EXCURSII) 

 

 Nr. 

crt. 

Denumirea şi tipul 

acţiunii 
Locul de desfăşurare Responsabili Participanţi Data 

1.  

Vizita la monumentele 

eroilor 

 

Gura Humorului/ Praid/ 

Soveja 

Prof. înv. prim. Cosma 

M. 

Elevii clasei 

 a II-a 
Anul şcolar 2017-2018 

2.  Excursia Voluntarilor 

Alba Iulia /Curtea de 

Arges 

 

Urdă M. 

Cadre didactice 

Elev clasa  

a XI- a B 

28-30 aprilie 2018 

3.  
Vizite la Biblioteca 

Judeţeană  

Biblioteca Judeţeană 

Biblioteca liceului 

Prof. diriginți 

 

Elevii claselor a IX-a, a X-a şi a 

XI -a 
Anul şcolar 2017-2018 

4.  
Vizită la agentii 

economici 
La agentul economic Prof.  de i.p. Elevii clasei a IX-a  Noiembrie 2017- iunie 2018 

5.  
Să ne cunoaştem mai 

bine oraşul 
Orașul Piatra Neamț Prof. diriginți Elevii clasei a IX-a  Martie 2018 

6.  
Vizionări de filme 

tematice 

Liceul tehnologic 

,,Dimitrie Leonida” 

 

Cinema 

Prof. diriginți 
Elevii clasei a IX-a ,a Xa,a XIa, 

aXIIa 
Semestrial 

7.  
Vizionări de 

spectacole de teatru 
Teatru  Prof. diriginți 

Elevii clasei a IX-a ,a Xa,a XIa, 

aXIIa 
O dată pe lună 

8.  Vizite la Muzee  Muzeele din oraș 
Prof. diriginți 

 
Elevi ai liceului Anul şcolar 2017-2018 
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 6. ALTE ACTIVITĂŢI 

 

  Nr. 

crt. 

Denumirea şi tipul 

acţiunii 

Locul de 

desfăşurare 
Responsabili Participanţi Data 

1 Oferta educațională 

Liceul Tehnologic 

,,Dimitrie Leonida” 

 

Director adjunct, responsabil 

comisie 

Elevi şi profesori din liceu şi de 

la scolile generale 
Mai 2018 

2  
Universul 

Universităţilor 

Liceul Tehnologic 

,,Dimitrie Leonida” 

 

Diriginţii claselor terminale 

 
Profesori si elevi ai liceului Anul şcolar 2017-2018 

3 
Oferta locurilor de 

muncă 

Liceul Tehnologic 

,,Dimitrie Leonida” 

 

Diriginţii claselor terminale 

 

 

Profesori si elevi ai liceului Anul şcolar 2017-2018 

 

 

7. ASISTENŢE EFECTUATE LA ORELE DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE (dacă este cazul): 

Nr. 

crt. 

  Titlul/Tema 

activităţii 

Cadrul 

didactic 

asistat 

Unitatea de 

învăţământ în care 

funcţionează 

 Clasa  Data 

asistenţei 

Observaţii 

1. Cafeaua, alcoolul, şi 

tutunul 

Prof. 

Horhogea L. 

Liceul 

Tehnologic,,Dimitrie 

Leonida” 

 

A IX-a A Noiembrie 2017  

2. Să ne hrănim sănătos! Prof. Jiga 

Nicolae 

Liceul 

Tehnologic,,Dimitrie 

Leonida” 

 

A V- A Mai 2017  
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8. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

• Personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării 

valenţelor educative derivate dintr-o problematică educativă diversă; 

• Diversitatea programului de activităţi educative; 

• Instituţii specializate în activităţi educative extraşcolare în care sunt 

implicaţi elevii noştrii; 

• Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin activităţi derulate în 

timpul anului şcolar; 

• Deschiderea oferită de conţinutul orelor de consiliere în conformitate cu 

interesele elevilor şi perspectivele de dezvoltare ale societăţii; 

• Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, comunitatea, organizaţii 

non-guvernamentale şi guvernamentale în vederea responsabilizării 

• acestora în susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional; 

• Colaborarea cu instituţii specializate în activităţi extraşcolare. 

• Activitatea supraîncărcată a profesorilor diriginţi de 

problemele administrative, situaţia familială a elevilor; 

• În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea 

cunoştinţelor şi nu pe caracterul educativ al conţinutului; 

• Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii 

educative şcolare şi extraşcolare asupra dezvoltării 

personalităţii elevului; 

• Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de 

către părinţi; 

• Fonduri inexistente pentru desfăşurarea activităţilor educative 

şcolare şi extraşcolare; 

• Nerecunoaşterea activităţii educative a elevilor realizată în 

afara orelor de curs; 

• Lipsa de responsabilizare a Consiului elevilor în problemele 

specifice şcolii. 

OPORTUNITǍȚI AMENINȚǍRI 

• Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate autentică, temporală, contextuală, 

racordată la viaţa publică; 

• Existenţa cadrului legislativ care reglementează şi certifică activitatea 

dirigintelui, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară; 

• Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa 

comunităţii; 

• Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea de noi proiecte 

educative şi asumarea de roluri; 

• Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a deciziilor în şcoală; 

• Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei utilităţii sociale 

a copiilor; 

• Promovarea dialogului intercultural în vederea creşterii calităţii vieţii 

comunităţii. 

• Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu 

permit dezvoltarea componentei educative; 

• Oferta negativă a străzii şi internetului; 

• Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din 

şcoală. 

 
                                                                                                                                                                      Întocmit, 
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                                                            Responsabil comisie metodică, 

                                                                                                                                                      Prof. Acuculiței Ancuța 

 

 

13. RAPORT  DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE-CONSILIERE ȘI ORIENATRE 

Anul școlar 2017- 2018 

 

În anul școlar 2017- 2018 s-au realizat documentele specifice de planificare a activităţii educative, în elaborarea acestora avându-se în 

vedere:  

• întocmirea documentelor de lucru ale profesorilor diriginți şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de elevi;  

• utilizarea unor strategii didactice, în cadrul orelor de dirigenţie, astfel încât elevul să se poată exprima, să fie ascultat şi îndrumat 

eficient;  

• implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare (spectacole, concursuri, excursii etc.) şi valorificarea acestora din 

punct de vedere  

educativ;  

• atragerea sprijinului părinţilor în vederea realizării unui parteneriat real    şcoală-familie.  

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

profesorii claselor 

în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă al anului şcolar 2017-2018 a fost centrată pe formarea la elevi a unor 

atitudini  

 și comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale democraţiei.  

Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă unor cerinţe, 

necesităţi 

 ivite ulterior. 

 Planul de activitate conţine:  

1. Studierea programelor şcolare pentru Consiliere și Orientare şi întocmirea planificării calendaristice a orelor de dirigenţie.  

2. Stabilirea graficului şedinţelor cu părinţii şi alcătuirea Comitetului de părinţi la fiecare clasă.  

3. Monitorizarea activităţii Consiliului fiecărei clase.  

4.  Identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie.  

5. Informarea şi îndrumarea elevilor şi părinţilor acestora în vederea unei orientări socio-profesionale şi integrări sociale optime.  
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Programa şcolară pentru Consiliere şi Orientare a fost făcută cunoscută, studiată şi dezbătută de diriginţi. S-a elaborat un sistem comun de  

întocmire a planificării calendaristice a orelor de dirigenţie.  

Comisia a oferit consultanţă privind programa, planificarea calendaristică şi aplicarea regulamentului şcolar în diferite situaţii concrete, 

speciale, atunci 

 când a fost solicitată sau când situaţia a impus-o.  

Pentru identificarea copiilor cu probleme psihopedagogice şi cu situaţii deosebite în familie şi-a adus aportul şi Comisia diriginţilor care a 

urmărit 

ca regulamentul şcolar să fie cunoscut şi respectat de toţi diriginţii, iar aceştia, la rândul lor, să transmită elevilor prevederile acestuia. 

Informarea şi îndrumarea elevilor şi a părinţilor acestora în vederea unei orientări socioprofesionale şi integrări sociale optime s-a concretizat în  

cuprinderea unor teme specifice în cadrul orelor de dirigenţie şi a şedinţelor cu părinţii, în popularizarea condiţiilor de desfăşurare a examenelor 

de sfârşit  

de ciclu şcolar şi a variantelor de subiecte publicate de MEC, în distribuirea de materiale vizând oferta educaţională.  

Pe lângă activitățile cuprinse în Planul  de activități extracurriculare, pe parcursul anului școlar  au mai  fost organizate de către profesorii 

diriginți  

conform programului de activități extrașcolare pe clasă:  excursii, vizite la muzee și case memoriale , vizionarea unor spectacole de teatru.                                                     

Colaborarea cu familia a reprezentat un obiectiv major al diriginților. Au fost organizate ședințe cu părinții, în cadrul cărora, a fost prezentat 

Regulamentul de ordine interioară și rezultatele școlare ale elevilor. Diriginții au luat măsuri pentru a înștiința părinții elevilor cu situație de 

corigență și nota 

 scăzută la purtare. 

Consiliile profesorilor claselor s- au reunit semestrial pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de 

comun acord,  

în ce situaţii şi în ce măsură trebuie aplicate sancţiuni elevilor. 

Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrelor cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse 

la  

cunoştinţa părinţilor.  

În  anul școlar 2017 - 2018, Consililul Școlar al Elevilor a realizat ședințe unde au fost prezenti șefii claselor sau adjuncții acestora. 

Președintele   

Consiliului Școlar al elevilor, eleva Damian Elena a participat la fiecare ședință a Consiliului  Județean al Elevilor. 

Activitățile extracurriculare din anul școlar 2017 - 2018 au fost complexe, s-au bazat pe o bună comunicare, au fost tratate cu seriozitate și au 

implicat 

 un număr mare  de elevi, cadre didactice și reprezentanți ai comunității locale. 
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1. ACTIVITAȚI EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

 

Nr 

crt. 

Denumirea activității / 

proiectului 

Tipul activității Data Responsabili 

1.  Ziua Europeană a Limbilor Prezentări ppt / biblioteca 

județeană 

26. 09. 2017 Catedra de limbi străine 

 Ziua Internațională a Educației- 

Sărbătorim Educația! 

 

Dezbateri, ateliere de lucru 05. 10. 2017 Coordonatorul de proiecte și programe 

educative 

Profesori / Profesori diriginți 

2.  Ziua Holocaustului în România Prezentări referate, 

expoziție cu desene  

09. 10. 2017 Prof. Veronica Mitronchi  

 

3.  „Educație pentru mobilitatea 

tinerilor nemțeni” 

Activitate de edcucație non 

formală 

12. 10. 2017 Gherasim Simona 

Prof. Zachman Mihaela 

Prof. Acuculiței Ancuța 

4.  Ziua Mondială a Alimentației- 

Alimentația corectă…noțiuni de 

igienă în bucătărie 

Prezentări ppt., pliante 16. 10. 2017 Catedra de alimentație publică 

5.  Inițiativa Globală pentru Tineret 

John Maxwell Team 

Conferință de comunicare 26. 10. 2017 Prof. dr. Robu Adriana 

 

6.  „Nivea Like Yourself” Activitate de igienă facială 26. 10. 2017 Highlight Agency S,R.L. 

Prof. Popa Micșunica 

Prof. Ancuța Acuculiței 

7.  Campanie FICE Simpozion 18. 11. 2017 Prof. Micșunica Popa 

Prof. Mihaela Zachman 

8.  Din bogățiile toamnei Expoziție 01. 11. 2018 Prof. Mihaela Zachman 

Prof. Luciana Mihalache 
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9.  „Săptămâna legumelor și 

fructelor donate” 

Activitate de voluntariat 24. 11. 2017 Coordonator SNAC 

Cadre didactice  

Cadre didactice auxiliare 

10.  „ Șahul – un sport pentru toți” Concurs 28. 11. 2017 Profesori 

11.  Toamna in suflet de copil- 

Petrecere de halloween 

Prezentări ppt, 

confecționare măști, 

costume, dovlecei 

31.11. 2018 Prof. înv. primar  

12.  Revista Școlii „ Trepte” Editare revistă 15. 12. 2017 Prof. Rachieru Mihaela 

Prof. Horhogea Lucica 

13.  „ De Crăciun fii mai bun” 

 

Activitate de voluntariat 18. 12.2017 Prof. Mihalache Luciana 

Prof. Acuculiței Ancuța 

Mediator școlar Diaconu Sabina 

14.  „Poveste de iarnă” Serbare de Crăciun și 

expoziție hand - made 

20- 22. 12. 2018 Diriginți 

Profesori 

Cadre didactice auxilare 

15.  Activitati dedicate zilei  de 1 

Decembrie 

 

 

  Prezentări, dezbateri 01. 12. 2018 Prof. Mitronchi Veronica 

Prof. Munteanu Anca 

16.  „ Libertate versus delicvență ” Film, prezentări ppt, audio- 

video 

05. 12. 2017 Ouatu Daria 

 Profesori 

17.  Eminescu- Luceafărul universal 

al poeziei românești 

Prezentări ppt 15. 01. 2018 Prof. înv. primar 

18.  „Hai să dăm mână cu mână” Dezbatere, concurs 24. 01. 2018 Prof. Mitronchi Veronica 

 

19.  „4/4 Prieteni” „S.O.S. Natura” 30.03.2018 Dir. prof. Zachman M. 

Prof. Acuculiței A. 



84 
 

 „Stay – Free Project” „Păstrează-ți 

libertate”Traficul de 

persoane înrobește” 

05. 05.2018 Dir. prof. Zachman M. 

Dir. adj. prof. Popa M. 

Prof. Acuculiței A. 

20.  „Viața la pozitiv” „Poștașii mesajelor 

pozitive„ 

Exemple de bune practici 

 

12.03- 01.06.2017 Dir. adj. prof. Zachman M. 

Prof. Horhogea L. 

Prof. Mirăuță R. 

Prof. Savin M. 

Prof. Gavriloaia D. 

Prof. Negrea R. 

21.  „Ziua Internațională a lecturii / 

Ziua limbii engleze” 

 

Lectura în aer liber, în limba 

engleză 

23.04.2018 Director adjunct: 

Zachman Mihaela 

Profesor : 

Horhogea Lucica 

Elevi 

22.  „Campania GREY” Program educațional pentru 

pubertate 

18.11.2017 Director: 

 Popa Micșunica 

Director adjunct: 

Zachman Mihaela 

Responsabil SNAC: 

Acuculiței Ancuța 

Cadre didactice: 

Toma Tatiana 

Jiga Nicolaie 

Eleve 

23.  „Ajută un copil ” Proiect de voluntariat 14. 05. 2018 Director : 

Popa Micșunica 

Responsabil SNAC: 

Acuculiței Ancuța 

Cadre didactice și auxiliare 

Elevi 



85 
 

24.  Activitate de voluntariat 

comunitar   

în partenereiat cu Parohia 

„Constantin și Elena”  

 

- dăruirea de alimente ( 

Belvita- cereale și piure de 

fructe)  

 

15- 20. 06. 2018 Director: 

Popa Micșunica 

Director adjunct: 

Zachman Mihaela 

Cadre didactice 

Cadre didactice auxiliare 

Elevi 

 

 

 

 2. ACTIVITĂȚI CULTURALE (VIZITE, EXCURSII) 

 

 Nr. 

crt. 

Denumirea 

şi tipul 

acţiunii 

Locul de desfăşurare Responsabili Participanţi Data 

9.  

Vizita la 

monumentele 

eroilor 

 

Gura Humorului/ Praid/ 

Soveja 

Prof. înv. prim. Cosma 

M. 

Elevii clasei 

 a II-a 
Anul şcolar 2017-2018 

10.  
Excursia 

Voluntarilor 

Alba Iulia /Curtea de Arges 

 
Urdă M. 

Cadre didactice 

Elev clasa  

a XI- a B 

28-30 aprilie 2018 

11.  
Vizite la 

Biblioteca 

Judeţeană  

Biblioteca Judeţeană 

Biblioteca liceului 

Prof. diriginți 

 

Elevii claselor a IX-a, a X-a şi 

a XI -a 
Anul şcolar 2017-2018 

12.  
Vizită la 

agentii 

economici 

La agentul economic Prof.  de i.p. Elevii clasei a IX-a  Noiembrie 2017- iunie 2018 

13.  

Să ne 

cunoaştem 

mai bine 

oraşul 

Orașul Piatra Neamț Prof. diriginți Elevii clasei a IX-a  Martie 2018 
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 Nr. 

crt. 

Denumirea 

şi tipul 

acţiunii 

Locul de desfăşurare Responsabili Participanţi Data 

14.  
Vizionări de 

filme 

tematice 

Liceul tehnologic 

,,Dimitrie Leonida” 

 

Cinema 

Prof. diriginți 
Elevii clasei a IX-a ,a Xa,a 

XIa, aXIIa 
Semestrial 

15.  
Vizionări de 

spectacole de 

teatru 

Teatru  Prof. diriginți 
Elevii clasei a IX-a ,a Xa,a 

XIa, aXIIa 
O dată pe lună 

16.  
Vizite la 

Muzee  
Muzeele din oraș 

Prof. diriginți 

 
Elevi ai liceului Anul şcolar 2017-2018 

 

 

 

 

 

 3. ALTE ACTIVITĂŢI 

 

  Nr. 

crt. 

Denumirea şi 

tipul acţiunii 

Locul de 

desfăşurare 
Responsabili Participanţi Data 

1 
Oferta 

educațională 

Liceul Tehnologic 

,,Dimitrie Leonida” 

 

Director adjunct, 

responsabil 

comisie 

Elevi şi profesori din liceu şi de la 

scolile generale 
Mai 2018 

2  
Universul 

Universităţilor 

Liceul Tehnologic 

,,Dimitrie Leonida” 

 

Diriginţii claselor 

terminale 

 

Profesori si elevi ai liceului Anul şcolar 2017-2018 

3 
Oferta locurilor 

de muncă 

Liceul Tehnologic 

,,Dimitrie Leonida” 

 

Diriginţii claselor 

terminale 

 

 

Profesori si elevi ai liceului Anul şcolar 2017-2018 

 

 

4. ASISTENŢE EFECTUATE LA ORELE DE CONSILIERE ŞI ORIENTARE (dacă este cazul): 

Nr.   Titlul/Tema Cadrul didactic Unitatea de învăţământ  Clasa  Data Observaţii 
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crt. activităţii asistat în care funcţionează asistenţei 

1. Cafeaua, alcoolul, şi 

tutunul 

Prof. Horhogea L. Liceul 

Tehnologic,,Dimitrie 

Leonida” 

 

A IX-a A Noiembrie 2017  

2. Să ne hrănim sănătos! Prof. Jiga Nicolae Liceul 

Tehnologic,,Dimitrie 

Leonida” 

 

A V- A Mai 2017  

 

 

 

 

 

 

5. ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare; 

• Diversitatea programului de activităţi educative; 

• Instituţii specializate în activităţi educative extraşcolare în 

care sunt implicaţi elevii noştrii; 

• Modalităţi alternative de petrecere a timpului liber prin 

activităţi derulate în timpul anului şcolar; 

• Deschiderea oferită de conţinutul orelor de consiliere în 

conformitate cu interesele elevilor şi perspectivele de 

dezvoltare ale societăţii; 

• Existenţa parteneriatului educaţional cu familia, 

comunitatea, organizaţii non-guvernamentale şi 

guvernamentale în vederea responsabilizării acestora în 

susţinerea şi îmbunătăţirea actului educaţional; 

• Colaborarea cu instituţii specializate în activităţi 

extraşcolare. 

• Activitatea supraîncărcată a profesorilor diriginţi de problemele 

administrative, situaţia familială a elevilor; 

• În cadrul activităţii formale, accentul cade pe transmiterea cunoştinţelor şi nu 

pe caracterul educativ al conţinutului; 

• Abordarea sporadică a influenţei pozitive a activităţii educative şcolare şi 

extraşcolare asupra dezvoltării personalităţii elevului; 

• Minimalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare de către părinţi; 

• Fonduri inexistente pentru desfăşurarea activităţilor educative şcolare şi 

extraşcolare; 

• Nerecunoaşterea activităţii educative a elevilor realizată în afara orelor de 

curs; 

• Lipsa de responsabilizare a Consiului elevilor în problemele specifice şcolii. 

OPORTUNITǍȚI AMENINȚǍRI 

• Redimensionarea “şcolii” ca o comunitate autentică, • Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit 
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temporală, contextuală, racordată la viaţa publică; 

• Existenţa cadrului legislativ care reglementează şi 

certifică activitatea dirigintelui, activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară; 

• Deschiderea activităţii educative spre implicare şi 

responsabilizarea în viaţa comunităţii; 

• Valorificarea potenţialului creativ al elevilor prin iniţierea 

de noi proiecte educative şi asumarea de roluri; 

• Interesul elevilor de a participa la procesul de luare a 

deciziilor în şcoală; 

• Valorificarea voluntariatului şi dezvoltarea conştiinţei 

utilităţii sociale a copiilor; 

• Promovarea dialogului intercultural în vederea 

creşterii calităţii vieţii comunităţii. 

dezvoltarea componentei educative; 

• Oferta negativă a străzii şi internetului; 

• Neimplicarea familiei în susţinerea activităţii educative din şcoală. 

 

 

 

14.COMISIA PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE ÎN CARIERA DIDACTICĂ 

Anul școlar 2017- 2018 

Planul managerial pentru anul şcolar 2017-2018 s-a axat pe orientarea demersului didactic şi educaţional pe următoarele 

priorităţi strategice:  

1. Stimularea cuprinderii într-o formă de şcolarizare şi îmbunătăţirea condiţiilor de educaţie a tuturor elevilor din circumscriptie și vecinatati 

prin promovarea culturii calităţii la nivel de sistem şi process prin implicarea cadrelor didactice în programe de perfecționare incluzivă.  

2. Prevenirea şi corectarea abandonului şcolar şi îmbunătăţirea ratei succesului pentru toţi elevii inscrisi în scopul finalizării învăţământului 

obligatoriu şi integrării cu succes în viaţa socială prin profesori bine pregătiți și formați profesional. 

3. Îmbunătăţirea managementului resurselor umane prin utilizarea optimă a potenţialului uman. 

4. Orientarea şi desfăşurarea activităţii de formare continuă şi de perfecţionare spre creşterea calităţii prestaţiei personalului didactic, sub 

aspect ştiinţific şi psiho-pedagogic prin creșterea interesului față de participarea la cursuri de masterat, cursuri postuniversitare, programe 

Erasmus+ și programe europene. 

5. Atragerea de fonduri extrabugetare pentru stimularea profesorilor în vederea participării la cursuri de formare. 

6. Optimizarea relaţiei şcoala – comunitate şi a parteneriatului internaţional prin implicarea participării cadrelor didactice la programe de 

formare ca schimb de experiență.  
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Ţinându- se cont de aceste priorităţi, dar şi de faptul că formarea şi perfecţionarea reprezintă un proces continuu și cumulativ de 

actualizare şi de  dezvoltare a competenţelor, cadrele didactice din şcoala noastră au fost implicate într- o varietate de astfel de activităţi unele 

în concordanţă cu evoluţiile din planul nevoilor de educaţie şi al curriculum-ului educaţional, altele în funcţie de exigenţele privind adaptarea 

competenţelor personalului didactic la schimbările din structurile/ procesele de educaţie.  

Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s- a realizat astfel:   

• prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;   

• prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice;  

• prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale 

• prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare prin 

grade didactice  

 ( CCD, ISJ, MECTS).  

Toate cadrele didactice din unitatea noastră au participat la consfatuirile organizate de ISJ Neamț la inceputul anului scolar. În 

cadrul comisiilor organizate la nivelul școlii s –au desfășurat lecții demonstrative, mese rotunde sau susținere de referate cu scopul de a 

împărți din cunoștințele acumulate și celorlalți colegi de catedră. Tot ca activitate de perfecționare poate fi considerată și organizarea de 

activități extracurriculare cu ocazia diferitelor evenimente.  

Cadrele didactice se interesează de diversele cursuri existe în oferta CCD Neamț sau în cadrul altor furnizori de formare, având în 

vedere obligativitatea, conform legii, de a acumula un număr de credite ( 90) în decursul a cinci ani școlari. 

 

ANALIZA SWOT 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Interesul cadrelor didactice față de activitatea de mentorat 

în vederea consilierii viitoarelor cadre didactice ; 

• Suportul direcțiunii școlii în vederea participării la cursuri 

de formare / perfecționare în țară și străinătate 

• Alegerea  unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanță cu 

nevoia de dezvoltare personală. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Oferta variată a CCD Neamț și a altor furnizori de 

formare; 

• Fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare  

comparativ cu anii anteriori. 
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• Oferta cursurilor de perfecționare/ master/ studii 

posuniversitare, etc; 

• Oferta stagiilor de formare în străinătate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități pentru dezvoltare profesională și evoluție în cariera didactică 

Anul școlar 2017- 2018 

 

Nr 

crt. 

Denumirea activității / 

proiectului 

Data Formator Participanți 

25.  Formare profesională pentru 

dezvoltarea instituțiilor comunitare. 

12.09.2017 CREED Dir. adj. prof. Zachman M. 

Prof. Acuculiței A. 

Mediator școlar Diaconu S. 

26.  „ Profesori motivați în școală cu 

elevi defavorizați”  

 

28. 09. 2017 John Maxwell 

Team 

Prof. dr. Robu 

Adriana 

31 cadre didactice /  nedidactice și auxilare 

din Liceul Tehnologic 

 „Dimitrie Leonida” 

27.  Cerc pedagogic 

• învățământ primar 

• discipline tehnice 

 

21.11.2017 

14.11.2017 

 

Cadre didactice 

 

 

Cadre didactice  

Elevi 
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• limba franceză 24.04.2018 

28.   „Orientare Antreprenorială” 27. 01. 2017 Asociația CICIA 

Prof. Avădanei 

Vasile 

16 cadre didactice /  nedidactice și auxilare 

din Liceul Tehnologic 

 „Dimitrie Leonida” 

29.  Manifestare științifică 

„Profilul inginerului de industrie 

alimentară între  

percepție și cerințe” 

martie 2018 Universitatea 

„Ștefan cel Mare” 

Suceava 

Ancuța Acuculiței 

30.  Management și leadership în 

educație  

mai 2018 CCD Neamț Nicolae Jiga 

Raluca Jitaru 

31.  Conferința Internațională „Good 

practices for prevention conflicts 

and violence in schools” / proiectul 

Erasmus ART AND EMOTION 

mai 2018 Școala Gimnazială 

Nr. 5 

30 cadre didactice /  nedidactice și auxilar 

din Liceul Tehnologic 

 „Dimitrie Leonida” 

32.  Simpozionul Internațional Școala 

Modernă. Editia a XV-a: „Educatie 

Și Formare Prin Expresia Culturală 

Și Artistică” 

iunie 2018 CCD Neamț 30 cadre didactice /  nedidactice și auxilare 

din Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida” 

33.  Incluziunea școlară a 

copiilor/elevilor cu cerințe 

educaționale speciale 

iunie 2018 CCD Neamț 30 cadre didactice /  nedidactice și auxilar 

din Liceul Tehnologic 

 „Dimitrie Leonida” 

34.  Metoda Gordon- eficientizarea 

relației profesor- elev 

iunie 2018 CCD Neamț 30 cadre didactice și didactice auxiliare din 

Liceul Tehnologic  

„Dimitrie Leonida” 
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35.  Proiecte pentru învățarea 

permanentă în școală 

iunie 2018 CCD Neamț 30 cadre didactice și didactice auxiliare din 

Liceul Tehnologic  

„Dimitrie Leonida” 

36.  Finalizarea cursurilor de masterat  

Administrarea afacerilor 

iunie 2018 A.S.E. București Ionela Pintilie 

37.  Finalizarea cursurilor D.P.P.D. iunie 2018 Universitatea 

„Vasile 

Alecsandri” Bacău 

Ionela Pintilie 

38.  Finalizarea cursurilor de conversie 

profesională 

Economie/ Educație antreprenorială 

iunie 2018 Universitatea  

Dunărea de Jos- 

Galați 

Mirela Urdă 

39.  Cursul pentru pregătirea examenului 

de definitivat 

iunie- iulie 2018 ISJ Neamț Camelia Șveduneac 

Roxana Mirăuță 

 

40.  Strategii didactice specifice 

animației socio-educative / Apelul la 

istorie pentru eficientizarea predării-

învățarii transdisciplinare în 

învățamântul preuniversitar 

iulie 2018 Asociația Cadrelor 

Didactice de Etnie 

Română , Cernăuți 

Ucraina 

Micșunica Popa 

Mihaela Zachman 

41.  Practici în asigurarea calității 

învățământului românesc 

Academia de Vară 

Congres Internațional  

iulie 2018 

august 2018 

București 

AGIRO- Eforie 

Nord 

Alba- Iulia 

Greșanu Camelia 
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Activități demonstrative  și aplicative / lecții deschise 

Anul școlar 2017- 2018 

 

Comisia Metodică Număr 

lecții 

demonstrative 

și aplicative 

Număr 

lecții deschise 

Număr referate de 

specialitate în cadrul 

comisiei/catedrei 

Nume cadre didactice 

Limbă și comunicare 2 1 2 Lucica Horhogea 

Valentina Pașcu 

Limbi moderne 4 2 4 Mihaela Zachman  

Anca Munteanu  

Luciana Mihalache  

Adina Dumitrașcu 

Matematică și științe  2  2 2 Iliana Diaconu  

Elena Gănescu  

Ion Aisăchioaie  
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Tatiana Toma  

Micșunica Popa 

Florentina Sfetcu 

Camelia Greșanu  

Om și societate  3 1 3 Mirela Urdă  

Nicolae Jiga 

Veronica Mitronchi  

Stelian Coroamă 

Ionel  Hociung  

Comisia diriginților 10 2 3 Toate cadrele didactice cu funcție 

de diriginte 

Discipline tehnice 8 3 5 Ancuța Acuculiței  

Raluca Jitaru 

Maria Amariei 

Mihaela Rachieru  

Rodica Negrea 

Maria Barcan 

Lăcrămioara Rusu 

Cornelia Moisă 

Ionela Nicolau 

Lucica Boroș 

Vasile Costin 

Comisia pentru 

învățământ preșcolar 

6 6 6 Rodica Hîrțan  

Maria Adochiței 

 Elena Părăoanu. 

Mona Agache 

Maricica Ciobanu 

Eleonora Ioniță 
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15. RAPORT  DE ACTIVITATE A COMISIEI S.N.A.C. 

STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ 

Anul școlar 2017- 2018 

I. COMPONENȚA CATEDREI / COMISIEI 

Responsabil Acuculiței Ancuța 

II. TABEL RAPORTARE 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activității Descrierea activității Obiective propuse Durata și 

intervalul 

activității 

Responsabili activitate 

1.  „Ajută un copil 

defavorizat să vină la 

școală” 

Activitatea a avut ca 

scop atragerea de 

sponsorizări de la 

Asociația Umanitară 

Codrin și Asociația 

Născută Înger cu 

uniforme și 50 ghizdane 

cu rechizite noi pentru 

a) Atragerea de fonduri 

pentru susținerea de acțiuni 

comunitare  

b)Promovarea  mișcării 

pentru o viață sănătoasă 

c) Comunicare mai bună 

între profesori și elevi 

11.09.2017 Director adjunct 

Zachman Mihaela 

Responsabil SNAC 

Acuculitei Ancuța 

 

Comisia pentru 

învățământ primar  

4 3 3 Roxana Mirăuță 

Camelia Șveduneac 

Melania Cosma 

Elena Cloșcă 
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elevi 

2.  „Nivea Like 

Yourself” 

Program informațional 

de igienă facială 

a) Implicarea si educarea 

elevelor prin sesiuni 

educaționale pe teme de 

sănătate și igienă 

personală; 

26.10.2017 Director 

Popa Micșunica 

Responsabil SNAC 

Acuculiței Ancuța 

Elevele unității școlare 

3.  „Lucrători de tineret” Curs de formare 

pentru profesori 

voluntary- CREED 

a) Informarea cadrelor 

didactice pentru 

desfășurarea acțiunilor de 

voluntariat 

19.12.2017 Gherasim Simona 

4.  ”Ziua educației”   Activitatea a avut ca 

scop atragerea de 

sponsorizări pentru 

igiena personal: 

săpun, periuțe de 

dinți pentru elevii 

defavorizați 

 

a) Solidaritate 

b) Atragerea de fonduri 

pentru susținerea de 

acțiuni comunitare  

c) Promovarea  mișcării 

pentru o viață sănătoasă 

05.10.2017 Director adjunct 

Zachman Mihaela 

Responsabil SNAC 

Acuculiței Ancuța 

Cadre didactice 

5.  Campania FICE Campanie pentru 

tineri cu tematică 

anuală 

privind apărarea 

dreprturilor copiilor 

a) Mobilizarea mai activă a  

scolii, a cadrelor didactice , 

a tuturor factorilor 

implicate in educatia 

tinerilor cu privire la o 

hrana sanatoasa de la varsta 

frageda. 

b) Implicarea si educarea  

elevilor in  si prin activitati 

de voluntariat pt 

comunitate, pt copii, pt 

familii aflate in lipsuri 

materiale, sensibilizarea pt 

18.11.2017 Director 

Popa Micșunica 

Director adjunct 

Zachman Mihaela 

Responsabil SNAC 

Acuculiței Ancuța 

Cadre didactice 

Elevi 
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ajutarea aproapelui. 

6.  „Săptămâna 

legumelor și fructelor 

donate” 

Colectare de fructe 

proaspete și oferite 

Centrului de Copii 

 „ Al. Roșca” 

a) Solidaritate 

b) Înțelegerea 

problemelor celor din jur 

24. 11. 2017 Director 

Popa Micșunica 

Director adjunct 

Zachman Mihaela 

Responsabil SNAC 

Acuculiței Ancuța 

Cadre didactice 

Cadre didactice auxiliare 

Elevi 

7.  „ De Crăciun fii mai 

bun”   

- activitate desfășurată 

la Azilul de bătrâni „ 

Pietricica” 

- dăruirea de cadouri 

cu ocazia Crăciunului 

și desfășurarea de 

activități educative 

(confecționarea de 

felicitări și momente 

artistice) 

a) Solidaritate 

 

18. 12. 2017 Responsabil SNAC 

Cadre didactice 

Cadre didactice auxiliare 

Elevi 

8.  „4/4 Pentru Prieteni” Activitatea s- a 

desfășurat în cadrul 

evenimentului 

Voluntariat Ecologic- 

„S.O.S. NATURA” și a 

avut drept scop 

ecologizarea zonei 

lacului Vaduri și a 

împrejurimilor.  

Implicarea cetățenilor în 

acțiuni de colectare a 

deșeurilor bio-

degradabile, depozitarea 

în saci și predarea lor. 

30.03.2018 Director adjunct:  

Zachman Mihaela 

Asociația R.A.D.A. 

Responsabil SNAC: 

Acuculiței Ancuța 

Elevii clasei a XI- a B 

9.  „Ziua Internațională 

a lecturei / Ziua 

limbii engleze” 

Lectura în aer liber, în 

limba engleză  

a)  Cunoașterea operei lui 

Shakespeare;  

b) O oră de relaxare în 

23.04.2018 Director adjunct: 

Zachman Mihaela 

Profesor : 
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aer liber pentru starea de 

bine a organismului; 

Horhogea Lucica 

Elevi 

10.  ”Stay Free Project”   Proiect de prevenire 

și combatere a 

traficului de 

persoane. 

d) Informări asupra 

riscului de a ajunge 

victim ale traficului de 

persoane; 

e) Solidaritate; 

f) Comunicare și 

capacitatea de a lucra în 

echipă 

05.05.2018 Director:  

Popa Micșunica 

Director adjunct: 

Zachman Mihaela 

 Responsabil SNAC: 

Acuculiței Ancuța 

Elevii claselor IX- XI 

11.  „Campania GREY” Program educațional 

pentru pubertate 

a) Implicarea si educarea 

elevelor prin sesiuni 

educaționale pe teme de 

sănătate și igienă personală; 

b) Nevoia de cunoaștere a 

tinerelor fete din clasa a V- 

a; 

18.11.2017 Director: 

 Popa Micșunica 

Director adjunct: 

Zachman Mihaela 

Responsabil SNAC: 

Acuculiței Ancuța 

Cadre didactice: 

Toma Tatiana 

Jiga Nicolaie 

Eleve 

12.  „Ajută un copil ” Proiect de voluntariat a) Solidaritate; 

b) Înțelegerea 

problemelor celor din jur; 

c) Strîngerea de fonduri 

pentru susținerea de 

acțiuni comunitare; 

14. 05. 2018 Director : 

Popa Micșunica 

Responsabil SNAC: 

Acuculiței Ancuța 

Cadre didactice și auxiliare 

Elevi 

13.  „Însemne ale 

regalității și Marea 

Unire” 

Vizitarea expoziției 

temporare 

„Însemne ale 

regalității și Marea 

Unire”- activitate în 

parteneriat cu CCD 

Neamț 

a) Cunoașterea valorilor 

istorice românești, 

 

16- 

23.05.2019 

Director : 

Popa Micșunica 

Responsabil SNAC: 

Acuculiței Ancuța 

Cadre didactice și auxiliare 

Elevi 



99 
 

14.  Activitate de 

voluntariat comunitar   

în partenereiat cu 

Parohia „Constantin și 

Elena”  

 

- dăruirea de alimente 

( Belvita- cereale și 

piure de fructe)  

 

a) Solidaritate; 

b) Reducerea 

abandonului școlar prin 

motivarea copiilor ce 

provin din medii 

defavorizate; 

 

15- 20. 06. 

2018 

Director: 

Popa Micșunica 

Director adjunct: 

Zachman Mihaela 

Cadre didactice 

Cadre didactice auxiliare 

Elevi 
 

III. ANALIZA SWOT  
 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Promptitudine din partea celor implicați; 

- Sprijin acordat cadrelor didactice în scopul 

îndeplinirii obiectivelor propuse; 

- Utilizarea mai multor canale de 

comunicare pentru informarea sau atragerea 

cât mai multor  participanți. 

 

- Unele carențe privitoare la comunicarea realizării activităților; 

- Unii elevi se înscriu în proiecte, însă pe parcurs 

 se retrag. 

 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

- Sprijin și colaborare din partea colegilor; 

- Sprijin din partea partenerilor externi. 

 

- Slaba diseminare a unora dintre activități; 

- Mult timp pentru derularea unor proiecte, 

 fapt ce-i determină pe unii elevi să renunțe. 

IV. DIRECȚII DE ACȚIUNE ȘI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE 
➢ Creşterea coeziunii şi a comunicării;  

➢ O mai bună utilizare a informaţiilor din dosarele personale;  

➢ Motivarea cadrelor didactice și a elevilor pentru desfășurarea unui număr și mai mare de activități. 
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Coordonatorul Strategiei Naționale De Acțiune Comunitară (S.N.A.C.), 

Prof. Ancuța Acuculiței
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16.RAPORTUL  COMISIEI DE PREVENIREA VIOLENȚEI 

Anul școlar 2017-2018 

 

             OBIECTIVE: Comisia responsabilă cu prevenirea violenței fizice și verbale din Liceul 

Tehnologic ,,Dimitrie Leonida a urmărit pe întreg parcursul anului școlar   menținerea securității, 

siguranței elevilor,  al ordinii  și disciplinei conform graficului de activități /termenelor  propuse. 

Am intervenit prompt ori de câte ori a fost necesar, am colaborat cu familiile elevilor violenți 

verbal/fizic ,  cu polițistul de proximitate , cu instituții responsabile cu protecția copilului. 

      GRUP ȚINTĂ : Elevii cu un comportament violent , proveniți din familii dezorganizate . 

      RESURSE UMANE : Învățători, diriginți , polițistul de proximitate, autorități publice locale  

      RESURSE MATERIALE:A fost  înființat un registru special pentru consemnarea faptelor 

de violență,cu menționarea cazurilor soluționate . 

Proiectul Educațional Județean  pentru prevenirea  violenței pentru 2017-2018   s- a derulat 

începând cu luna octombrie 2017, în parteneriat de colaborare cu, I.S.J.Neamț, instituțiile 

comunității locale , poliția și 15 unități școlare județene.  Activitățile au fost proiectate pentru  

atragerea elevilor în activități diversificate și creative cu tema antiviolență. Demersurile au 

fost inițiate după consultarea părinților, diriginților, agenților economici . A urmat 

contactarea, promovarea proiectului, întâlniri cu profesorii din alte școli pentru participarea 

la activități comune , atragerea  de sponsori pentru motivarea  comportamentului decent 

elevilor  elevilor.  

Număr de participanți direct: 300 de  elevi  total din  instituții de învățâmânt din județul 

Neamț. 

              Bugetul proiectului județean : pentru derularea în bune condiții a desfășurării 

activităților, Liceul Tehnologic ,,Dimitrie Leonida “ Piatra-Neamț a investit  din contribuție 

proprie a echipei de implementare după cum urmează:  în consumabile pentru diplome 

color,documente de înscriere, cd- uri, preparare dulciuri în atelierele școală , confecționare 

cocarde 19 zile activism împotriva violenței  în rândul copiilor , personalizate cu sigla liceului 

pentru participanți/invitați. Contribuția proprie a avut o valoare de  aprox. 100 lei. 

Rezultate produse –impact : rezultatele se reflectă în numărul mare de participanți, în creșterea 

interesului față de menținerea siguranței în școală.  Educația antiviolență este un proces  care 

începe odată cu pătrunderea copiilor în colectivitatea din  mediul școlar,  realizat de personal cu 

experiență, vine în sprijinul familiei-comunității. Părinții,  elevii, profesorii, echipa managerială  

urmăresc parcurgerea și atingerea obiectivelor,  elevii devin mai motivați și responsabilizați față 

de notele mari la purtare . Interesul lor față de comportamentul decent a crescut vizibil , evitarea 

bullying, poreclelor , jignirilor ,expresiilor  triviale  în pauze s-a redus. 

 



102 
 

 

 Promovare și diseminare  

Proiectul a fost inițiat în anul  școlar 2017-2018 .  Promovarea s-a realizat  începând cu  

întîlnirile cadrelor didactice la consiliile profesorale, la cercurile pedagogice, , la Casa Corpului 

Didactic , la cursuri de formare profesională, la ședințele cu părinții, la întâlnirile cu agenții 

economici , în presa locală, în revista liceului, întâlniri de lucru ale comisiilor  metodice și ale 

diriginților 

 

   ANALIZA SWOT  

Puncte tari : Puncte slabe : 

1. Preocuparea conducerii școlii de a 

invita săptămânal polițistul de 

proximitate la dialoguri cu 

elevii/diriginții pe tema prevenirii 

violenței și consecințelor ; 

2. Implicarea mediatorului școlar în 

prevenirea și stoparea actelor de 

violență; 

3. Înregistrarea faptelor antisociale în 

registrul special cu problem ivite și 

modalități  de soluționare pe cadre 

didactice responsabile; 

4. Programare întâlniri  cu specialiști, 

psihologi , instituțiile comunității 

locale abilitate , ONG uri care au ca 

domeniu de activitate prevenirea și 

combaterea violenței  în mediul 

școlar; 

5. Discuții/întâlniri  părinți-diriginți în 

camera de consiliu după evenimente 

neplăcute. 

6. Participarea în proiecte regionale  

“Stay Free” cu organizaíi 

guvernamentale ; ONG-uri  care 

organizează activități specifice 

adolescenților . 

7. Vizita la domiciliul elevilor violenți 

din familiile rrome , efectuate de către 

mediatorul școlar cu polițistul; 

8. Sancționarea disciplinară a elevilor 

violenți . 

1.Părinții elevilor violenți plecați din țară, 

copii lăsați în grija bunicilor, mătuși, unchi, 

fără supraveghere responsabilă; 

2. Lipsa organizării  sedintelor cu părintii 

lunare de către diriginți; 

3.Slaba comunicare  și necooperarea cu 

familiile elevilor violenți de către  diriginți; 

4. Activități de prevenire  a violenței cu 

poliția și persoane autorizate  realizate doar o 

data pe lună și care nu acoperă un număr 

suficient de clase; 

5.Lipsa educației  din familie , cu privire la 

comportamentul/conduita în spațiul școlar; 

6.Dezinteresul unor cadre didactice de a se 

implica în activități nonformale cu elevii 

clasei lor; 

7.Legislație școlară care nu permite sancțiuni 

mai aspre elevilor violenți sau familiilor care 

nu sunt preocupate de minori. 

8. Nepreocuparea efectuării vizitelor la 

domiciliu de către diriginți/învățători  
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OPORTUNITĂȚI   AMENINȚĂRI  

Răspuns cu promptitudine al polițistului local 

la solicitările școlii; 

  

Colaborarea cu autoritățile publice locale 

abilitate . 

 

Existența  programelor de activități 

extrașcolare pentru elevii școlii în mod 

nediscriminatoriu. 

 Slaba  colaborare a familiilor ( dezorganizate) cu 
școala; 
 
Absența  părinților elevilor la ședințele cupărinții; 
 
Lipsa informării familiilor elevilor violenți de 
către diriginți/învățători; 
 
Creșterea numărului cazurilor de violență în 
școală din  lipsa unui cadru legislativ cu măsuri 
disciplinare mai ferme. 

 

SITUAȚIA STATISTICĂ A CAZURILOR DE VIOLENȚĂ ( și  absenteism de nivel mediu ) 

 IDENTIFICATE= 9 

SOLUȚIONATE/AMELIORATE= 7 

 

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A ACTIVITĂȚII DE PREVENIRE ȘI COMBATEREA 

VIOLENȚEI ÎN ȘCOALĂ: 

1. Supravegherea  atentă a elevilor  de ciclul primar , pe parcursul pauzelor de către învățători; 

2.Implicarea  activă a elevilor din  ciclul primar   în jocuri de rol cu scop educativ, moralizator de 

către educatori/învățători ;  

3. Implicarea psihologilor școlari în activități de prevenire, dialoguri , consilierea a elevilor 

proveniți din medii sociale precare, cu tendință de violență în familie; 

4. Identificarea cauzelor care duc la comportamentul violent  ale elevului pentru a facilita  

selectarea activițăților  remediale  individuale sau  de microgrup social ; 

5.Menținerea confidențialității  datelor elevului  despre cauzele  de  violență ( provenite de 

comportament  de ordin familial ); 

6. Responsabilizarea  și dublarea profesorilor de serviciu cu privire la sarcinile ce le revin pe 

parcursul serviciului pe școală; 

7.Interzicerea pătrunderii părinților în școală în timpul desfășurării programului pentru 

rezolvarea personală a conflictelor dintre copii; 

8. Invitarea bilunară a polițistului de proximitate la orele de consiliere cu diriginții,la ședințele cu 

părinții ; 

9.Organizarea de activități/proiecte programe  diversificate, cu parteneri externi care ca  au 

obiect de activitate prevenirea violenței în mediul școlar; 
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10.Îmbunătățirea activității personalului de serviciu, preocuparea pentru închiderea porților și a 

căilor de acces în școală. 

                                                               Responsabil director adjunct prof.Mihaela Zachman 

 

17.RAPORT DE ACTIVITATE -MEDIATOR ȘCOLAR 

Anul școlar 2017-2018 
 

Mediatorul școlar acționează ca agent al comunității în relație cu școala, reprezintă 

comunitatea în școală și școala în cadrul comunității, conform descrierii ocupației din cadrul 

standardului ocupațional oficial. Sarcina principală a mediatorului școlar este să sprijine 

participarea tuturor copiilor din comunitate la învățământul obligatoriu, prin încurajarea 

implicării părinților în educația copiilor și în viața școlii și prin facilitarea cooperării între familii, 

comunitate și școală. Mediatorul școlar colaborează cu personalul unității de învățământ 

preuniversitar, cu consiliul părinților și cu alte structuri asociative ale părinților recunoscute de 

către unitatea de învățământ preuniversitar, cu autoritățile locale și județene, cu organizațiile 

nonguvernamentale și alți parteneri ai unității de învățământ preuniversitar, care au ca scop 

creșterea gradului de participare la educație și îmbunătățirea calității serviciilor educaționale 

oferite de școala comunității. 

Atribuțiile și responsabilitățile : 

-Ajută la colectarea datelor despre toți copii din comunitate de vârsta școlarizării 

obligatorii și la înregistrarea acestor date în documentele puse la dispoziția conducerii 

școlii și a inspectoratului școlar. 

-Identifică, prin studiul acestor date și prin contacte regulate cu părinții și cu autoritățile 

locale, probleme referitoare la școlarizarea copiilor, prevenirea abandonului școlar și 

continuarea studiilor corespunzătoare posibilităților și aptitudinilor copiilor din 

comunitate. 

-Contribuie alături de asistenții sociali și lucrătorii sociali și reprezentanții autorităților 

locale, prin informare și medierea comunicării, la asigurarea respectării drepturilor 

copilului din comunitate, în special a dreptului la educație. 

-Mediază comunicarea familiilor cu copii în situații de risc, cu sistemul de asistență 

socială, în vederea obținerii drepturilor sociale conform legii, pentru a reduce 

neparticiparea școlară datorită excluziunii sociale. 

-Furnizează date necesare recenzării corecte a copiilor inclusiv a celor migranți; 

facilitează atragerea copiilor cu dificultăți de participare în activitățile de educație 

preșcolară. 

-Acordă consiliere, îndrumare și informații părinților în scopul motivării și încurajării 

participării acestora la viața școlii și a formării competențelor educaționale și de 

comunicare. 

-Se informează și se instruiește, inclusiv în limba comunității respective, cu privire la 

facilitățile și oportunitățile educaționale destinate copiilor și tinerilor, și asigură  

diseminarea acestor informații către toți copiii, tinerii și părinții acestora din 

comunitatea din care face parte. 

-Identifică copii și tineri din comunitate cu aptitudini pentru continuarea studiilor, în 

special pentru a deveni cadre didactice și mediatori în serviciul comunității, și le oferă 

sprijin și îndrumare, inclusiv prin medierea interacțiunii acestora cu autoritățile 

educaționale. 
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-Sprijină cadrul didactic – eventual prin intermediere în limba comunității respective – în 

comunicarea cu clasa și cu părinții, pentru facilitarea procesului de învățământ; 

-Contribuie la menținerea și dezvoltarea încrederii și a respectului față de școală în 

comunitate și a respectului școlii față de comunitate. 

-Monitorizează copii de vârstă preșcolară din comunitate care nu sunt înscriși la grădiniță 

și sprijină familia/ susținătorii legali ai copilului în demersurile necesare pentru 

înscrierea acestora în învățământul preșcolar. 

-Monitorizează copiii de vârstă școlară, din circumscripția școlară, care nu au fost înscriși 

niciodată la școală, propunând conducerii școlii soluții optime pentru recuperarea lor și 

facilitând accesul acestora la programele alternative de învățământ ( înscrierea în 

învățământul de masă la cursuri de zi sau la cursuri cu frecvență redusă, includerea în 

programul A doua șansă etc.). 

-Sprijină organizarea unor programe de recuperarea, programe de intervenție 

personalizată, programe tip ” Școală de după școală” etc. 

-Colectează datele statistice relevante pentru monitorizarea accesului la educație și 

menținerea copiilor în sistemul educațional obligatoriu. 

-Asigură actualizarea bazei de date despre copiii aflați în pericol de abandon școlar, 

monitorizează situația școlară și activitatea extrașcolară a acestora, încurajând 

participarea lor la educație. 

-Consemnează cu acuratețe și obiectivitate problemele educaționale sau de altă natură 

care au ca efect asupra participării la educație a copiilor din comunitate, informând 

familiile despre rolul școlii și despre prevederile legale referitoare la participarea 

copiilor la educație;.-facilitează dialogul școală – familie – comunitate; 

-Transmite școlii toate datele colectate din comunitate, în scopul identificării soluțiilor 

optime pentru asigurarea accesului egal la educație al copiilor. 

-Contribuie la deschiderea școlii către comunitate și la promovarea caracteristicilor 

etnoculturale în mediul școlar, prin implicarea în organizarea de activități cu părinții/alți 

membri ai comunității, organizarea de activități extracurriculare, etc.. 

monitorizează și încurajează prezența elevilor la orele din cadrul programelor 

alternative, suplimentare/ de sprijin; 

-Sprijină elaborarea planului de desegregare școlară și implementarea acestuia, prin 

colaborare cu conducerea școlii. 

-Informează autoritățile responsabile despre eventualele încălcări ale drepturilor copilului 

și sprijină demersurile acestora pentru soluționarea situațiilor respective. 

Puncte tari 

Medierea conflictelor 

Monitorizarea situațiilor de conflict  

Parteneriate educaționale  

Menținerea unei relații strânse între familie- școală- comunitate  

Sprijină dezvoltarea practicilor incluzive 

Contribuie la intervenția și prevenția dificultăților emoționale, sociale și comportamentale 

Sprijină și asigură combaterea abandonului școlar, a violenței școlare 

Asigură respectarea drepturilor copilului 

Promovarea limbii tradiționale și a tradițiilor și obiceiurilor comunității rrome 

Puncte slabe 

Necesitatea implicării într-un grad mai mare a părinților și a comunității locale în sprijinirea 

planului de acțiune propus de mediator 

Birocrația și numărul mare de hârtii cerute 

Oportunități 
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-Interesul declarativ crescut al organismelor europene pentru promovarea unor directive și 

recomandări  

-Creșterea gradului de colaborare  

-Participarea unor asociații la manifestări internaționale și colaborarea cu diverse instituții poate 

duce la cooptarea în proiecte cu finanțare europeană pentru acoperirea cheltuielilor. 

Amenințări 

-Interes scăzut din partea părinților și al familiilor elevilor 

-Legile și obiceiurile tradiționale ale rromilor care duc la căsătoria timpurie a tinerelor 

-Lipsa unor finanțări 

Proiecte realizate: 

-Șahul-un sport pentru toți- concurs  

-Toamna în suflet de copil- Petrecere de Halloween  

-Diferiț,-dar uniți  

-Kendama- concurs  

-Sa ne cunoaștem prin artă-Club CREACTIVIS  

-Cântec pentru Saragoza-Concurs  

-Activități de prevenire şi reducerea violenței în mediul şcolar  

    1-19 NOIEMBRIE FIICE- Campanie împotriva violenței în școală    

 -" În așteptarea lui Moș Crăciun" 

-"De Crăciun, fii mai bun " 

-Eminescu- Luceafărul universal al poeziei româneşti 

-Viața la pozitiv 

-Hai să dăm mână cu mână!  

-Ziua Internațională a cititului împreună 

Parteneriate și protocoale de colaborare încheiate: 

Liceul cu Program Sportiv  

Colegiul Tehnlogic „Spiru Haret’ 

Școala Gimnazială nr.3 

Colegiul Tehnic Forestier 

Liceul Tehnologic Economic Administrativ 

Școala Gimnazială „C V Gheorghiu” Războieni 

Clubul copiilor Târgul Neamț 

    Participarea la cursuri/ simpozioane/ conferințe de specialitate în anul școlar 2017-2018: 

Proiectul Inclusive Partnership 

Ziua educației-CCD 

Curs de formare și dezvoltare personală-Orientare Anteprenoriala 

Profesori motivați în școală cu elevi defavorizați 

Școala altfel-educație anteprenorială 

Simpozion național-Cei șapte ani de acasă 

Simpozion național-Prevenirea abandonului 

Articole de specialitate publicate în anul școlar 2017-2018: 

Talente ascunse 

Cei șapte ani de acasă 

Dezrobirea rromilor 

Comunicare și educație interculturală în școală 

Modalități de combatere a abandonului școlar 

 

 

Mediator școlar-Diaconu Sabina 
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18.RAPORT DE ACTIVITATE – PSIHOLOGUL ȘCOLII 

Anul școlar 2017-2018 

 

Formarea şi educarea unor tineri cu o puternică personalitate creativă, capabili să se 

adapteze rapid la o societate modernă, bazată pe eficienţă şi concurenţă, impune precizarea cu 

claritate a unor obiective realiste şi a mijloacelor de realizare a acestora cu o finalitate bine 

conturată. Realizarea obiectivelor educaţionale trebuie să asigure dotarea elevilor cu necesarul de 

competenţe eficiente pentru integrarea profesională şi civică rapidă, într-o societate aflată în 

permanentă schimbare.  

 

Conținuturi și obiective de referință 

 

1.AUTOCUNOAŞTERE ŞI DEZVOLTARE PERSONALĂ 

1.1Să evalueze punctele tari și slabe, interesele, abilităţile personale 

1.2 Să demonstreze respect de sine 

2.COMUNICARE ŞI ABILITĂŢI SOCIALE 

2.1 Să explice importanța responsabilității sociale în diferitre contexte 

2.2 Să manifeste respect pentru exprimarea punctelor diferite  de vedere 

2.3 Să anticipeze schimbarea rolurilor în familie de-a lungul vieţii 

3. MANAGEMENTUL INFORMAŢIILOR ŞI INVĂŢĂRII 

3.1 Să utilizeze TIC pentru documentarea privind opţiunile pentru clasa 

 a IXa  

3.2 să aplice tehnici ale găndirii critice 

4.PLANIFICAREA CARIEREI 

4.1 Să argumenteze importanţa elementelor de marketing personal pentru găsirea unui loc de 

muncă 

4.2 Să demonstreze importanţa portofoliului personal pentru conturarea unui traseu educaţional 

şi profesional 

4.3 să dezvolte un plan educaţional şi de carieră 

5.CALITATEA STILULUI DE VIAŢĂ 

5.1 Să evalueze convingerile, atitudinile şi comportamentele definitorii ale stilului de viaţa în 

planificarea carierei 

5.2 Să demonstreze abilităţi de management al stresului 

 

Resurse umane-profesor psihopedagog Cârdei Loredana Mihaela-definitivat 

 

Ce s-a realizat 

 

1.Proiectarea activității de asistență psihopedagogică 

- S-a identificat nevoile beneficiarilor, prin elaborarea, aplicarea și interpretarea chestionar ANC-

elevilor, părinților. 

-S-a  aplicat și centralizat studii psiho-sociologice privind opțiunile elevilor din clasa VIII. 

 

2.Realizarea activităţilor de asistență psihopedagogică 
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- S-a informat şi consiliat preşcolarii/elevii, părinţii şi cadrele didactice pe diferite problematici: 

cunoaştere și autocunoaştere, adaptarea elevilor la mediul şcolar, adaptarea şcolii la nevoile 

elevilor, optimizarea relaţiilor şcoală-familie ; am realizat aproximativ 117 ședințe de consiliere 

individuală (beneficiari: elevi, părinți, cadre didactice);am realizat aproximativ 74 ședințe de 

consiliere de grup (consiliere de grup la cabinet, lecții de consiliere la clasă, sedințe cu părinții) 

-Pentru a diminuarea factorilor care determină tulburări comportamentale, comportamente de 

risc sau discomfort psihic s-a realizat proiectul de grup-Combaterea absenteismului,Să ne 

cunoaștem prin artă –Club Creactivis.                                                 

-S-a completat fișe de observație psihopedagogică  pentru elevii înregistrați în registrul de 

activități al cabinetului. 

-Am realizat împreuna cu prof.de sprijin activități de consiliere și asistență psihopedagogică 

adaptate nevoilor copiilor cu cerințe educaționale-30 cu certificate si 11 cu adeverințe. 

-S-a orientat în jur de 16 parinți  spre alti specialiști pentru probleme care nu sunt de competența 

consilierului școlar (medic, medic specialist, logoped, psiholog, psihoterapeut, psihiatru etc) . 

-S-a realizat cosilieri individuale cu cadrele pe diverse teme și problem întâmpinate la clasă. 

-S-a facilit desfășurarea optimă a activităților cu poliția. 

 

3. Managementul climatului școlar 

 -S-a adoptat strategii adecvate de intervenție în acord cu particularitățile problemelor 

identificate, contribuind la diminuarea/ rezolvarea situațiilor conflictuale 

-S-a optimizat comunicarea profesor-elevi, elevi-elevi, profesor-profesor, profesor-familie, copil-

familie utilizând feed-back-ul bidirecțional în comunicare. 

 

4.Conduita profesională 

 -S-a manifest o atitudine morală şi civică în conformitate cu reglementările prevăzute în fişa 

postului. 

-S-a respect codul deontologic al consilierului şcolar. 

 

Participare la proiecte și programe avizate de C.J.R.A.E. Neamț sau  unitatea școlară 

 - Adicții contemporane/Stil de viață armonios                                                                                                                                                   

-Șahul-un sport pentru toți- concurs  

-Toamna în suflet de copil- Petrecere de Halloween  

-Diferiț,-dar uniți  

-Kendama -concurs  

-Să ne cunoaștem prin artă-Club CREACTIVIS  

-Dezvoltare personală  

-Cântec pentru Saragoza-Concurs  

-Activități de prevenire şi reducerea violenței în mediul şcolar  

   - 1-19 NOIEMBRIE FIICE- Campanie împotriva violenței în școală    

  -" În așteptarea lui Moș Crăciun" 

-"De Crăciun, fii mai bun " 

-Eminescu- Luceafărul universal al poeziei româneşti 

-Viața la pozitiv 

-Hai să dăm mână cu mână!  

-Ziua Internațională a cititului împreună 

-Tradiții de Sfintele Paști 

     

 Parteneriate și protocoale de colaborare încheiate 

Instituția parteneră 

Liceul cu Program Sportiv  
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Colegiul Tehnlogic „Spiru Haret’ 

Liceul de Arte Victor Bruner 

Școala Gimnazială nr.3 

Colegiul Tehnic Forestier 

Școala Gimnazială „ Elena Cuza” 

Liceul Tehnologic Economic Administrativ 

Școala Gimnazială „C V Gheorghiu” Războieni 

Colegiul Tehnic de Căi Ferate” Unirea’ Pașcani 

CSEI 

Colegiul Național de Arte „”Regina Maria Constanța 

Licerul Tehnologic Căi Ferate Galați 

Colegiul Național „Grigore Moisil” Braila 

Clubul copiilor Târgul Neamț 

 

Participarea la cursuri/ simpozioane/ conferințe de specialitate în anul școlar 2017-2018 

Proiectul Inclusive Partnership 

Ziua educației-CCD 

Curs de formare și dezvoltare personală-Orientare Anteprenorială 

Profesori motivați în școală cu elevi defavorizți 

Școala altfel-educație anteprenorială 

Simpozion național-Cei șapte ani de acasă 

Simpozion național-Prevenirea abandonului 

 

Articole de specialitate publicate în anul școlar 2017-2018 

Inteligență emoțională 

Talente ascunse 

Consilierea carierei 

Calculatorul-prieten sau dușman? 

Cei șapte ani de acasă 

 

Observații și analiza activității : 

 

Puncte tari:  

-Număr crescut de elevi aflați în consiliere; 

-Interesul crescut din partea elevilor pentru activități extrașcolare 

- Stimularea formării și dezvoltării personale a elevilor; 

- Promovarea unui stil de viață sănătos ; 

- Dezvoltarea competențelor cognitive, emoționale și sociale; 

- Pregătirea pentru o mai bună adaptare socială. 

 

Puncte slabe : 

-Consilierea de grup a parinților-implementarea de proiecte specifice adresate lor 

-Consilierea preșcolarilor 

Măsuri de îmbunătățire a activității  

-Includerea a cât mai multi elevi în activități extrașcolare 

-Activități de consiliere colectivă în rândul preșcolarilor 
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-Activități de grup adresate părinților pentru a îmbunătăți relația copil-părinte, elev-

profesor,părinte-școală. 

 

 

                                                                                             Consilier școlar, 

                                                                                          Prof. Cârdei Loredana  
 

19.RAPORT DE ACTIVITATE – PROFESOR DE SPRIJIN 

Anul școlar 2017-2018 

 

În anul școlar 2017-2018 s-au desfășurat activități de sprijin în cadrul Liceului 

Tehnologic “Dimitrie Leonida” .   

În activitatea generală de sprijin , s-a urmărit adaptarea și diversificarea strategiilor , 

mijloacelor și metodelor de lucru, astfel încât să poată fi acoperită paleta largă a dificultăților pe 

care le întâmpină elevii  depistați personal sau recomandați de către cadrele didactice : dificultăți 

de învățare consecutive deficienței mintale și pseudodeficienței mintale, însoțite de  retard în 

dezvoltarea generală, tulburări  de limbaj (dislalie monomorfă și polimorfă, dislexo-disgrafie - de 

literă,  silabă, cuvânt, propoziție, text), tulburări psiho-afective şi comportamentale (timiditate, 

sensibilitate emoțională, conduită opozantă și necooperantă, absenteism) generate și întreținute și 

de situațiile socio-familiale ; s-a intervenit educațional și terapeutic prin activități formale și non-

formale. 

Pe parcursul anului au fost solicitări pentru întocmirea dosarelor de evaluare și reevaluare 

pentru orientarea școlară în număr de 30 de părinți.  Au fost cuprinși în programul de activități, 

atât elevi care au recomandări din partea CJRAE  incluși în program permanent (22), precum și 

elevi din ciclul preșcolar, primar și gimnazial care prezintă dificultăți de învățare, luați în funcție 

de solicitările proprii și ale cadrelor didactice. 

În activitățile specifice desfășurate s-a ținut cont de nivelul de dezvoltare individuală 

precum și de ritmul propriu de evoluție  al fiecărui elev, urmărind obiectivele din programele 

școlare, adaptate pe nivel de dificultate și specificul tulburării, lucrând cu material și mijloace  

didactice diverse (clasice și moderne).  

Activitățile  desfășurate au avut ca obiective: 

 - sprijinul copiilor aflați în dificultate (activități specific psihopedagogice de recuperare, 

consiliere și psihoterapie), atât individual, în diade , microgrupuri și grup la clase. 

-consilierea individuală și de grup a elevilor din toate ciclurile de învățămant, în funcție 

de solicitări , pe probleme de-autocunoaștere-imagine de sine-probleme de integrare școlară 

-probleme de relaționare familială-ameliorarea tulburărilor de comportament-diminuarea 
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stărilor de disconfort psihic, adicții)  ; 

-consilierea și sprijinirea cadrelor didactice - individual sau în timpul orelor la clasă - pe 

probleme de relaționare optimă profesor-elev, adaptarea programelor școlare și stilurilor de 

predare în funcție de stilurile de învățare și nevoile particulare ale elevilor ; 

-consilierea individuală, familie și de grup a părinților. 

Colaborarea cu cadrele didactice , cadrele medicale , psihologul școlar și conducerea 

școlii, personalul auxiliar, pentru o mai bună cunoaștere, desfașurare și eficientizare a 

activităților s-a realizat prin acțiuni de informare, intercunoaștere și cooperare. 

Observații și analiza activității : 

Puncte tari:  

- învăţământ flexibil, centrat pe elev, deschis către schimbare; 

- stimularea formării și dezvoltării personale a elevilor; 

- promovarea unui stil de viață sănătos ; 

- diversitatea metodelor şi mijloacelor de învăţământ; 

- dezvoltarea competențelor cognitive, emoționale și sociale; 

- curriculum axat pe factorul formativ ; 

- pregătirea pentru o mai bună adaptare socială. 

Puncte slabe/propuneri : 

- Având în vedere numărul mare de elevi care necesită asistență în învățare,  cât și 

complexitatea problemelor cu care se confruntă, considerăm că este necesară prezența 

complementară a unui al doilea cadru didactic de sprijin (învățător de sprijin ), pentru 

a  putea continua asistența în gimnaziu și liceu. 

                                                                                                                 Profesor de sprijin ,  

        Psihopedagog, Liliana Lazăr. 
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20.RAPORT DE ACTIVITATE – SERVICIUL SECRETARIAT 

Anul școlar 2017-2018 

 

    La începutul  anului școlar  2017-2018 au fost  întocmite/ actualizate dosarele personale ale 

tuturor categoriilor de angajați din unitate. Pentru aceasta, am solicitat angajaților documentele 

necesare întocmirii/ actualizării  dosarelor  personale (certificate de promovare grade didactice, 

cărți de identitate schimbate, adeverințe de absolvire cursuri de perfecționare, etc). Fișa postului 

a fost actualizată şi semnata de fiecare persoană; Fișa de evaluare a activității  personalului 

didactic  si didactic auxiliar pentru anul anterior a fost semnată şi îndosariată. 

         Decizii 

         Deciziile au fost întocmite  la propunerea directorului, după ce au fost discutate și aprobate 

în ședința Consiliului profesoral. De regulă,  conținutul deciziilor  vizează delegări de 

competențe, resposabilități ale cadrelor didactice, didactic auxiliar sau nedidactice și numiri în 

diverse comisii, pe  parcursului unui an școlar. Despre conținutul deciziei înștiințăm, sub 

semnătură, persoana care este vizată. Deciziile sunt înregistrate într-un registru special; un 

exemplar din  fiecare decizie se arhivează în dosarul școlii. 

      Contracte de muncă şi state de plată 

      La decizia Inspectoratului Școlar Județean Neamț și/sau a angajatorului unității, reprezentată 

prin director, întocmim, completăm și înregistrăm contracte de muncă la angajarea fiecărui 

salariat, după caz, pe durată determinată sau nedeterminată. Pentru aceasta avem în vedere 

respectarea legislației în vigoare:  

• Codul Muncii – Legea 53/2003 cu modificările ulterioare, 

• Contractul colectiv de muncă la nivel de sector de activitate din învățământul 

preuniversitar, 

• Legea Educației Naționale Nr.1/2011 cu modificările și completările ulterioare, 

• H.G. 500/2011 – privind registrul general de evidență a salariaților 

• Legea salarizării nr.153/2017 

Contractul de muncă poate fi modificat doar prin acordul părților.  Pentru orice modificare a 

vreunui element, întocmim actul adițional. 

În fiecare lună se întocmesc pontaje, state de plată şi state de personal. 

    Situaţii statistice 

• SC0 – am raportat  numărul de clase, numărul elevi, numărul norme, numărul persoane 

cu baza în unitate - raportate pe cicluri  și forme de învățământ. 

• SC la începutul anul școlar. Această situație am completat-o pe formulare tip, am corelat 

situația statistică de la începutul anului școlar cu SC0. Pentru întocmirea acestei situații a 

fost nevoie de centralizarea  informațiilor din dosarele personale ale elevilor pe  clase, 

specializări, vârste, sex sau mediul de proveniență.   

Constituirea dosarelor personale ale elevilor, înregistrarea acestora în registrele de evidenţă 

şi în registrele matricole . 

În luna septembrie 2016 s-au constituit dosarele elevilor pe clase iar înregistrarea lor în 

registrul de evidenţă/ registrul matricol s-a făcut până la sfârşitul lunii octombrie. În această 

perioadă au fost consemnate şi rezultatele la examenele de diferenţe. 

 



113 
 

      

 

  Întocmirea, redactarea și transmiterea planului de școlarizare.  

       În luna decembrie  am întocmit, în colaborare cu conducerea unității, Planul de școlarizare 

ținând cont de Metodologia privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul 

preuniversitar. 

Am completat anexele 1 – 19.2. propuse pentru viitorul an școlar, filiere, profile, specializări, 

calificări profesionale. 

 Bani de liceu. 

     În perioada  septembrie – octombrie 2016  elevii au depus dosare pentru programul Bani de 

liceu. Informaţiile din dosare au fost introduse, în colaborare cu membrii comisiei, în  baza de 

date în  format electronic şi transmise la ISJ Neamţ .  

Lunar se raportează la ISJ Neamţ situaţia, în funcţie de absente, a elevilor care beneficiază de 

Programul Bani de liceu. 

 Burse sociale. 

     Bursele de ajutor social  se acordă elevilor, de la învățământul primar, gimnazial și liceal de 

zi, la cerere, în funcţie de situaţia materială a familiei sau a susţinătorilor legali ( venituri reduse 

sau pe motive medicale)  

Acordarea burselor pentru motive medicale se face cu avizul medicului, numai după efectuarea 

unor anchete sociale pentru a se analiza starea materială a familiei; 

Numărul burselor sociale a fost aprobat în ședința Consiliului de administrație și a fost transmis 

la Primăria Piatra Neamț pentru alocarea sumelor necesare. Dosarele de burse sociale se refac 

semestrial și se ține cont de situația la învățătură ( să nu fie corigent), de media la purtare și de 

venit/ membru de familie – conform legislației în vigoare. 

Rechizite școlare 

În luna septembrie s-au primit, verificat şi centralizat dosarele depuse pentru obţinerea 

rechizitelor şcolare pentru elevii înscriși la învăţământul primar şi gimnazial. 

Burse profesionale.  

La începutul anul şcolar s-au întocmit dosarele pentru bursa profesională. Lunar se raportează la 

ISJ Neamţ situaţia, în funcţie de absente, a elevilor care beneficiază de bursa profesională. 

Adeverințe pentru elevi/ cadre didactice/ altele 

      În perioada septembrie 2017  – februarie 2018  am eliberat  atât elevilor înscriși în unitate,  

cât şi cadrelor didactice , la cerere, adeverințe pentru diverse motive. Au fost eliberate adeverințe 

de studii pentru absolventii din anii anteriori, adeverinte de salarizare sau vechime pentru cadre 

didactice care au activat în unitatea noastră în anii anteriori. 

Acte de studii şi foi matricole 

    Zilnic, în limitele programului de secretariat eliberăm acte de studii şi foi matricole „la 

cerere”. 

Relații cu publicul. 

     Conform programului zilnic, uneori și după orele de program am oferit consultanță de 

specialitate, respectiv informații legate de școală, publicului interesat, astfel: 

• foșților absolvenți care și-au pierdut actele de studii le-am explicat care este procedura 

legală pentru eliberarea duplicatului. 

• persoanelor care vor să-și continue studiile le-am oferit informații. 

• discuții cu părinții/ întreținătorii legali pentru constituirea dosarelor de acordare a 

burselor sociale, rechizite, Euro200, bani de liceu, alocație de stat pentru copii peste 18 

ani, etc 

• persoanelor autorizate din centrele de plasament pentru elevii cazați în centru și sunt în 

evidența noastră. 
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Ofițeri, subofițeri sau personal angajat în MAI care doresc informații despre anumiți elevi sau au 

ca obiectiv desfășurarea unor activități de prevenție. 

Mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar  

Am completat şi transmis Fișa de vacantare a posturilor, situația statistică a normelor 

didactice, ore pe clase și discipline. Pentru această situație colaborăm cu directorul 

unității de învățământ. Situația o transmit în format letric și electronic. 

Grade didactice. 

În luna octombrie 2017 ți luna mai 2018 am întocmit și am  transmit  la ISJ Neamţ ( în format 

letric și electronic) dosarele pentru obținerea gradelor didactice. Situația o transmis-o în 

format letric și electronic. 

        Am colaborat pentru întocmirea Planului de acțiune al școlii (PAS). În acest sens am 

completat partea a II-a, cu informații privind personalul școlii, resurse umane și materiale, 

parteneriate și colaborări. Situația a fost transmisă la Inspectoratului Școlar Județean Neamț.  

        Am întocmit, în colaborare cu învățătorii și diriginții baza de date cu copiii ai căror părinți 

sunt plecați din țară. 

        În colaborare cu mediatorul școlar,am întocmit baza de date cu elevii  rromi din unitate/ 

cicluri de învățământ. Menționez că în cartierul unde este amplasată școala locuiesc multe familii 

de rromi. 

 

                                                                                                      Secretar șef:  Roșu Claudia 

                                                                                                      Secretar:       Stavarache Gabriela 

           Informtician:   Fîrțală Dănuț 
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21.RAPORT DE ACTIVITATE – COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

Anul școlar 2017-2018 

 

Liceul Tehnologic „Dimitrie Leonida ”este format din 4 corpuri de clădire : 

-Corpul A, cu personalitate juridică; 

-Corpul B (ateliere pregătire practică) și Grădinița nr. 8; 

-Grădinița nr.10 cu program prelungit; 

-Grădinița nr. 19. 

Compartimentul administrativ este alcătuit din personal de intreținere, personal de pază, 

personal de îngrijire coordonat de un administrator de patrimoniu. Personalul de intreținere este 

format din 3 muncitori de  întreținere, unul dintre aceștia având atribuții de șofer pe microbuzul 

unității. Personalul de pază este format din 2 paznici care funcționează în două schimburi. 

Personalul de îngrijire este alcătuit din 9 ingrijitoare care funcționează în 4 corpuri de clădire, în 

două schimburi. 

Pentru anul școlar 2017-2018, toate corpurile de clădire au fost pregătite pentru începerea 

anului școlar, s-au igienizat și deratizat sălile de clasă, grupurile sanitare, laboratoarele și 

atelierele. 

În corpul A s-au igienizat și deratizat  toate sălile de clasă, s-au achiziționat materiale de 

curățenie și igienizare; s-au achiziționat materiale de birotică și papetărie; s-au achiziționat BCF-

uri pentru combustibilul microbuzului școlar; s-a plătit tot pentru microbuzul școlar (diverse 

asigurări și service - schimb ulei, filtre, role uși etc.); s-a șlefuit și lăcuit tot mobilierul din toate 

sălile de clasă; s-au achiziționat și montat perdele (parasolare) la birouri și cancelarie; s-a 

achiziționat și montat un avizier la intrarea principală; s-au reparat geamurile termopan la 15 săli 

de clasă; s-au montat blaturi pe scheletele metalice pentru 30 de bănci individuale și scaune; s-au 

achizitionat diverse scule pentru atelierul de întreținere; s-a reparat gardul împrejmuitor, spatiul 

verde și curtea școlii; a fost intreținut si curățat, montat parchet în două săli de clasă; s-a vopsit 

gardul împrejmuitor; s-a vopsit plinta clădirii; s-au vopsit cu negru palierele și casa scărilor.   

La Gradinița Nr.10 s-au igienizat și spălat toate sălile de clasă și dormitoarele; lenjeria a 

fost spălată și călcată; s-au reparat treptele de la intrarea in gradiniță; s-a tencuit temelia gardului; 
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s-a reparat mobilierul bucătăriei și a sălii de mese; s-a igienizat și curățat toată vesela și 

aparatura; s-au achiziționat diverse aparate pentru bucătărie și călcătorie; spațiul verde a fost 

curațat; s-au reparat grupurile sanitare. 

În corpul  B  s-au igienizat toate sălile de clasă și atelierele de textile și blocul alimentar. 

Tot la blocul alimentar s-a curățat toată aparatura și vesela; s-a placat cu rigips tavanul din 

scandură din holul blocului alimentar; s-au înlocuit becurile cu lămpi de neon; holurile și 

grupurile sanitare, spațiul verde și curtea școlii a fost întreținută și curățată. 

Grădinița nr. 19 Ciritei a fost pusă în consevare și este închisă . 

Grădinița Nr.8 a fost pusă în conservare și este închisă. 

Întocmit, 

                    Ec. Adrian Tataru 
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22.RAPORT DE ACTIVITATE - DEPARTAMENTUL CONTABILITATE 

Anul școlar 2017-2018 

 

Departamentul de contabilitate cuprinde următoarele activităţi: 

o Încheierea exerciţiului financiar anual – dare de seama contabilă (bilanţul), împreună cu 

anexele – Primăria Municipiului  Piatra-Neamț - trimestrial și anual; 

o Introducerea bugetelor în sistemul naţional de raportare Forexebug, precum şi introducerea 

angajamentelor, în aplicaţia CAB - zilnic; 

o Întocmire documentația de  achiziţionare de  semnături electronice - anual; 

o Situaţiile pentru Inspectoratul Scolar Judeţean Neamț -execuţia bugetară, împreună cu 

anexele - trimestrial/anual; 

o Monitorizarea cheltuieli personal – Primăria Municipiului Piatra-Neamț - lunar; 

o Declaraţia privind obligaţiile plătite către   DGFP(112) - lunar; 

o Declaraţia privind obligaţiile plătite către   DGFP(100) - lunar; 

o Necesar credite - ISJ, Primăria Piatra-Neamț -lunar; 

o Lunar: State de plată salarii ( verificare, centralizare, calcul viramente); 

o Întocmire OTP: 

o - Salarii, viramente - lunar; 

o Întocmire ordine de plată cu scopul achitării plăţilor către furnizori, pentru cheltuieli 

materiale şi servicii - permanent; 

o Evidența registru casă - încasări /plăţi - permanent; 

o Întocmire ordonanţări: 

o Salarii - carduri, viramente - lunar; 

o Plăţi furnizori - cheltuieli materiale; 

o Înregistrarea în contabilitate a documentelor primare prin centralizare în note contabile-

zilnic/lunar; 

o Înregistrare în contabilitate stocuri, obiecte de inventar, mijloace fixe; 

o Înregistrare consumuri materiale; 
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o Înregistrare casări obiecte de inventar, mijloace fixe; 

o Întocmire referate de necesitate; 

o Întocmirea balanţei de verificare - lunar; 

o Registru jurnal - lunar; 

o Fişe operaţii diverse - lunar; 

o Fişe analitice - lunar; 

o Notă recepţie - permanent; 

o Bon consum - permanent; 

o Fișa magazie - permanent; 

o Registru CFP - permanent; 

o Registru angajamente - permanent; 

o Întocmire angajament: 

o - salarii - carduri, viramente - lunar; 

o - plăţi furnizori - cheltuieli materiale ; 

o Întocmirea și depunerea dosarului de recuperare - sume concedii medicale din FNUASS, la 

Casa de Sănătate Piatra-Neamț, lunar; 

o Activitate de curierat – primărie, trezorerie, ISJ, Casa Corpului Didactic, Casa de sănătate, 

Banci Comerciale – zilnic; 

o Întocmire CEC numerar pentru burse, CES, transport - ori de cate ori este nevoie; 

o Operaţiuni de încasări şi plăţi prin casierie – ori de cate ori este nevoie; 

o Confirmare la ISJ. Neamț - primirea manualelor şcolare - la nevoie; 

o Întocmire caiet statistic - anual; 

o Întocmire borderouri alimentări card – depunere – lunar; 

o Distribuire borderouri pentru alimentări – lunar; 

o Monitorizarea cheltuielilor de personal pt Primaria Piatra-Neamț - lunar; 

o Contul de execuţie  a bugetului instituțiilor publice - lunar;                                                

o Bilanţul scurt - lunar; 

o Situaţia S1 către ISJ. Neamț - lunar; 

o Concordanţa soldurilor, DGFP Neamț – lunar; 

o Arhivarea (cusut, numerotat) documentelor ce urmează a fi inventariate în arhiva unităţii 

(clasez şi păstrez toate actele justificative de cheltuieli - documente contabile, fişele, 

balanţele de verificare şi răspund de activitatea financiar-contabilă - lunar. 
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Compartimentul de contabilitate al Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida Piatra-

Neamț, în anul şcolar 2017-2018 a desfăşurat activităţi financiar-contabile constând în 

asigurarea fondurilor necesare pentru ca  procesul de învăţământ să funcţioneze in condiţii 

optime.               

 

• Fondurile alocate de la bugetul de stat; 

• Fondurile alocate de la bugetul local au avut următoarele destinaţii şi s-au  utilizat după cum 

urmează :     

                            -Cheltuieli de personal (salarii);   

-Bunuri și servicii;  

-Ajutoare sociale în bani – CES; 

-Alte cheltuieli (burse);                                                             

-Active fixe.                                                                            

 

                  

Administrator Financiar, 

                     Ec. Florența Munteanu 

                                                              

 


