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ARGUMENT 
 

 Prezentul raport urmăreşte să prezinte acţiunile derulate în cadrul Liceului Tehnologic 

”Carol I” aşa cum s-au dezvoltat din obiectivele Planului managerial pentru anul şcolar 2021 – 

2022, din Planul operaţional pentru anul şcolar 2021 - 2022 şi din obiectivele strategice cuprinse în 

Planul de actiune al școlii (PAS), valabil pentru perioada 2017 – 2021. De asemenea, acest raport 

de activitate a fost întocmit pe baza rapoartelor realizate de cadrele didactice, de responsabilii 

comisiilor tematice, precum şi pe baza datelor statistice furnizate de serviciul Secretariat. 

Concluziile obţinute constituie premisa optimizării viitorului PAS, aferent perioadei 2021-2025. 

În anul şcolar 2021 - 2022, liceul a funcţionat cu un număr de 24 clase, dintre care 18 clase 

de liceu (9 zi, 7 seral și 2 frecvență redusă), 6 clase de învățământ postliceal.  

 Cultura organizaţională este caracterizată printr-un profesionalism în dezvoltare. Valorile 

dominante sunt: democraţia, egalitatea de şanse, toleranţa, diversitatea, educaţie interculturală, 

egalitarism, cooperare, munca în echipă, respect reciproc, ataşamentul faţă de elevi, respectul pentru 

profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, creativitate, entuziasm, dorinţă de afirmare. Nu 

lipsesc nici cazurile de elitism profesional, competiţie, rutină, conservatorism, însă acestea sunt doar 

excepţii de la regulă. 

 

 

I. VIZIUNEA ȘI MISIUNEA ŞCOLII 

 
 

Viziunea şcolii 
 

Formarea profesională şi educativă de calitate a elevilor, astfel încât să se integreze socio-

profesional şi să se poată adapta la schimbările economico-sociale. 

       

 MOTO: “Școala cea bună e aceea în care înveți, înainte de toate, a învăța.“ 

Nicolae IORGA 

 

Misiunea şcolii 
 

Liceul Tehnologic Transporturi ”Carol I” Galați oferă oportunităţi de formare iniţială şi 

continuă de înaltă calitate asigurând integrarea şi reintegrarea pe piaţa muncii locală, naţională şi 

europeană, dezvoltarea abilităţilor manageriale şi antreprenoriale şi responsabilizarea pentru propria 

carieră şi calitate a vieţii. 

Valorile pe care le împărtăşim pentru reuşita în misiunea noastră sunt:  

 respectarea legii şi a tradiţiilor;  

 profesionalism, etică şi sensibilitate cu efecte pozitive asupra procesului de învăţare;  

 responsabilitate, corectitudine, respect reciproc;  

 conştientizarea dimensiunii afectiv-atitudinale aferente formării personalităţii din perspectiva 

fiecărei discipline.  

 

II. MANAGEMENTUL ȘCOLAR 
 

Echipa managerială a Liceului Tehnologic ”CAROL I” Galați a urmărit prin managementul 

instituţional stabilirea şi dezvoltarea unei structuri organizaţionale favorabile reformei, asigurării 

calităţii educaţiei, diversificarea ofertei educaţionale în vederea apropierii de nevoile comunităţilor 

locale, relaţionarea cu toţi partenerii educaţionali.  
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Realizarea politicilor educaţionale precum şi dobândirea competenţelor de bază şi specifice 

presupune respectarea şi aplicarea principiilor legate de profesionalism, responsabilitate, calitate, 

eficienţă, transparenţă, flexibilitate/adaptabilitate şi echitate.  

Activitatea echipei de conducere s-a bazat pe aplicarea legislaţiei, monitorizarea 

funcţionalităţii structurii instituţionale, administrative şi manageriale din şcoală, monitorizarea şi 

evaluarea procesului de dezvoltare instituţională în vederea asigurării calităţii, monitorizarea 

progresului şi disfuncţiilor apărute în desfăşurarea activităţilor proiectate, medierea conflictelor şi 

stărilor tensionate din subsistemul preuniversitar judeţean, dezvoltarea şi participarea la crearea unei 

imagini pozitive a unităţii şi în sfera relaţiilor de interes public.  

În anul şcolar 2021 - 2021 activitatea unităţii şcolare a urmărit realizarea de obiective, în 

acord cu direcţiile strategice ale M.E.N:  

O1. Realizarea planului managerial al şcolii pentru anul şcolar 2021 - 2022, în concordanţă cu 

strategia M.E.N.; 

O2. Organizarea activităţii în unitatea şcolară pentru începerea, anului şcolar 2021 – 2022 în 

condiţii optime;  

O3. Asigurarea caracterului stimulativ şi motivaţional al inspecţiei şcolare;  

O4. Promovarea unui învăţământ diversificat care permite şi stimulează rute individuale de 

pregătire, care încurajează competiţia şi favorizează înnoirea; un învăţământ cu standarde ridicate, 

compatibilizarea cu sistemele europene; un învăţământ orientat spre valori;  

O5. Stimularea interesului factorilor responsabili pentru îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei, 

asigurând o percepţie clară şi în acelaşi timp o monitorizare a politicilor educaţionale la nivelul 

procesului de predare - învăţare;  

O6. Stimularea cadrelor didactice pentru cunoaşterea problematicii educaţionale, cunoaşterea 

aspectelor legate de calitatea actului educaţional;  

O7. Încurajarea cadrelor didactice pentru a participa la cursuri de formare, reconversie profesională 

organizate de MEN, prin CCD, etc.  

O8. Prevenirea fenomenului de abandon şcolar, precum şi a unor comportamente deviante prin 

demararea unor studii de caz în rândul elevilor şi a unor proiecte educative specifice;  

O9. Reconsiderarea managementului din perspectiva egalizării şanselor;  

O10. Monitorizarea activităţii şi intervenţia, pe baza diagnozei şi a evaluării, pentru eficientizarea 

procesului educaţional;  

O11. Încurajarea iniţiativei pentru dezvoltarea instituţională a şcolii;  

O12. Formarea unei culturi organizaţionale proprii;  

O13. Diminuarea sau eliminarea conflictelor;  

O14. Asigurarea aplicării curriculumului naţional: trunchi comun, curriculum în dezvoltare locală;  

O15. Dezvoltarea parteneriatului cu comunitatea: autorităţi centrale, locale, familie, ONG, asociaţii, 

altele;  

O16. Eficientizarea comunicării cu mass-media şi a activităţii promoţionale la toate nivelurile;  

O17. Eficientizarea fluxului informaţional şi de comunicare.  

 

Demersuri  manageriale 

 
  Pentru începerea în bune condiții a anului școlar 2021 - 2022, echipa managerială s-a 

implicat activ în proiectarea, organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii instructiv - educative 

precum și în folosirea eficientă a resurselor umane, materiale și de timp.  

S-au realizat:  

 pregătirea unităţii şcolare în vederea deschiderii anului şcolar;  

 organizarea şi desfăşurarea examenelor de corigenţă;  

 validarea situaţiei şcolare;  

 asigurarea resurselor umane şi materiale necesare desfăşurării activităţii şcolii, în colaborare cu 

I.S. J. Galați;  

 evaluara personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactc;  
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 elaborarea documentelelor de proiectare managerială la toate nivelurile. 

 

Realizarea documentelor de proiectare managerială 
 

Atât la nivelul şcolii cât şi al compartimentelor, documentele de proiectare a activităţii au 

fost întocmite la începutul fiecărei etape pe baza analizei activităţii anterioare, prin raportare la 

indicatorii de performanţă şi la criteriile de evaluare. De fiecare dată, planul managerial unic a 

constituit documentul de bază al proiectării, acestuia circumscriindui-se celelalte documente de 

proiectare şi planificare.  

Pornind de la baza conceptuală şi normativă, făcând o riguroasă diagnoză şi stabilind 

obiective clare şi precise care au cuprins toate domeniile funcţionale ale unităţii şcolare, acesta a 

dezvoltat un plan operaţional concret, adaptat la contextul socio-profesional, specific zonei în care 

îşi desfăşoară activitatea școala.  

Documentele de proiectare a activităţii pentru toate sectoarele de activitate s-au bazat pe :  

1. Legea Învăţământului   nr. 1/2011; 

2. Planul managerial unic al ISJ Galați; 

3. Metodologia formării continue a personalului didactic din învăţământul preuniversitar; 

4. Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar; 

5. Regulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului de Administraţie; 

6. Regulamentul privind asigurarea calităţii în educaţie; 

7. Deciziile şi ordinele transmise de MEN și ISJ Galați; 

8. Metodologiile elaborate de MEN, privitoare la învăţământul preuniversitar de stat; 

9. Ordinele MEN  privind  organizarea  şi desfăşurarea  admiterii în învăţământul liceal de stat și 

organizarea și desfășurarea examenului de bacalaureat pentru anul 2021 - 2022; 

10. Ordin MENCS privind organizarea şi desfăşurarea   simulării examenului de bacalaureat; 

11. Planul operaţional al ISJ Galați, privind măsurile de prevenire şi combatere a violenţei în mediul 

şcolar; 

12. ROF: Regulament de organizare și funcționare pentru anul şcolar 2021 - 2022; 

13. Planul-cadru de învățământ pentru învățământul preuniversitar; 

14. Curriculum Național pentru toate formele de învățământ pe care școala le are; 

15. Metodologia mişcării personalului didactic; 

16. Metodologia evaluării personalului didactic;  

17. Instructiuni ale ISJ Galați. 

Documentele de proiectare managerială au fost elaborate în concordanţă cu cerinţele 

curriculumului naţional, ţinând cont de corelarea obiectivelor stabilite la nivelul sistemului naţional 

de învăţământ şi al celui regional și local, cu cele specifice unităţii de învăţământ, pe baza 

documentelor curriculare oficiale.  

Obiectivele generale au vizat optimizarea întregii activităţi din şcoală în toate domeniile 

funcţionale: optimizarea actului managerial; crearea condiţiilor pentru realizarea standardelor 

educaţionale şi a finalităţilor pe niveluri de învăţământ; promovarea tehnicilor şi metodelor de 

predare – învăţare - evaluare conform exigenţelor reformei; creşterea funcţionalităţii bazei 

materiale; aplicarea legislaţiei; operaţionalizarea activităţii; eficientizarea activităţii; identificarea 

punctelor slabe, a punctelor tari, a oportunităţilor şi ameninţărilor; stimularea şi motivarea morală a 

personalului şi a elevilor; creşterea gradului de implicare; optimizarea competenţelor şi dezvoltarea 

acestora; cultivarea şi dezvoltarea spiritului de echipă; utilizarea negocierii ca mijloc de optimizare 

a activităţii; asigurarea fluxului informaţional şi eficientizarea comunicării; atragerea comunităţii în 

vederea sprijinirii unităţii; popularizarea şcolii; extinderea şi eficientizarea parteneriatului 

educaţional.  

Proiectarea managerială pentru anul scolar 2021 - 2022 a însemnat realizarea la timp a 

următoarelor documente:  

a. Documente de prognoză 
 planul de acțiune al școlii pentru învățământul profesional și tehnic (PAS)  
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 planul managerial pentru anul școlar 2021 - 2022; 

 planul operațional al unității pentru anul școlar 2021 - 2022; 

 programul de dezvoltare a sistemului de control managerial pentru anul 2022. 

 

b. Documente de evidenţă  

 Organigrama unităţii şcolare;  

 Regulamentul de ordine interioară;  

 Dosare cu ordine, instrucţiuni, regulamente etc.  

 Statul de funcții; 

 Graficul de control al directorului (pe domenii de activitate);  

 Caietul cu grafice de asistenţe la ore, numărul de asistenţe, distribuirea acestora pe discipline / 

cadre didactice;  

 Registrul de decizii, dispoziţii şi note de serviciu;  

 Schema orară pe nivel de studiu;  

 Criteriile de evaluare a activităţii personalului didactic în vederea acordării calificativelor anuale 

– existenţa fişelor;  

 Planul de şcolarizare aprobat pentru anul şcolar 2022 - 2023;  

 Plan de îndrumare şi control;  

 Tematica şi planurile activităţii educative şcolare şi extraşcolare;  

 Rapoarte ale comisiilor constituite la nivel de şcoală;  

 Programe de parteneriat locale, naţionale;  

 Dosare cu inventare şi procese-verbale privind starea bunurilor școlii;  

 Raport de analiză privind activitatea instructiv - educativă desfăşurată în anul școlar 2019 - 2020 

 

c. Documente ale Consiliului Profesoral  
 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului Profesoral, convocatoare, tabele cu prezenţa, referate 

diverse, cereri, registre de procese verbale de la şedinţe etc.  

 Rapoarte de analiză semestriale şi anuale;  

 Sesizări, referate, solicitări etc.  

 

d. Documente ale Consiliului de Administraţie  
 Tematica şi graficul şedinţelor Consiliului de Administraţie pentru fiecare semestru, 

convocatoare, tabele cu prezenţa, cereri diverse, referate de necesitate etc.  

 Componenţa Consiliului de Administraţie şi repartizarea sarcinilor;  

 Registrul de procese verbale;  

 Existenţa şi discutarea fişelor de evaluare/autoevaluare a cadrelor didactice şi a personalului 

auxiliar, evidenţierea calificativelor anuale (prin punctaj şi calificativ acordat).  

 

e. Documente ale Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii  

 Componenţă, decizie de constituire;  

 Raport anual de evaluare internă a calităţii, plan de îmbunătăţire.  

 

f. Documente ale Compartimentului Contabilitate  
 Documente privind derularea programelor guvernamentale: reabilitare, etc.  

 Proiectul de venituri şi cheltuieli - identificarea necesarului pe capitole - conform proiectării 

bugetului anual;  

 Întreţinerea şi evidenţa dotării bazei materiale etc.  

 

g. Documente existente la nivelul comisiilor de lucru 

 Programe curriculum şi planuri cadru;  

 Scheme orare;  

 Situaţia încadrării şi a perfecţionării personalului didactic;  
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 Planuri manageriale;  

 Planificări calendaristice, anuale şi semestriale, planuri de lecţii, teste sumative, fișe de lucru;  

 Programe de pregătire suplimentară a elevilor pentru examene;  

 Programe de pregătire suplimentară a elevilor la bacalaureat, a celor cu probleme la învăţătură şi 

a celor capabili de performanţă;  

 Programul activităţilor educative şi extraşcolare;  

 Situaţia participării elevilor la concursuri şi rezultatele obţinute, la fiecare comisie metodică;  

 Orarul şi graficul tezelor semestriale;  

 Procese verbale privind instruirea elevilor referitor la ROF, PSI, PM etc.  

 Teste, rapoarte, analize, referate, diplome;  

 Portofolii profesori.  

 

h. Repartizarea responsabilităţilor 
O permanentă preocupare a conducerii şcolii a avut în vedere organizarea comisiilor de 

lucru. De asemenea Consiliul de Administraţie a fost alcătuit conform normativelor în vigoare, cu 

responsabilităţi precise pentru fiecare membru, fapt ce s-a concretizat în diversificarea actului de 

conducere colectivă şi rezolvarea corectă şi operativă a problemelor apărute în această perioadă. 

Componența Consiliului de Administrație al școlii a fost stabilită în ședința Consiliului 

Profesoral (cadrele didactice), conform prevederilor ROFUIP aprobat prin OME 4183/04.07.2022 și 

Legii nr.1/2011, apoi aprobată de către Consiliul de Administrație.  

Există documentele necesare funcționării acestuia: planificarea întâlnirilor, tematica ședințelor, 

anexe, procese verbale întocmite corect, hotărâri CA. 

Consiliul Profesoral a funcţionat cu respectarea legislaţiei în vigoare, existând planificarea 

ședințelor și tematica întâlnirilor pentru anul școlar 2021 - 2022, procesele verbale scrise în condică 

precum și anexe cu prezența cadrelor didactice la aceste ședințe ordinare sau extraordinare. 

CEAC a funcţionat cu respectarea legislaţiei în vigoare, a realizat rapoartele de monitorizare 

la termenele stabilite pe care le-a și transmis reprezentantului ISJ, fișa de monitorizare, a întocmit 

planul de îmbunătățire, precum și toate documentele și RAEI.   

Comisiile metodice au fost stabilite la începutul anului şcolar în ședința de Consiliu 

Profesoral, fiecare responsabil a stabilit    planul   de activitate    pentru  anul   școlar  2021 - 2022, 

respectându-se Curriculumul Naţional şi ghidurile metodologice recente. Repartizarea 

responsabilităţilor pentru fiecare cadru didactic s-a făcut cu obiectivitate, la începutul anului şcolar, 

fiecăruia fiindu-i distribuite responsabilităţi şi atribuţii precizate în fişa postului, avându-se în 

vedere principiul continuităţii. Fiecărui responsabil de comisie sau de compartiment i-a revenit 

atribuţia de a prezenta un raport semestrial    în   faţa  Consiliului    Profesoral. 

Pentru toate categoriile de personal s-a elaborat, aprobat şi predat fişa postului, precizându-

se responsabilităţile    suplimentare. 

Planul de şcolarizare în anul 2021 - 2022 l-am realizat în proporție de 100%.  

La începutul anului şcolar 2021 – 2022 au fost stabilite formaţiunile de studiu, cu 

respectarea legislaţiei în vigoare, cu respectarea procedurilor şi legislaţiei în vigoare (metodologii) 

pentru înscrierea    elevilor    în  clasa  a IX-a, a XI-a, an I școala  postliceală. 

S-au reactivat sau organizat la nivelul fiecărei clase Comitetul de Părinți și Comitetul 

Reprezentativ al Părinţilor la nivelul şcolii care s-a întâlnit pe parcursul anului școlar 

2021 - 2022 pentru discutarea problemelor şcolii şi găsirea unor soluţii pentru creşterea calităţii 

educaţiei. Consiliul Elevilor și-a desfăşurat activitatea conform programului stabilit, s-au realizat 

diferite acţiuni sub îndrumarea responsabilului comisiei diriginţilor, un reprezentant al elevilor 

participând de    fiecare dată  și  la acțiunile    organizate de ISJ în cadrul  Consiliului Județean  al 

Elevilor. 

Elevii şi părinţii au fost informaţi permanent prin prelucrarea regulamentelor şcolare, 

Regulamentului de ordine interioară, de cămin şi cantină şi a metodologiilor de examene de către 

diriginţi, precum şi prin afişarea documentelor la punctele de la avizierul şcolii, de la cămin şi 

cantină, (au existat liste cu semnături în portofoliile diriginţilor şi ale responsabililor de 
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cămin/cantină şi puncte în şcoală, special amenajate, pentru afişarea metodologiilor) și prezentarea 

lor pe site-ul   școlii. 

 Din partea conducerii şcolii, fie directorul, fie directorul adjunct sau consilierul educativ au 

participat la toate activităţile educative și extra-curriculare desfășurate în anul școlar 2021 - 2022. 

 Au fost încheiate contracte de muncă cu personalul didactic şi cu personalul nedidactic, 

conform legislaţiei. Fiecare angajat are elaborată și semnată fişa postului. Acestea sunt întocmite 

conform legislaţiei şi nevoilor şcolii. S-au organizat concursuri de ocupare a posturilor rămase 

vacante - personal de îngrijire. 

Proiectarea resurselor financiare şi materiale s-a concretizat în elaborarea Proiectului de 

buget de venituri şi cheltuieli pornind de la nevoile reale de finanţare ale instituţiei. Documentul 

legal a fost înaintat în termen autorităţilor locale. A fost elaborat Programul de achiziţii publice în 

funcţie    de necesităţile    şcolii. 

Comisia pentru alocarea burselor „Bani de liceu” şi-a îndeplinit obiectivele, selectând 

dosarele depuse, consiliind părinţii pentru întocmirea acestora. Ulterior compartimentele Secretariat 

şi Contabilitate au gestionat alocarea banilor către beneficiari. Au fost alocate fără incidente bursele 

sociale, de merit şi bursele către elevii din Republica Moldova. Lunar au fost transmise situaţiile 

pentru alocaţiile de stat. Au fost decontaţi banii pentru abonamente conform fondurilor alocate. 

Activitatea de contabilitate este asigurată de administratorul financiar de patrimoniu -

contabilul șef și de contabil, în conformitate cu atribuţiile ce le revin în fişa postului, avizată şi 

aprobată de Consiliul de Administraţie.  

Activitatea de secretariat este asigurată de secretarul șef și secretar. Aceaștia se ocupă de: 

eliberarea adeverinţelor, a foilor matricole, a actelor de studii, de înregistrarea documentelor, de 

documentele de evidenţă a elevilor şi a personalului angajat, de arhivarea documentelor, de dosarele 

personale ale elevilor, cadrelor didactice, redactarea documentelor solicitate de ISJ Galați şi MEN, 

statele de funcţii, eliberarea diplomelor și certificatelor de competență, etc.  

Activitatea bibliotecii este asigurată de un bibliotecar angajat cu normă întreagă care 

realizează activităţi precum: înregistrarea cărţilor, evidenţa împrumuturilor, evidenţa - distribuirea şi 

recuperarea manualelor, îndrumarea lecturii.  

Activitatea administrativă este coordonată de un administrator de patrimoniu căruia   îi  este 

subordonat   personalul   nedidactic. 

 

i. Organizarea    timpului 

Programul   zilnic    s-a desfăşurat   în 2 schimburi: 

 între   orele  8.00 şi 14.00  pentru     învățământul    liceal, zi 

 între   orele  14.00 şi 21.00  pentru     învățământul    liceal, seral și frecvență redusă, respective 

învățământ postliceal 

 S-au exploatat eficient resursele de timp, prin respectarea programelor și pregatirea 

suplimentară    a elevilor. 

 Catedrele şi comisiile de lucru constituite conform R.O.F.U.I.P. au avut în vedere 

respectarea cerinţelor actuale privind reforma învăţământului şi realizarea obiectivelor prevăzute în 

programul managerial al şcolii. În acord cu acesta au fost elaborate programe manageriale ale 

catedrelor şi programe de activitate a comisiilor. 

 În anul şcolar 2021 - 2022, în şcoală au funcţionat 5 comisii metodice şi 34 de comisii de 

lucru, fiecare cu regulament propriu, plan managerial şi program specific. 

Consiliul de Administraţie s-a reunit în şedinţe ordinare conform planului de muncă, 

analizând obiectivele propuse şi căutând soluţii pentru îmbunătăţirea tuturor aspectelor vizate şi în 

şedinţe extraordinare, ori de câte ori s-au ivit situaţii problemă, situaţii care au fost de fiecare dată 

rezolvate prompt. 

Conducerea şcolii împreună cu membrii Consiliul de Administraţie au asigurat respectarea 

prevederilor legislaţiei în vigoare, a actelor normative emise de Ministerul Educaţiei şi deciziile 

Inspectoratului Şcolar Judeţean Galați. 
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III. ANALIZA ACTIVITĂŢII INSTRUCTIV-EDUCATIVE 

DIN ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 
 

 

III.1. RESURSE UMANE ŞI MATERIALE  

 
În anul şcolar 2021-2022 au funcţionat în şcoala noastră 38 de cadre didactice astfel: 23 

profesori şi ingineri titulari,  6 profesori suplinitori,  1 inginer pensionar, 8 cadre didactice asociate. 

 

III.1. 1. Resurse umane 
 

1. PERSONAL DIDACTIC DE PREDARE 

 

Număr 

total de 

cadre 

didactice 

Număr 

de 

norme 

întregi 

/posturi 

 

Număr de 

cadre 

didactice 

cu norma 

de bază în 

unitatea de 

învăţământ 

Număr de 

cadre 

didactice 

titulare   

ale unităţii 

de 

învăţământ 

 

Număr de cadre   

didactice 

calificate 

/procent din 

numărul total  al 

cadrelor 

didactice 

 

Modalitatea angajării pe 

post 

(de ex:concurs titularizare, 

detaşare, suplinire, transfer) 

Se va preciza numărul de 

cadre didactice pentru fiecare 

situaţie 

38 33,40 27 22 37 / 97,37% 

- concurs titularizare: 7 

- transfer: 7 

- pretransfer: 8 

- completare: 1 

- suplinire: 6 

- plata cu ora (pensionari): 1 

- plata cu ora (personal 

asociat): 8 

 

Distribuţia pe grade didactice a personalului didactic angajat: 

 

Număr personal didactic calificat Număr personal didactic 

cu doctorat gradul I gradul II cu definitivat fără definitivat Necalificat 

4 19 6 4 3 1 

 

Distribuţia pe grupe de vechime a personalului didactic angajat: 

 

Vechime debutant 
3 - 5 

ani 

6 - 10  

ani 

11 - 15 

ani 

16-20  

ani 

21-25 

ani 

26-30 

ani 

Peste 30 

ani 

în învăţământ 2   4 6 7 7 4 8 

în unitate 7 11 5 5 3 4 1 2 
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2. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR  

 

Categorie de 

personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr  de 

persoane 

calificate 

Număr de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

la nivelul 

normativel

or privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

peste 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

Secretar şef 1 1 1  X  

Secretar 1 1 1  X  

Contabil şef 1 1 1  X  

Administrator 

financiar 
1 1 1  X  

Administrator 

patrimoniu 
1 1 1  X  

Informatician 1 1 1  X  

Bibliotecar 1 1 1  X  

Laborant 1 1 1  X  

Pedagog 1 1 1  X  

Supraveghetor 

noapte 
2 2 2  X  

 

3. PERSONALUL NEDIDACTIC  

 

Categorie 

de personal 

Număr  de 

persoane 

încadrate 

Număr  de 

persoane 

calificate 

Număr 

de 

norme 

pentru 

fiecare 

categorie 

de 

personal 

Numărul de personal este: 

sub 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective 

de personal 

 

la nivelul 

normativelor 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

peste 

normativele 
privind  

încadrarea 

categoriei 

respective de 

personal 

Muncitor 

calificat 
6 6 6  X  

Îngrijitor 4 4 4 X   

Paznic 2 2 2  X  
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4. ELEVI 

 

PLANUL DE ŞCOLARIZARE 

AN ŞCOLAR 2021 – 2022 

 

 
Nr. 

Crt. 
CLASA PROFILUL 

DOMENIUL/ 

SPECIALIZAREA 

NR. 

ELEVI 

LICEU – rută directă 

1. 9A Tehnic Electronică automatizări 25 

2. 9B Tehnic Electromecanică 26 

3. 10A Real Matematică-informatică 27 

4. 10B Tehnic Electronică automatizări 30 

5. 11A Real Matematică-informatică 23 

6. 11B Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul 24 

7. 12A Real Matematică-informatică 22 

8. 12B Tehnic Tehnician operator tehnică de calcul 25 

9. 12C Tehnic Tehnician în automatizări 25 

LICEU – frecvenţă redusă 

10. 11Df Real Matematică-informatică 31 

11. 12Ef Real Matematică-informatică 36 

LICEU - seral 

12. 9Cs Tehnic Mecanică 27 

13. 10Cs Tehnic Mecanică 33 

14. 11Cs Tehnic Tehnician transporturi 31 

15. 11Es Tehnic Tehnician electromecanic 30 

16. 12Ds Tehnic Tehnician electromecanic 36 

17. 13Ds Tehnic Tehnician în automatizări 33 

18. 13Es Tehnic 
Tehnician în automatizări 

 
33 

ŞCOALA POSTLICEALĂ- zi 

19. SP1B 
Electronică 

automatizări 
Tehnician aparate electromedicale 30 

20. SP2B 
Electronică 

automatizări 
Tehnician aparate electromedicale 27 

ŞCOALA POSTLICEALĂ- seral 
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21. SP1A Informatică Administrator reţele locale şi comunicaţii 30 

22. SP2A Informatică Administrator reţele locale şi comunicaţii 28 

23. SP1C Transporturi 
Tehnician transporturi auto interne și 

internaționale 
30 

24. SP2C Transporturi 
Tehnician transporturi auto interne și 

internaționale 
28 

TOTAL 
24 clase cu 690 

elevi 

 
 

INTRĂRI - IEŞIRI DIN SISTEM 

 

Clasa 

2021-2022 

Înscrişi 

 

Veniţi 

prin 

transfer 

 

Plecaţi 

prin 

transf sau 

retraşi 

Exmatriculați 

 

Repetenţi 

 

Rămaşi 

la 

sfârşitul 

anului 

a IX-a 51 3 2  3 49 

a X-a 57  2   55 

a XI-a 47    2 45 

a XII-a 72     72 

Total liceu zi 227 3 4  5 221 

a XI-a FR 31  1  1 29 

a XII-a FR 36  1   35 

Total liceu FR 67  2  1 64 

a IX-a seral 27  1 1  25 

a X-a seral 33   2 1 30 

a XI-a seral 61 2 4 1  58 

a XII-a seral 36  1   35 

a XIII-a seral 66  1  4 61 

Total liceu seral 
 

223 
2 7 4 5 

 

209 

Şcoala postliceală 

anul I 

90  2   88 

Şcoala postliceală 

anul II 

83  5 3  75 

Total scoala 

postliceală 
173  7 3  163 

TOTAL 

GENERAL 
690 5 20 7 11 657 

INFORMAŢII PRIVIND PLANUL DE ȘCOLARIZARE  

PENTRU ANUL ȘCOLAR 2021 – 2022 
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LICEU – clasa  a IX-a – cu frecvență zi 

  

Profil Specializare 

Nr. clase Nr. elevi 

20/21 21/22 20/21 21/22 

Real Matematică-informatică 1 - 30 - 

Tehnic Electronică automatizări 1 1 29 25 

Tehnic Electromecanică - 1 - 26 

TOTAL 2 2 59 51 

 

 

LICEU  – clasa  a IX-a – cu frecvență seral 

 

Domeniul Nr. clase Nr. elevi 

Mecanică 1 25 

 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ -  anul I 

 

Domeniul Specializare Nr. clase Nr. elevi 

Electronică automatizări Tehnician aparate electromedicale 1 30 

Informatică 
Administrator reţele locale şi 

comunicaţii 
1 30 

Transporturi 
Tehnician transporturi auto interne 

și internaționale 
1 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.1.2. Resurse materiale  
 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ŞCOLARE 
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Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Tipul  şi numărul 

documentului de 

deţinere 

Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. Săli de clasă /grupă 

Contract de 

administrare nr. 

113756/21.11.2012 

15 783,6 

2. Cabinete 4 410,70 

3. Laboratoare 3 225,58 

4. Ateliere 3 338,09 

5. Sală şi / sau teren de educaţie fizică şi sport 
1 

1 

440,25 

921,15 

6. Spaţii de joacă - - 0 

TOTAL 27 3119,37 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE AUXILIARE 

 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Tipul  şi numărul 

documentului de 

deţinere 

Număr 

spaţii 

Suprafaţa 

(mp) 

1. 
Bibliotecă şcolară / centru de 

informare şi documentare 

Contract de 

administrare nr. 

113756/21.11.2012 

1 52,24 

2. Sală pentru servit masa 2 270,05 

3. Dormitor  18 624,06 

4. Bucătărie  1 66,42 

5. Spălătorie  2 69,13 

6. Spaţii sanitare 9 266,78 

7. Spaţii depozitare materiale didactice 2 19,53 

TOTAL 35 1368,21 

 

INFORMAŢII PRIVIND SPAŢIILE ADMINISTRATIVE 

 

Nr. 

crt. 
Tipul de spaţiu 

Tip şi număr document de 

deţinere a spaţiului 

Număr 

spaţii 

Suprafaţă 

(mp) 

1. Secretariat 

Contract de administrare nr. 

113756/21.11.2012 

2 45,82 

2. 
Spaţiu destinat echipei 

manageriale 
2 33,93 

3. Contabilitate  1 29,65 

4. Casierie   - - 

5. Birou administraţie 1 15,07 

6. Spălătorie  - - 

7. Spaţii sanitare - - 

TOTAL 6 124,47 

 

 

 

 

 

 

III. 2. REZULTATE  ÎN ACTIVITATEA DE PREDARE- ÎNVĂŢARE 
 

RANDAMENTUL ŞCOLAR 
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Din analiza comparativă a datelor din situaţiile statistice de la sfârşitul anilor şcolari 2021 -

2022 şi 2020 - 2021 se pot trage următoarele concluzii: 

 numărul elevilor repetenţi a fost de 11 în anul şcolar 2021-2022 faţă de 0 în anul școlar 

2020-2021; 
 numărul elevilor exmatriculaţi a fost de 7 în anul şcolar 2021-2022 faţă de 11 în anul școlar 

2020-2021; 
 procentul de promovare a fost de 98,35 în anul şcolar 2021-2022 faţă de 100 în anul școlar 

2020-2021;  

 procentul de promovare diferă de la un nivel de studiu la altul şi de la un 

  an la altul, astfel: 

 liceu zi – 97,78% în anul şcolar 2021-2022 faţă de 100 %  în anul școlar 2020-2021; 

 liceu frecvenţă redusă – 98,46% în anul şcolar 2021-2022 faţă de 100% în anul școlar 

2019-2020; 

 liceu seral – 97,66% în anul şcolar 2021-2022 şi 100% în anul școlar 2020-2021;  

 şcoala postliceală  – 100% în anul şcolar 2021-2022 şi de 100% în anul școlar 2020-

2021. 
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     Randamentul şcolar pentru anii şcolari 2020 - 2021  și  2021 - 2022 

 

 

Nivel 

educational 

Nr. elevi 
Nr. elevi 

rămaşi 

Elevi ieşiţi din 

sistem 

Rezultate şcolare 

Promovaţi Repetenţi Exmatriculaţi Abandon 
Cu medii la sfârşitul anului şcolar 

5 – 6,99 7 – 8,99 9 - 10 

21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 

 

20/21 

 

21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 21/22 20/21 

LICEU ZI 227 261 226 260 4 1 221 260 5 0 0 0 0 0 28 20 172 

 

220 

 

21 20 

LICEU FR 67 87 65 84 2 0 64 84 1 0 0 3 0 0 59 77 5 7 0 0 

LICEU SERAL 223 180 214 175 7 0 209 175 5 0 4 5 0 0 111 58 96 117 2 0 

ŞCOALA 

POSTLICEALĂ 
173 169 163 166 7 0 163 166 0 0 3 3 0 0 72 0 87 95 4 71 

TOTAL 690 697 668 685 20 1 657 685 11 0 7 11 0 0 198 155 345 439 114 91 

Diferenţe 

2021/2022 faţă 

de 2020/2021 

-7 -17 +19 -28 +11 -4 0 +43 -94 +23 

 

 

 

 

 

 



PROMOVABILITATEA PE CLASE 

 

Clasa a IX-a ZI  - 94% 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Clasa 
Promovabilitate   

( % ) 

1. a IX-a A 100 

2. a IX-a B 88 

 

 

 

 

 

 

  

Clasa a X-a ZI - 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clasa a XI-a ZI – 95,83% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Promovabilitate 

(%) 

1. 10A 100 

2. 10B 100 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Promovabilitate 

(%) 

1. 11A 100 

2. 11B 91,66 
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Clasa a XII-a ZI – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liceu Frecvenţă redusă  – 98,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŞCOALA POSTLICEALĂ  – 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Promovabilitate 

(%) 

1. 12A 100 

2. 12B 100 

3. 12C 100 

Nr. 

crt. 
Clasa Promovabilitate 

1. 11FR 96,66 

2. 12FR 100 

Nr. 

crt. 
Clasa Promovabilitate 

1. SP1A 100 

2. SP1B 100 

3. SP1C 100 

4. SP2A 100 

5. SP2B 100 

6. SP2C 100 
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Liceu SERAL  – 97,66% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIILOR LA PURTARE  

AN ŞCOLAR   2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Clasa 

Medii la purtare sub 7 

2020-2021 2021-2022 

1.  9A 0 0 

2.  9B 0 4 

3.  10A 1 0 

4.  10B 0 0 

5.  11A 0 0 

6.  11B 0 2 

Nr. 

crt. 
Clasa Promovabilitate 

1. 9 Seral 100 

2. 10 Seral 96,77 

3. 11C seral 100 

4. 11E Seral 100 

5. 12D Seral 100 

6. 13D Seral 96,87 

7. 13E Seral 90 
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13E 
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7.  12A 0 0 

8.  12B 0 0 

9.  12C 0 0 

10.  11FR 0 0 

11.  12FR 2 0 

12.  9SERAL 4 1 

13.  10SERAL 0 0 

14.  11C SERAL 0 1 

15.  11D SERAL - 0 

16.  12D SERAL 0 0 

17.  13D SERAL 0 0 

18.  13E SERAL 0 0 

19.  SP1A 0 0 

20.  SP1B 0 0 

21.  SP1C 0 0 

22.  SP2A 3 0 

23.  SP2B 0 0 

24.  SP2C 0 2 

TOTAL 

LICEU 
10 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SITUAŢIA  FRECVENŢEI PE CLASE 

ANUL ŞCOLAR 2021  – 2022 

 

CLASA 
TOTAL 

ABSENŢE 

ABSENŢE 

MOTIVATE 

ABSENȚE 

NEMOTIVATE 

9A 1310 1095 215 

9B 2401 1627 774 

TOTAL 

CLS a 9-a 
3711 2722 989 

10A 865 854 11 

10B 1325 933 392 

TOTAL 

CLS a 10-a 
2190 1787 403 
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 se remarcă o creștere a numărului total de absenţe de 16796 în anul şcolar 2021-2022 faţă de 

2368  în anul școlar 2021-2022;  

  din tabel se evidențiază la clasele de liceu – zi: clasa 10A cu cel mai mic număr de absențe 

nemotivate – 11A la liceu zi şi clasa 11B cu cel mai mare număr de absențe nemotivate – 1148 

la liceu zi. 

 

 

SITUAŢIA NUMĂRULUI DE CORIGENŢI  PE  PROFESOR 

ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 

 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Disciplina 

Nr.elevi corigenţi 

2021-2022 2020-2021 

1 ROŞU CRISTINA MATEMATICĂ 10 11 

11A 949 800 149 

11B 2455 1307 1148 

TOTAL 

CLS a 11-a 
3404 2107 1297 

12A 865 610 255 

12B 1559 1161 398 

12C 1741 1321 420 

TOTAL 

CLS a 12-a 
4165 3092 1073 

TOTAL 

LICEU ZI 
13470 9708 3762 

11FR 29 1 28 

12FR 9 0 9 

TOTAL 

LICEU FR 
38 1 37 

9 SERAL 459 240 219 

10 SERAL 854 319 535 

11C SERAL 17 13 4 

11E SERAL 315 96 219 

12D SERAL 377 10 367 

13D SERAL 322 43 279 

13E SERAL 508 52 456 

TOTAL 

LICEU SERAL 
2852 773 2079 

SP1A 72 0 72 

SP1B 86 86 0 

SP1C 0 0 0 

SP2A 45 0 45 

SP2B 0 0 0 

SP2C 233 81 152 

TOTAL SC. POSTL. 436 167 269 

TOTAL ȘCOALĂ 16796 10649 6147 
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2 ȚÂMPU ANDREEA MATEMATICĂ 4 2 

3 NOVAC NELA - MĂDĂLINA MATEMATICĂ 3 - 

4 CONDURACHE-BOTA GICĂ GEOGRAFIE 6 - 

5 OANCĂ ANETA ISTORIE 2 1 

6 DOBRIN GIGLIOLA-ELENA GEOGRAFIE 1 - 

7 ISAIA VIORICA LB. ROMÂNĂ 1 - 

8 TONIȚĂ CORINA-ELENA FIZICĂ 1 - 

TOTAL 28 14 

 

 

SITUAŢIA COMPARATIVĂ PRIVIND REZULTATELE  

EXAMENULUI DE BACALAUREAT 

PROMOŢIILE:  2015 - 2016,  2016 - 2017, 2017 – 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020, 2020 – 2021, 

2021 - 2022     

     

 

 Din analiza comparativă rezultă că în anul şcolar 2021-2022  procentul de promovare la 

examenul de bacalaureat a crescut faţă de cel din anul şcolar 2020-2021 

PROMOŢIA 2021 - 2022 

BACALAUREAT 

 

Clasa Absolvenţi Înscrişi Prezentaţi 
Total 

promovaţi 
Procent 

XII A 22 21 21 18 85,71% 

XII B 25 24 24 20 83,33% 

XII C 25 23 23 19 82,60% 

XIII Ds 31 2 2 1 50 

XIII Es 30 - - - - 

TOTAL 133 71 70 58 82,85 

 

Promoţia Înscrişi Prezentați 

Promovaţi 

Procent de 

promovare Sesiunea 

iunie-iulie 

Sesiunea 

august-

septembrie 

2015-2016 52 49 18 6 48,97% 

2016-2017 36 34 23 3 76,47% 

2017-2018 39 37 16 4 54,05% 

2018-2019 45 40 12 3 37,5% 

2019-2020 65 59 28 6 57,62% 

2020-2021 73 72 35 14 68,05% 

2021-2022 71 70 48 10 82,85% 
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REZULTATE LA BACALAUREAT 2022 

 

P – prezentați       R – reușiți (note peste 5,00)      N – nereușiți (note sub 5,00) 

 

PROBA E) a) -  LIMBA ROMÂNĂ 

 

 

 

 

 

PROBA E) c) -  MATEMATICĂ 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Profesor/clasă 

12A 12B 12C TOTAL 

P R N P R N P R N P R N 

1. 
CIOBOTARU 

Georgiana 
20 20 - - - -    20 20 - 

2 
TÂRU 

Adrian 
- - - - - - 23 21 2 23 21 2 

3. ISAIA Viorica - - - 24 23 1 - - - 24 23 1 

Nr. 

crt. 
Profesor/clasă 

12A 12B 12C TOTAL 

P R N P R N P R N P R N 

1. 
ROŞU 

Cristina 
20 19 1 - - - - - - 20 19 1 

2. 
TÂMPU 

Andreea 
- - - - - - 23 22 1 23 22 1 

3. 
NOVAC 

Mădălina 
- - - 24 23 1 - - - 24 23 1 
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PROBA E) d) – Biologie, Chimie, Fizică, Informatică 

 

 

5. Analiza rezultatelor obținute de elevi  în cadrul examenului de Bacalaureat, comparativ cu 

rezultatele evaluării curente. 

 

 

LB 

ROMÂNĂ 

12A – 22 elevi 12B – 25 elevi 12C - 25 elevi 

Evaluare 

curentă 
Rezultate 

bacalaureat 
Evaluare 

curentă 
Rezultate 

bacalaureat 
Evaluare 

curentă 
Rezultate 

bacalaureat 

Neînscriși 0 1 0 1 0  2 

Neprezentați 0 1 0 0 0 0 

<4.99 0 0 0 1 0 2 

5-5,99 12 6 4 6 16 10 

6-6,99 3 5 9 12 6 9 

7-7,99 1 5 7 3 2 1 

8-8,99 4 4 4 1 1 0 

9-9,99 2 0 1 1 0 1 

10 0 0 0 0 0 0 

 

Nr. 

crt. 
Profesor/clasă 

12A 12B 12C TOTAL 

P R N P R N P R N P R N 

1. 
CLAPA 

Anca Daniela 
Biologie 

9 9 - 14 13 1 11 9 2 34 31 3 

2 
CLAPA 

Anca Daniela 
Anatomie 

2 2 - - - - - - - 2 2 - 

3. 
TURCESCU 

Dumitru 
Chimie 

6 5 1 10 10 - 3 3 - 19 18 1 

4. 
SZABO 

Geta 
Fizică 

2 2 - - - - - - - 2 2 - 

5. 
TONIȚĂ 

Corrina 
Fizică 

- - - - - - 9 7 2 9 7 2 

6. 
DONDERA 

Nina 
Informatică 

1 1 - - - - - - - 1 1 - 



24 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

14 

16 

18 

20 

12A LIMBA  ROMÂNĂ 

12A Evaluare curentă 12A Rezultate bacalaureat 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

12B LIMBA  ROMÂNĂ 

12B Evaluare curentă 12B Rezultate bacalaureat 



25 

 

 
 

 

 

MATEMATICĂ 

12A – 22 elevi 12B – 25 elevi 12C - 25 elevi 

Evaluare 

curentă 
Rezultate 

bacalaureat 
Evaluare 

curentă 
Rezultate 

bacalaureat 
Evaluare 

curentă 
Rezultate 

bacalaureat 

Neînscriși 0 1 0 1 0 2 

Neprezentați 0 1 0 0 0 0 

<4.99 0 1 0 1 0 1 

5-5,99 15 3 18 2 16 1 

6-6,99 2 7 5 4 4 3 

7-7,99 5 4 0 6 3 10 

8-8,99 0 5 2 9 2 5 

9-9,99 0 0 0 2 0 3 

10 0 0 0 0 0 0 
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INFORMATICĂ 

12A – 22 elevi 12B – 25 elevi 12C - 25 elevi 

Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 

Neînscriși 1 
- 
- 

- 
- 

Neprezentați 0 
- 
- 

- 
- 

<4.99 0 
- 
- 

- 
- 

5-5,99 0 
- 
- 

- 
- 

6-6,99 1 
- 
- 

- 
- 

7-7,99 0 
- 
- 

- 
- 

8-8,99 0 
- 
- 

- 
- 

9-9,99 0 
- 
- 

- 
- 

10 0 
- 
- 

- 
- 
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BIOLOGIE 

12A – 22 elevi 12B – 25 elevi 12C - 25 elevi 

Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 

Neînscriși 0 0 0 

Neprezentați 1 0 0 

<4.99 0 1 2 

5-5,99 4 4 4 

6-6,99 2 7 3 

7-7,99 3 0 1 

8-8,99 0 2 1 

9-9,99 0 0 0 

10 0 0 0 

 

 

 

 
 

CHIMIE 

12A – 22 elevi 12B – 25 elevi 12C - 25 elevi 

Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 

Neînscriși 0 0 0 

Neprezentați 0 0 0 

<4.99 1 0 0 

5-5,99 0 4 1 

6-6,99 1 2 1 
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12A Rezultate bacalaureat 12B Rezultate bacalaureat2 12C Rezultate bacalaureat2 
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7-7,99 2 2 0 

8-8,99 1 2 1 

9-9,99 1 0 0 

10 0 0 0 

 

 

 

 
 

 

 

 

FIZICĂ 

12A – 22 elevi 12B – 25 elevi 12C - 25 elevi 

Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 
Rezultate 

bacalaureat 

Neînscriși 0 0 0 

Neprezentați 0 0 0 

<4.99 0 0 2 

5-5,99 1 0 2 

6-6,99 1 0 3 

7-7,99 0 0 1 

8-8,99 0 0 1 

9-9,99 0 0 0 

10 0 0 0 
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REZULTATELE EXAMENULUI DE  

ATESTARE A COMPETENŢELOR PROFESIONALE – MATEMATICĂ-INFORMATICĂ   

ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 

 

 

Nr. candidaţi înscrişi Nr. prezentaţi Nr. admişi Nr. respişi 

22 20 20 0 

 

 

 

REZULTATELE EXAMENULUI DE  

CERTIFICARE  A  CALIFICĂRII PROFESIONALE  

A ABSOLVENŢILOR ÎNVĂŢĂMÂNTULUI LICEAL  

NIVEL 4, ANUL ŞCOLAR 2021 - 2022 

 

 

Calificarea 

Nr. 

candidaţi 

înscrişi 

Nr. prezentaţi Nr. admişi Nr. respişi 

Tehnician operator tehnică de calcul 25 24 24 0 

Tehnician în automatizări - zi 25 24 24 - 

Tehnician automatizări - seral 43 42 42 - 
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REZULTATELE EXAMENULUI DE  

CERTIFICARE A CALIFICĂRII PROFESIONALE  

NIVEL 5, ANUL ŞCOLAR 2021 – 2022 

 

 

Nr. 

crt. 

Școala 

postliceala/  

școala de 

maiştri 

Domeniul Calificarea Înscrişi Prezentaţi Admişi Respinşi 

1 
Școala 

postliceală 
Informatică 

Administrator 

rețele locale și 

comunicații 

25 21 21 0 

 

2 

 

Școala 

postliceală 

Electronică 

automatizări 

Tehnician 

aparate 

electromedicale 

30 26 26 0 

3 
Școala 

postliceală 
Transporturi 

Tehnician 

transporturi auto 

interne și 

internaționale 

21 19 19 0 

 

 

GRAFIC DE MONITORIZARE A ABSOLVENŢILOR - 2022 

SITUAŢIA PE CLASE LA 1 OCTOMBRIE 

 

 

Clasa 

Nr. de 

absolve

nţi 

 
Ocupaţia după terminarea liceului 

Observaţii 

 
Urmează 

studii 

superioare 

Urmează o 

școlală 

postliceală 

Angajat Şomer 

 

XIIA 22 13 1 5 3  

XIIB 25 1 1 6 1  

XIIC 25 14 2 5 4  

XIII Ds 32  5 31   

XIII Es 30   27 3  
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COMISIA PENTRU CURRICULUM 

 
În anul şcolar 2021 - 2022 activitatea Comisiei pentru Curriculum s-a desfășurat conform 

programului stabilit încă din luna septembrie 2021. 

Obiective: 

 Realizarea curriculumului central în proporție de 100% 

 Stabilirea unei oferte curriculare la decizia școlii care să corespundă interesului elevilor de a-și 

îmbunătăți competențele specifice pentru integrarea în învățământul superior 

 Aplicarea de norme, proceduri, metode de evaluare a competenţelor / obiectivelor de referinţă şi 

a conţinuturilor vizate de curricula şcolară 

 Diversificarea ofertei de activități extracurriculare și extrașcolare pentru a răspunde cât mai bine 

nevoilor tinerilor de a se integra într-o societate aflată în permanentă schimbare 

 Creşterea calităţii resurselor umane din unitatea şcolară în vederea îndeplinirii scopurilor 

educaţionale şi asigurarea calităţii în învăţământ 

 Acordarea ofertei educaționale a școlii la nevoile de formare a tinerilor pentru o inserție activă 

pe piața muncii adecvată timpurilor în care trăim și viitorului 

 

DIAANALIZA SWOT 
 

Puncte tari: 

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

 Nivelul de formare (inițială și continuă) a cadrelor este ridicat; 

 Rezultatele cadrelor didactice în activitatea de performanţă (școlară și extrașcolară) cu elevii 

sunt bune și foarte bune; 

 Interesul manifestat de majoritatea cadrelor didactice pentru autoperfecţionare (doctorat, grade 

didactice, activităţi metodice la nivel județean și zonal); 

 Cadrele didactice au experiența în aplicarea curricumului național; 

 Cadrele didactice cunosc structura curricumului și au competențe de proiectare a curricumului 

central; 

 Cadrele didactice au experiență în proiectarea și realizarea curricumului la decizia școlii; 

 Interes crescut din partea cadrelor didactice pentru diversificarea ofertei curriculare prin 

CDS/CDL și activități educative (extra-clasă și extra-școală) ; 

 Susţinerea din partea conducerii liceului în demersurile profesorilor şi elevilor spre participarea 

cu succes la astfel de activităţi; 

 Interesul elevilor pentru formare și învățare în vederea asigurării accesului spre o treaptă 

superioară de educație; 

 Implicare în proiecte și programe școlare și extrașcolare; 

 Deschidere spre activități educative diverse; 

 Adaptabilitate la exigențe; 

 Documentarea şi aplicarea corectă a Curriculumului Naţional la clasă; 

 Proiectarea corectă a curricumului; 

 Parcurgerea integrală a programelor şcolare pe bază de planificări adecvate; 

 Accesibilizarea și sintetizarea elementelor de conținut; 

 Evaluarea ritmică a achizițiilor elevilor; 

 Elaborarea CDŞ/CDL prin consultare cu elevii, părinţii şi cadrele didactice; 

 Existenţa unei viziuni unitare asupra activităţii educative şcolare şi extraşcolare;  

 Adecvarea și diversificarea activităților extrașcolare în concordanță cu nevoile de formare ale 

tinerilor; 

 Dotări materiale care pot susține un proces educativ adecvat cerințelor perioadei actuale; 

 Implicarea elevilor în diferite tipuri de activități de voluntariat; 



33 

 

 Interes din partea elevilor şi cadrelor didactice pentru o relaţie activă şi profitabilă cu 

reprezentanţii comunităţii locale; 

 Existenţa unui număr de activităţi consacrate si implicând parteneriat instituţional; 

 

Puncte slabe: 

 Gradul ridicat de încărcare a programelor școlare, lipsa orelor la dispoziția profesorului pentru 

consolidarea cunoștințelor; 

 Orientarea predominant teoretică a curricumului central; 

 Cantonarea procesului de predare-învățare în tradițional și insuficiente preocupări pentru 

modernizarea metodelor de predare; 

 Dificultăți în realizarea planurilor remediale și pentru obținerea progresului; 

 Existența unor contraste mari între profesori în ceea ce privește dorința de diversificare a ofertei 

curriculare existente la nivelul unității; 

 Elevii și profesorii afectează o mare parte din timpul liber pregătirii particulare și nu au resurse 

suficiente de timp pentru a se implica în activități și proiecte mari; 

 Experiența profesională a părinților nu este deloc valorificată în procesul de orientare școlară și 

profesională a elevilor; 

 Comunicarea profesor – părinte se realizează sporadic și uneori aceștia nu-și exprimă opțiunea 

pentru cursurile de opțional din oferta școlii; 

 Formalismul planificării activităților extrașcolare cu clasele; 

 Dificultăți de structurare organizarea cursurilor de opțional pe grupe; 

 Gradul ridicat de încărcare al timpului liber al elevului și profesorului; 

 Lipsa de rezultate concrete din implementarea CDS; 

 Unele ore de CDS sunt folosite pentru disciplina de bază; 

 Dificultăți de asigurare a suporturilor de instruire pentru orele de opțional; 

 Lipsa de interes a unor profesori pentru oferta ME de opționale. 

 

OPORTUNITĂȚI 

 

 Organizarea activităților metodice și formărilor la nivel județean și zonal în vederea 

implementării corecte a curriculumului central 

 Existența unei oferte consistente de discipline opționale la nivelul ME care beneficiază de 

programa și suport de curs 

 Structurarea clară a curriculumului în planurile cadru 

 Posibilitatea încheierii unor parteneriate și implementării unor proiecte care să vină în 

întâmpinarea nevoii de formare a tinerilor 

 Colaborarea cu ONG și alte organizații în vederea creșterii apetenței tinerilor pentru voluntariat 

 

AMENINȚĂRI 

 

 Cantonarea în formal a actului didactic 

 Scăderea interesului tinerilor pentru oferta curriculară a școlii 

 Ruperea legăturii școală – familie 

 Transformarea opționalelor în extinderi orare pentru discipline 

 

În anul şcolar 2021 - 2022 în cadrul Comisiei de Curriculum s-au desfăşurat următoarele 

activităţi: 

1. Proiectare:  

 S-a elaborat proiectul de curriculum al şcolii – a corelat obiectivele stabilite la nivel naţional 

şi a celui local cu cele specificate în proiectul şcolii. 
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2. Organizare: 

 Cadrele didactice au ales manuale alternative – s-au folosit manualele existente la Biblioteca 

şcolii, softurile educaţionale si alte materiale didactice necesare. 

 S-a asigurat cadrul necesar pentru activităţi extracurriculare şi concursuri şcolare. 

3. Conducere operaţională: 

 S-au aplicat si respectat documentele curriculare aprobate pentru trunchi comun și discipline 

opţionale. 

 S-a întocmit orarul şcolii – s-a raportat schema orară la specificul şcolii. 

 S-au supervizat activităţile educative şcolare şi extraşcolare. 

4. Control/evaluare: 

 S-au întocmit documente şi rapoarte tematice curente şi speciale, solicitate de ISJ si alte 

autorităţi. 

 S-au elaborat planificări calendaristice de către fiecare cadru didactic. 

5. Motivare: 

 S-a asigurat caracterul stimulativ şi fundamentarea dezvoltărilor locale de curriculum pe 

experienţa elevilor şi pe specificul comunitar. 

6. Implicare şi participare: 

 S-a asigurat feedback-ul intre dezvoltatorii de curriculum local şi propunătorii pentru 

îmbunătăţirea curriculumului naţional, aceştia fiind cadre didactice din şcoală 

7. Formare/dezvoltare profesională şi personală: 

 Activităţile de perfecţionare au corelat cu cerinţele curriculumului naţional, cadrele 

didactice au participat la cursuri de perfecţionare 

8. Formarea şi organizarea grupurilor/dezvoltarea echipelor: 

 Şcoala a participat la numeroase proiecte de dezvoltare locale, naţionale şi internaţionale 

9. Negocierea/rezolvarea conflictelor: 

 CDS a fost stabilit în interesul elevilor, în concordanţă cu obiectivele C.N. si cele specifice 

locale. 

 S-a asigurat coordonarea între diferite discipline/cadre didactice 

 Orarul s-a stabilit pe baza opţiunilor elevilor 

 

 

 

 

Responsabil comisie, 

prof. Viorica Zaharciuc 
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CIOBOTARU 

GEORGIANA 

 Am participat la Cercul metodic al profesorilor de limba română, Cercul metodic al proiectelor europene. 
 Am participat la 5 CONFERINȚE internaționale de profil: Milano, Madeira, Ploiești, Burgas. 

 Am coordonat Campania Globală pentru Educație. 
 Am implementat activități de voluntariat pentru elevii ucraineni, refugiați. 

 Am organizat activităti extracurriculare conform graficului trimis pentru semestrul al II-lea. 
 Am participat la 2 cursuri de formare: Vizibilizarea instituțiilor de învățământ superior; Implementarea unor 

proiecte cu fonduri nerambursabile - cursuri prin DFCTT UDJG 

2 ISAIA VIORICA 

 Activități derulate: 

 Ziua internațională a limbilor străine,   

 Open space- Open Mind,   

 Ziua siguranței pe internet,  

 Participarea la Proiectul Educație online, Chișinău, 

 Proiectul educațional Stop Bullying, 

 Proiectul educațional Grație și inspirație în îmblânzirea fluturilor- modele de gestionare a emoțiilor, 

 Ziua Mondială a Cititului Împreună, activitate derulată alături de Grădinița „Tedi” din Galați, 

 Activitate de voluntariat „4/4 Pentru Prieteni,” 

 Activitate de voluntariat la centrul Sf. Spiridon, 

 Organizarea Festivității de absolvire pentru clasa a XII-a B.  
 Coordonarea, în calitate de formator, activității a două grupe de formare la nivelul disciplinei, în cadrul Proiectului 

CRED (CCD, ISE) 
 Derularea activităților specifice în cadrul proiectului ROSE, cu susținerea unor activități demonstrative 

 Atelier ROSE - “Oportunități de finanțare europeană pentru dezvoltarea profesorilor“ 

 Atelier ROSE - Soluții personale și instituționale în comunitatea ROSE 

 Atelier ROSE - ROSE TALKS: Povești reflexive despre mentorat“ 

 Atelier ROSE - Îmbunătățirea stimei de sine“ 
 Membru în grupuri de lucru (evaluare RED); Membru al  din grupului de lucru (Clasa a IX-a) pentru elaborarea 

resurselor educaționale deschise în cadrul Proiectului TELEȘCOALA (CCD, IȘJ); 
 Participare la WORKSHOPUL CRED- Noile educații-pretext de integrare, educație și formare; 
 Evaluator RED și ca membru-evaluator la Concursul pentru ocuparea posturilor didactice vacante și la activitățile 

specifice de la nivelul IȘJ Galați, când am fost solicitată; 
 În calitate de metodist, am efectuat inspecții (Inspecția specială Gradul I) pentru candidații Mirela Călugăru și 

Carmen Lungu; 
 Monitor EN; 
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 Evaluator, în cadrul examenelor naționale. 
 Secretar, asistent în cadrul Concursurilor pentru directori 
 Formator CRED (CCD, IȘE) 
 Coautor al Manualului de Limba și literatura română, pentru clasa a V-a, editura Intuitext, câștigător al evaluării 

MEN. 
 Asistent cercetare postdoctorală, lector dr., Facultatea de Litere, Universitatea Dunărea de Jos, Galați 

3 ȚÂRU ADRIAN 
 Am făcut parte din proiectul ROSE cu trei grupe de lucru, am pregătit elevii clasei a XII-a C pentru examenul de 

bacalaureat, procentul de promovabilitate fiind de aproximativ 90%. 
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MIRICĂ MARIANA 

 Participare la consfătuirea județeană a cadrelor didactice, dar și la cercurile metodice de limba franceza organizate 

în ambele semestre 

 Evaluator examene competente digitale 

 Asistent examen bacalaureat probe scrise în prima sesiune 

 Am participat la activitățile extracurriculare: "Ziua limbilor străine", " Ziua Francofoniei"  
 În perioada septembrie-decembrie 2021 am urmat și absolvit cursul CRED - Curriculum relevant, educație deschisă 

pentru toți - Formare de nivel II - Învățământ gimnazial, pe disciplina limba franceză, CCD Buzău 

5 PALADE LAURA 

 Participare la cercurile metodice de limba franceză 

 Evaluator examene competențe digitale 

 Asistent examen bacalaureat probe scrise  
Activități extracurriculare: 

 "Ziua cititului împreună",  

 " Ziua Francofoniei" ,  

 " Ziua limbilor străine". 
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CHIȚAC ANAMARIA 

 Participare la cercurile metodice de limbă engleză 

 Evaluator: 

 Olimpiada Județeană Limba Engleză 

 Examen Biling , clasa a VIII a -  limba engleză 

 Examen Bacalaureat - limba engleză 

 Formare: Doctorand , Școala Doctorală de Studii Filologice -UIAC, Iași 

 Conferințe: 

 Conferința Internațională:Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, mai 2021 
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 Conferința Națională: Comunități în Era Globalizarii. Transformări ale comunicării la nivel local, 

SNSPA, mai 2022 

 Certificat participare: Hacking Remote Teaching with Wider World, Pearson 

7 
STRATULAT ANCA-

RAMONA 

 Formare profesională:  

 Susţinerea inspecţiei speciale pentru acordarea gradului didactic I; mai 2022 

 Susţinerea lucrării metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I – The Role of Audio-Visua Aids 

in the EFL Classroom (Rolul mijloacelor audio-vizuale în cadrul orelor de limba engleză); mai 2022 

 Programul de formare continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”, acreditat prin 

OMEN nr. 4737, 09.08.2019, desfăşurat în perioada 30.09.2021 – 12.11.2021, 30 credite 

 Webinar susţinut de Asociaţia EduAltfel, cu tema „Metode de organizare pentru educaţia non-formală – 

practica NAOMIE” 

 Webinar susţinut de Editura Pearson, având tema ‘Hacking Remote Teaching’ with Wider World 
 Activităţi extracurriculare: 

 European Day of Languages (Ziua europeană a limbilor moderne) – septembrie 2022 

 Halloween – octombrie 2022 

 Thanksgiving Day (Ziua Recunoştinţei) – noiembrie 2022 

 Valentine’s Day versus Dragobete – februarie 2022 

 Easter Traditions Around the World (Tradiţii de Paşte în jurul lumii) – aprilie 2022 
 Participarea la activităţi din cadrul proiectelor educaţionale: 

 Proiect educaţional “Hai în P.A.S. cu noi” 

 Campanie umanitară “De la inimă la inimă” 

 Programul educațional de prevenire a traficului de persoane 2021-2022 (asociaţia eLiberare) 
 Participare la cercurile metodice de limba engleză: 

 Semestrul I: Cercul metodic al profesorilor de limbi moderne – Set I liceu a avut loc în data de 27.11.2021, 

având tema “Interdisciplinaritatea în predarea limbilor moderne” 

 Semestrul al II-lea: Cercul metodic al profesorilor de limbi moderne – Set I liceu a avut loc în data de 

02.04.2022, având tema „Strategii metacognitive în elaborarea și utilizarea la clasă a resurselor 

educaționale deschise” 

 Evaluator la: 

 Olimpiada Județeană de Limba Engleză 

 Proba de verificare a cunoştinţelor de limba engleză - profil bilingv, desfăşurată la „Colegiul Naţional 

Vasile Alecsandri” Galaţi 

 Examenul de Bacalaureat - limba engleză 
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ROȘU CRISTINA 

Am participat la: 

 Consfătuirea județeană a profesorilor de matematică - septembrie 2021 

 Cercurile metodice de matematică din semestrul I și semestrul al II-lea 

 Workshop-urile ROSE 

 Conferința Națională în Domeniul Educației-Asociația Ține de Noi - 07.09.2021 

 “Pedagogie prin joc-schimb de experiență între profesori-online” - Asociația Ține de Noi - 20.09.2021 

 “Metode inovative de predare; exemple de bună practică“-Asociația Ține de Noi - 23.09.2021 

 “Formarea profesională a cadrelor didactice prin prisma implementării noului curriculum la ciclul liceal”-

27.10.2021 

 “Principii de predare inovatoare pe care le puteți învăța“-Asociația Ține de Noi - 17.11.2021 

 Conferința “Predare modernă la matematică și științe”-Asociația Ține de Noi - 25.11.2021 

 Atelier ROSE-“Oportunități de finanțare europeană pentru dezvoltarea profesorilor“ - 07.02.2022 

 Atelier ROSE-“Soluții personale și instituționale în comunitatea ROSE“ - 10.02.2022 

 Atelier ROSE-“ROSE TALKS: Povești reflexive despre mentorat“ - 21.02.2022 

 Atelier ROSE-“Îmbunătățirea stimei de sine“ - 25.02.2022 

 Webinarii eLearning UPT: 
o “ Ce înseamnă transformarea digitală în învățământul preuniversitar? “ - 09.02.2022 
o “Ziua Internațională a fetelor și femeilor în STEM“ - 16.02.2022 
o “Inovație în educație prin EBI4RO: Connecting Romania trough Blockchain“ - 23.02.2022 
o “Open Education Week Workshop 2022: Comunități pentru dezvoltarea educației deschise“ - 11.03.2022 

 Responsabil comisie orar 
 Evaluator simulare examen bacalaureat 
 Evaluator la Olimpiada județeană de matematică 
 Asistent la Olimpiada județeană de geografie 
 Lecție deschisă ROSE - decembrie 2021 
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul de bacalaureat 
Activități extracurriculare: 

 ,, Ziua zâmbetului’’ 

 ,,Ziua educației financiare’’ 

 ,,Ziua  internațională  a cititului împreună’’ 

 ,,Ziua națională a lecturii ’’ 

 ,,MIHAI EMINESCU poet al florilor de tei’’ 

 ,,MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859’’ 
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 Campania umanitară “De la inimă la inimă…Dăruiește bucurie copiilor!”. 2 - 18 decembrie 2021 

9 
ȚÂMPU ANDREEA-

IULIANA 

 Am participat la Cercurile metodice al profesorilor de matematica din semestrul I și semestrul al II-lea astfel; 
– desfăşurat on-line la Colegiul Economic " Virgil Madgearu" Galați 

 28.05.2022 – desfăşurat on-line la Liceul de Arte Galați 
 Am participat la Workshop-urile ROSE  
 Atelier ROSE - “ Oportunitati de finantare europeana pentru dezvoltarea profesorilor” – în data 7.02.2022 
 Atelier ROSE -“ Soluții personale și instituționale în comunitatea ROSE” – 10.02.2022. 
 Atelier ROSE - “” ROSE TALKS: Povești reflezive despre mentorat” - 21.02.2022 
 Atelier ROSE -“ Imbunătățirea stimei de sine” – 25.02.2022 
 Cursuri de formare: 

 Am participat la Programul de perfecționare "Dezvoltarea competențelor de prevenire și combatere a 

bullyingului în școală" , organizat de Asociatia Profedu, în perioada 24.04.2022- 05.05.2022 cu durata de 80 

ore, 20 CPT; 

 Am absolvit Programul de formare pentru constituirea CPEECN, în perioada octombrie - noiembrie 2021, cu 

durata de 60 ore, 15 CPT; 

 Am participat la seria de webinare WebDidactica, organizate de  Fundația Dan Voiculescu pentru 

Dezvoltarea Romaniei, în perioada  septembrie 2021. 

 Am participat la Proiectul Transnational "Educație online fără hotare", în perioada 01.10.2021- 31.05.2022 , 

cu durata 240 ore 

 Am participat la Conferința internatională "Educație online fără hotare", în perioada 5-8.07.2022  

 Am participat la Programul de perfecționare profesională cu tematica “CEAC-an școlar 2021-2022”, în data 

de  18.05 2021, cu durata de 8 ore; 

 Am participat la Cursul de formare “Evaluarea formativă modernă cu ajutorul standardelor educaționale “, 

organizat de Edumagic, în aprilie  2022, cu durata de 12 ore; 

 Am participat la Cursul de formare “Folosește tabla interactivă virtual VBoard” , organizat de Edumagic, în 

12 decembrie 2021, cu durata de 12 ore; 

 Am participat la Simpozionul Internațional: Matematica între bucurie și teama” în perioada 28- 29.01.2022 

 Am participat la activitatea de formare și perfectionare susținută online:  „Cum să faci din GDPR aliatul sau ca 

profesor sau director de școală” - în data de 11.01.2021 - cu durata de 3 ore 

  Am participat la activitatea de formare și perfectionare susținuta online:  „Susține lecții online aproape fără 

efort” - în data de 27.01.2021 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținuta online:  „Educația viitorului” -în data de 
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16.12.2021 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținuta online:  „Cum devnim mentori pentru elevii 

noștri” - în data de 15.12.2021 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținuta online:  „Leadership în educație” - în data de 

05.02.2022 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținuta online:  „Obiceiurile Educatorilor de Succes” 

- în data de 06.11.2022 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la proiectul susținut online:  „Dezvoltarea creativității în sala de clasa.” - în data de 05.06.2022 

- cu durata de 3 ore 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținuta online: „Educația la timpul prezent- 

Oportunitati Erasmus +” organizat de Asociația Europeană a Profesioniștilor din educație - în data de 

10.02.2022 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținuta online: „Educația la timpul prezent- organizat 

de Asociația Europeană a Profesioniștilor din educație - în data de 24.4.2022 - cu durata de 6 ore. 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținuta online: „Atelier de lucru pentru profesori- 

organizat de Asociația Europeană a Profesioniștilor din Educație - în data de 19.05.2022 - cu durata de 1 ora. 

 Am participat, am inițiat și am aplicat proiecte de predare-învățare-evaluare prin utilizarea pachetului de licențe 

Clasa Viitorului- organizat de Edu Apps – în mai 2022. 

 Am participat la Ora de Net - decembrie 2021 

 Am participat la webinarul „Partea vazută și nevăzută a unui dascal” –organizat de Asociația Atelier de 

Cuvinte și CE FACI TE FACE – în data de 7.02.2022. 

 Am participat la webinarul „Jocuri de improvizatie” –organizat de Asociația Atelier de Cuvinte – în data de 

22.09.2021- cu durata de 90 minute 

  Am participat la webinarul „Tehnici de stimulare a cititului” – organizat de Asociația Atelier de Cuvinte – în 

data de18.10.2021- cu durata de 90 minute 

 Am participat la cursul „Pandantul comic. Cum starnești situații comice când spui o poveste sau faci o 

prezentare” –organizat de Asociația Atelier de Cuvinte – în data de 15.02.2022- cu durata de 90 minute 

 Am participat la „Atelier educație financiare Școala de Bani” Adulți online, oganizat de Școala de Valori – cu 

durata de 2 ore. 

 Am participat la activităţile de voluntariat susţinute în cadrul Campaniei Umanitare "De la inima la 

inima...daruiește bucurie copiilor!" - decembrie 2021 
Simpozioane și conferințe 

 Am participat la Simpozionul Internațional: “Matematica: între bucurie și teama”, în perioada 28- 

29.01.2022 
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  Am participat la Conferința internațională " Educație online fără hotare", în perioada 5-8.07.2022  

 Am participat la Conferinta: “ Predarea modernă la matematică și științe” în data de 25.11.2021 
 Am participat la simularea examenului de bacalaureat ca   profesor evaluator matematică. 
 Am participat la examenul de bacalaureat - competențe – ca profesor asistent.  
 Am participat la examenul de bacalaureat ca profesor evaluator matematică. 
 Am participat la Olimpiada judeteana de Matematica, ca profesor corector. 
 Am participat la activitatea de mentorat în cadrul proiectului Rose - 14.12.2021 
 Lecție deschisă ROSE - 07.03.2022 
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul de bacalaureat. 
 Responsabil comisie CEAC 

 

F
IZ

IC
Ă

 

SZABO GETA 

 Am participat la: 

 Cercurile metodice al profesorilor de fizică din semestrul I și semestrul al II-lea. 

 toate olimpiadele desfășurate la nivel judetean în calitate de profesor asistent. 

 simularea examenului de bacalaureat ca   profesor supraveghetor. 

 simularea examenului de bacalaureat ca   profesor evaluator. 

 examenul de bacalaureat - competențe – ca profesor asistent. 

 examenul de bacalaureat– ca profesor asistent. 

 examenul de bacalaureat ca profesor evaluator. 

 Olimpiada judeteană de fizică, ca profesor corector. 

 Concursul de ocupare a posturilor vacante în calitate de profesor supraveghetor. 

 Concursul de definitivat în calitate de profesor supraveghetor. 

 toate activitățile educative intreprinse la nivel de școală. 

 diferite activităti de voluntariat. 

11 
TONIȚĂ CORINA-

ELENA 

Activități extracurriculare 

 Campania umanitară -,, De la inima la inima … dăruiește bucurie copiilor,, - 2 – 18 decembrie 2021. 

 Ziua zâmbetului 

 Ziua astronomiei 

 ,,Ziua  internațională  a cititului împreună’’ 

 ,,Ziua națională a lecturii’’ 

Membru în comisii 

 membru în comisia de bacalaureat; 
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 asistent la olimpiada națională de contabilitate; 

 membru în Comisia de programe și proiecte educative. 

12 

C
H

IM
IE

 

TURCESCU DUMITRU 

 Activități extracurriculare: 

 ”Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați”  

 ”Planeta noastra_Viitorul nostru. Schimbarile climatice”  

 ” 20 noiembrie, Ziua Internațională a Drepturilor Copilului” 

 ”Stop bullying și cyberbullying! Spune nu hărțuirii!” 
 Campania umanitară “De la inimă la inimă…Dăruiește bucurie copiilor!” - decembrie 2021 
 Evaluator simulare examen bacalaureat 
 Asistent la Olimpiada județeană de geografie 
 Lecție deschisă ROSE  
 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul de bacalaureat 
 Atragerea de parteneriate educaţionale: 

 PETREA V. DANIEL ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ 
 Organizarea de activități metodice la nivel de cerc pedagogic: 

 Întocmit referat pentru cercul pedagogic a responsabililor de programe comunitare și proiecte de integrare 

european postaderare – 10.12.2021 
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13 

B
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O
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IE

 

CLAPA ANCA-

DANIELA 

În anul școlar 2021 – 2022 am realizat următoarele: 
 am propus CDȘ - ,,Educație pentru sănătate,, 

 am utilizat materialele existente ȋn școală, table interactivă; 

 am participat la cercurile metodice; 

 am pregătit elevii pentru bacalaureat ȋn cadrul proiectului ROSE; 

 am participat la Olimpiada de Geografie; 

 am participat la toate ședințele ROSE realizate de CCD; 

 am participat la două ateliere din cadrul Proiectului privind ȋnvățământul secundar (ROSE); 

 am participat la cursul de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluator pentru concursurile 

naționale (CPEECN); 

 am urmat cursul de formare ,,SCOP – SUCCES ȊN CARIERĂ, ORIENTARE ȘI PROGRES,, 

 am participat la programul național de formare continuă ,,Ȋnvăț și Zâmbesc,, 

 am evaluat lucrările de biologie din cadrul simulării de bacalaureat din luna martie 2022; 

 am parcicipat ca profesor supraveghetor la examenul de bacalaureat, competențe lingvistice, din sesiunea iunie 

– iulie 2022; 

 

   

- Comisii: 

o ,,Matematică și științe” 

o Comisia de implementare a strategiei naţionale „Acțiunea Comunitară” – SNAC; 
o Comisia pentru implementarea colectării selective a deșeurilor; 
o Comisia de întocmire a meniului; 
o Comisia de inventariere materiale, obiecte de inventar și mijloace fixe. 
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14 

IS
T
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R

IE
 

OANCĂ ANETA 

 Am participat: 

 la cercurile metodice 

 Campania umanitară Ajutați-l pe Lăbuș 

 Activități extracurriculare: 

 1 Decembrie – Ziua Națională a României de 1 Decembrie 1918 

 24 Ianuarie – Unirea Principatelor Române 

 10 Mai – Tripla aniversare 

 21 Mai – Sfinții Împărați Constantin și Elena – între religie și istorie 

15 

G
E
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G

R
A

F
IE

 

VLĂSCEANU DANIELA 

 Am completat, registrul inventar al bibliotecii cu noile achiziții de carte, registrul de mișcare a fondului, . am 

efectuat iventarierea anuală a bibliotecii  

 Am participat le consfătuirile și cercurile metodice online  ale bibliotecarilor  

 Pe lângă activitatea specifică bibliotecii şi a normelor de biblioteconomie, am gestionat şi activitatea de 

distribuire și recuperare  a manualelor  şcolare claselor IX-XII-a și am întocmit liste de comenzi manuale   

 Am efectuat pontajul lunar al cadrelor didactice, mă preocup  de redactarea zilnică a condicii de prezenţă 

pentru cadrele didactice, precum şi de condica în care sunt consemnate activităţile de consiliere şi orientare, 

consultaţiile şi lectoratele cu părinţii, respectiv activităţile educative extracurriculare. 

 Membru al comisiei de înscriere a elevilor din claselor a IX-a, claselor de seral și postliceală 

  Responsabil DGPR al unității noastre școlare 

 Sunt secretar al Comisiei pentru Curriculum 

 Membru al Comisei tehnice de prevenire și stingere a incendiilor 

 Membru al  Comisiei de inventariere materiale obiecte de iventar și mijoace fixe  

 Am fost membru al subcomisie de organizare a Olimpiadei școlare de Geografie etapa județeană 

 Am fost membru al comisiei de simulare a probelor de  bacalureat în calitate de asistent  

 Membru al Comisiei paritare  

 Responsabil serviciu evaluare bibliotecă cămin 

 Am paricipat în calitate de asistent la examenul de certificare a calificării profesionale Nivel 5 sesiunea 

ianuarie - februarie organizat de Liceul Tehnologic ,,Radu Negru’’ – sesiunea iunie- iulie organizat de  Liceul 

Tehnolgic.,, Anghel Saligny’’  

 Am participat la cercurile metodice ale bibliotecarilor  
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17 

S
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M
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N

E
 

CHIORALIA TUDOREL 

În anul școlar 2021-2022 am organizat, susținut sau participat la următoarele activități: 
 cercuri metodice pentru discipline socio-umane 
 evaluator  în sesiunile examenului național de Bacalaureat 
 sesiunea de Comunicări Științifice Universitatea „Dunărea de Jos”, Galați 
 cursul Holocaustul – o lecție despre trecut pentru generațiile prezente și viitoare, organizat de consorțiul 

internațional format din: Institutul Olga Lengyel, New York, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului 

în România „Elie Wiesel” București și Institutul Intercultural Timișoara 
 participarea la webinarul informativ despre MIE Teacher Academy din cadrul proiectului Job Incubator™. 
 Activitate privind combaterea traficului de persoane, sub patronajul Fundației Agenția Împreună 
 Campania De la inimă la inimă 
 Ateliere și dezbateri în cadrul Proiectului Rose 

21 
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LEMNARU VIOREL 

 Activități  de perfecționare: 

 participarea la cercurile pedagogice; 

 semestrul  I - Liceul tehnologic  din Tudor Vladimirescu; 

 semestrul al II-lea - Liceul  teoretic ,,Emil Racoviță” Galați; 

 participarea la conferința organizată de Facultatea de Educație fizică și sport Galați   ,,SEC-IASR 2022 “; 

 cursul on-line ,,Leadership transformational “ noiembrie 2021- februarie 2022. 
 Activități  extrașcolare: 
 intern: 

 campionatul  de fotbal baieți / octombrie-noiembrie; 

 cupa liceului  la tenis de masă/ noiembrie; 

 campionatul de volei baieți /decembrie-ianuarie; 

 cupa liceului la fotbal baieți/mai; 
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LEMNARU VIOREL 

  extern: 

 ONSS - campionatul de volei baieți licee - locul 1 campiona județului, echipa de volei baieți a Liceului 

Tehnologic ,,Carol I “ Galați / martie; 

 calificarea echipei de volei baieți a Liceului Tehnologic ,,Carol I “ Galați  la faza națională/aprilie ; 

 ONSS - campionatul de fotbal baieți licee - locul 4 echipa de fotbal baieți a Liceului Tehnologic ,,Carol I “ 

Galați / aprilie ; 
 Participarea la examenele nationale: 

 Evaluarea Națională iunie 2022/asistent - lef sală de examen la Școala Gimnazială ,,Mihai Viteazul “ Galați; 

 Examenul de Bacalaureat iunie-iulie 2022/membru în Comisia de Bacalaureat de la Liceul ,,Spiru Haret “ din 

Tecuci; 

 Examenul de titularizare iulie 2022/asistent în centrul de examen de la Liceul teoretic ,,Emil Racovita “ Galați. 

22 

R
E

L
IG

IE
 

VIZINTEANU ONIȚA 

 Am susținut cercul metodic al profesorilor de religie - setul liceu - luna decembrie 2021 
 Activități extracurriculare: 

 Concursul de eseuri  dedicate  Sfântului  Apostol Andrei  - luna noimbrie  

 Pelerinajul de Florii - luna aprilie   

 Ziua  Eroilor -  activitate desfășurată la  Monumentul Eroilor de la Cimitirul Eternitatea - luna iunie 

 Pelerinajul de la Buciumeni - activitate organizată cu tinerii din liceele gălățene și Arhiepiscopia Dunării de jos 

- luna iunie 

22 

INFORMATI

CĂ/TIC 

NECULA ANCA 

În luna  decembrie 2021, a avut loc „Hour of Code (Ora de Programare)”, cel mai mare eveniment de 

educaţie din istorie, care şi-a propus să facă din programare un limbaj accesibil oricui şi să arate că, indiferent 

de vârstă sau de cunoştinţe, oricine poate învăţa bazele acesteia. Au încercat o oră de programare accesând 

unul dintre tutorialele online de pe ro.code.org şi au participat la o introducere distractivă în tainele 

programării cu clasele  a XII-a A,B,C, a XI-a B. 

Am pregătit elevii pentru examenul de atestat profesional  de la posliceală „Administrator rețele de 

calculatoare și de comunicații” , profilul matematică informatică și pentru examenul de bacalaureat. 

Am participat la diverse acțiuni organizate în școală, la laboratorul de informatică, la bibliotecă. 

Am distribuit la clasa  9C seral, testele Anti-Covid. 

23 DONDERA NINA 

 supraveghere simulare bacalaureat 
 evaluare simulare bacalaureat 
 activitate " Ziua siguranței pe Internet" cu clasa a XI-a A 
 Hour of code - clasa a XI A 
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24 
UNGUREANU 

GEORGETA 

 Septembrie 2021, Revista opiniilor didactice, Nr 9, articol de specialitate Utilizarea metodelor activ-

participative în predarea disciplinei TIC – metoda Floare de lotus, ISSN 2734, ISSN-L 2734-7249 

 Octombrie 2021, Simpozionul Multidisciplinar Internaţional Practici educaţionale de succes din 

perspectiva educaţiei actuale, lucrarea Metoda mozaicului (Jigsaw), ISBN 978-973-0-35642-7 

 Ianuarie 2022, Revista Didactica Plus, Casa Corpului Didactic Mehedinţi, lucrarea Aplicarea metodei 

piramidei la reactualizarea conţinuturilor lecţiei adresarea IP, ISSN 2829 – 4978, ISSN - L 2829 – 4978 

 Ianuarie 2022, Revista opiniilor didactice, Nr 11 articol de specialitate Utilizarea metodei ciorchinelui la 

disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, ISSN 2734-7249 

 Martie 2022, Revista opiniilor didactice, Nr 12, articol de specialitate SĂ PROGRAMĂM ÎN 

SCRATCH, ISSN 2734 – 7249, ISSN-L 2734 – 7249 

 Mai 2022, Simpozionul Multidisciplinar Internaţional ,,PROFESORUL-CREATOR DE EDUCAȚIE, 

articolul Modalități de reprezentare a structurilor repetitive prin blocuri grafice, ISBN 978-973-0-36428-6 

 Mai 2022, Revista opiniilor didactice, Nr 13, articol de specialitate Tehnologia abordată prin noile 

concepte vizuale, ISSN 2734 – 7249, ISSN-L 2734 – 7249 

 Iulie 2022, Auxiliar curricular, Editura Educația Azi, test/instrument de evaluare Organizarea datelor, 

Clasa a XI-a TIC, ISBN: 978-606-95022-9-5 

 Proiecte educaţionale: 

 „DĂ BLOCK AGRESIVITĂȚII. STOP BULLYINGULUI!” 

 ,,HAI ÎN P.A.S. CU NOI’’ Prudență, Anturaj, Sănătate 
 „NOUĂ NE PASĂ! IMPLICĂ-TE ȘI TU!” 

Mențiunea I – Podașcă Andrei, 10A – Concursul Județean ECO – CREATIVITATE – ediția I, 2021 - 2022 

26 
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ZAHARCIUC VIORICA 

 Activități extracurriculare: 

 ”Drepturile copilului”  

 ”Egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați”  

 ”Săptămâna educației globale” 

 „Traficul de ființe umane” 

 ”Stop bullying și cyberbullying! Spune nu hărțuirii!” 

  ,,Ziua națională a lecturii ’’ 

  ,,MICA UNIRE din 24 ianuarie 1859’’ 
 Campania umanitară “De la inimă la inimă…Dăruiește bucurie copiilor!”. 2-18 decembrie 2021 
 Întocmit Proiect educațional ”Traficul de ființe umane – formă modernă de sclavie” 
 Participare la programe/cursuri de formare/perfecționare: 



48 

 

 Adeverință - Dezvoltarea personală în școli 

 Adeverință - Metode specifice și concrete de combatere a bullying-ului în clasă - Proiectul R.E.S.T.A.R.T. 
 Organizarea de activități metodice la nivel de cerc pedagogic: 

 Prezentare referat la cercul metodic – discipline tehnice, 20.12.2021 

 Prezentare referat la cercul pedagogic a responsabililor de programe comunitare și proiecte de integrare 

european postaderare – 10.12.2021  

 Participarea  la cercurile metodice la nivel ISJ 
 Atragerea de parteneriate educaţionale: 

 Colegiul Tehnic ,,Toma N.Socolescu ” Ploieşti 

 SC ROMÂNIA EUROEST SA 
 Olimpiade, concursuri: 

 Olimpiada județeană ”Tehnologii” – elaborare subiecte, pregătire elevi 

 Concursul ”Știu și aplic” – echipa de organizare 

 Concursul Naţional  ,,O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea “, Ploiești – pregătire elevi 
 Premii: 
Olimpiada județeană ”Tehnologii” 
 locul I la clasa a XI-a Șerban Rafaela,  
 locul II Ene Elizian  
 locul II la clasa a XII-a Doana Mihaita 
 Elaborat CDL – clasa  a XII-a Seral și a XIII-a Seral 

27 STOIAN CATERINA 

 Am întocmit următoarele CDL: 

 MANAGEMENTUL PROIECTELOR clasa XIII seral - Tehnician în electromecanică 

 INIȚIERE ÎN ACTIVITATEA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ clasa XI zi – domeniul 

Electronică și automatizări 

 INIȚIERE ÎN ACTIVITATEA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ clasa XII seral – domeniul 

Tehnician transporturi, Tehnician elecromecanic 
 Activităţile extracurriculare desfășurate: 

 “18 octombrie – Ziua Europeană Împotriva Traficului de Persoane” 

 Ziua internaţională a toleranţei /16.11.2021 

 Ziua internaţională a siguranţei pe Internet 10 februarie Împreună facem Internetul mai bun! 

 „Preţuim apa!”- Ziua Apei /22.03.2022 

 ,,Ziua  internațională  a cititului împreună’’ activitatea s-a desfășurat în biblioteca școlii  

 ‚,Ziua internaționălă a limbii materne”- eveniment ce promovează diversitatea culturală si lingvistică din 
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întreaga lume. 
 Participare la conferința națională 2021 – ”Captivează prin educație” din 18 noiembrie 2021 
 Organizare Cerc Metodic – Discipline Tehnice cu tema ”Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la 

clasa a IX-a în anul școlar 2021-2022, particularizare pentru fiecare domeniu în parte” desfășurat în sem. I la data 

de 18.12.2022 la Liceu Tehnologic ”CAROL I”. Susținrea lucrării cu tema ”Utilizarea mijloacelor multimedia în 

prelucrarea-învățarea-evaluarea conținuturilor modulului desen tehnic – domeniu de bază-electromecanică. 
 Participare la EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ “ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ”, EDIŢIA A XII-A DIN 20 

februarie 2022, premii obținute: 
PREMIUL I -  DAMIAN COSMIN-IONUȚ clasa 10B 
PREMIUL I – IFTODE COSMIN  clasa 10B 
PREMIUL I – JAGÎTE DAN clasa 10B  
PREMIUL II – COSTACHE MARINA-NOEMI clasa 10B 
PREMIUL II – JIANU TEODORA clasa 10B 

 Participare la cercul metodic discipline tehnice sem II /Liceul Tehnologic ”Traian Vuia” . 
 Am organizat faza județeană a concursului național ”ȘTIU ȘI APLIC” 9 aprilie 2022 
 Premiile elevilor îndrumați la concursul ”ȘTIU ȘI APLIC”: 

PREMIUL I – COSTACHE MARINA-NOEMI, DAMIAN COSMIN-IONUȚ clasa 10B 
PREMIUL I – GHEORGHIȚĂ ALINA-RAMONA, STROIU ALEXANDRA clasa 12B 
PREMIUL II – ANTOHI STANISLAV, CĂLIN ALEXANDRU clasa 11A 
PREMIUL III – TECUCI CRISTINA, MARIN IONUȚ clasa 10A 

 Participare la faza națională a concursului ”ȘTIU ȘI APLIC”: cu elevii: COSTACHE MARINA-NOEMI, 

DAMIAN COSMIN-IONUȚ clasa 10B, GHEORGHIȚĂ ALINA-RAMONA, STROIU ALEXANDRA clasa 12B 
 Membru in comisia de evaluare din cadrul Sesiunii Nationale de Comunicari Stiintifice Studentesti ”Anghel 

Saligny” 
 Participare la concursul “O VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA MEA ”organizat de 

Liceul Tehnologic  ,,Toma Socolescu ” Ploieşti cu următorii elevi: COSTACHE MARINA-NOEMI, DAMIAN 

COSMIN-IONUȚ clasa 10B, CIOCÎRLAN RAUL-PAUL, MUNGIU ANDREI-LUCIAN clasa 9A 
 Parteneriate încheiate: 

 ASOCIAŢIA CULTURAL – ŞTIINŢIFICĂ  “VASILE POGOR” din IAŞI   

 Colegiul Tehnic ,,Toma N.Socolescu” Ploieşti 

 Colegiul Tehnic ,,Gh. Asachi” Iași 

 Școala Gimnazială nr. 22 Galați 

 CRIOMEC SA Galați 

28 
HOMNER SIMONA-

GABRIELA 

În anul școlar 2021 - 2022 am participat la: 
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 sesiunile de mentorat pentru  începutul carierei didactice organizate de CCD Galați; 

 ,,Programul pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în 

învățământ’’, organizat de CCD Galați; 

 Cercurile metodice pentru Discipline Tehnice, semestrul I și semestrul II; 

 sesiunile Webbinar-ului ,,Construim împreună’’, organizate de Universitatea Politehnică Timișoara; 

 activitatea de voluntariat ,,Tradiții pascale, România – Ucraina’’, organizată de Liceul de Transporturi Auto 

,,Traian Vuia’’ Galați 

29 
SCHORNIG 

GEORGETA 

 participare cercuri metodice discipline tehnice; 

 asistent simulare bacalaureat; 

 evaluator examene competente profesionale nivel 5; 

 asistent olimpiada de geografie; 

 asistent examen bacalaureat probe scrise. 

30 
TĂTARU ELENA-

GABRIELA 

 Am participat la proiectul internațional ”Bring back the love”, desfășurat în Polonia, proiect pe care l-am  

prezentat  la cercul de proiecte europene de pe semestrul I, desfășurat la nivel de județ 

 Am partcipat pe semestrul I cu lucrare științifică ”Exemple practice de repere metodologice pentru domeniul 

electronică și automatizări”  la cercul de specialitate, desfășurat în 18.12.2021 la Liceul Tehnologic Carol I 
Activități extracurriculare: 

 Ziua zâmbetului 
 Ziua educației financiare 
 ,,Ziua  internațională  a cititului împreună’’ 
 ,,Ziua națională a lecturii’’ 

Membru în comisii 
 am participat ca asistent  în comisia de bacalaureat; în ambele sesiuni și ca asistent la examenul de titularizare 

din 13 iulie 2022 
 am realizat subiecte pentru examenele de diferență și evaluat lucrările candidaților 
 evaluator la olimpiada de specialitate faza județeană 
 am pregatit elevii pentru olimpiada tehnică din domeniul electronică, automatizări și telecomunicații, iar  elevii 

au obținut locul I la clasa a XI-a Șerban Rafaela, locul II Ene Elizian și locul II la clasa a XII-a Doana Mihaiță 
 membru evaluator în comisiile de nivel 3 Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu și Liceul Tehnologic Paul Dimo  și 

de nivel 4 la Liceul Tehnologic Carol I,  Liceul Tehnologic Paul Dimo și Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu 
 îndrumator de proiect la clasa a XII-a C dar și pentru câtiva elevi de la seral clasele a XIIIa D seral și E seral 
 am realizat prezentarea pe  partea științifică la târgul de oferte educaționale și am participat activ în toate cele 3 

zile, cu roboți și diverse platforme experimentale 
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 am fost secretar al consiliului de administrație 

32 RĂILEANU VASILICA 

 Campania umanitară – „ De la inima la inima... dăruieste bucurie copiilor” – 2 -18.12.2021 
Activități extracurriculare: 

 Mica unire din 24 ianuarie 1859 - Activitatea s-a desfășurat împreună  cu elevii  de la  clasa a IX a B îndrumați 

de d-na dirigintă, Vasilica Răileanu și d-na bibliotecar Daniela Vlăsceanu, având ca invitat pe dna profesor 

Cristina  Roșu. 

 Mihai Eminescu - poet al florilor de tei - Activitatea s-a desfășurat împreună  cu elevii     de la clasa a IX a B 

îndrumați de d-na profesoară, Vasilica Răileanu  și d-na bibliotecar Daniela  Vlășceanu, având ca invitat pe dna 

profesor Cristina  Roșu.   

 ,,Ziua  internațională  a cititului împreună’’ - Activitatea s-a desfășurat în biblioteca școlii la care au participat 

elevii clasei a – IX - a A, B; X - a A, B; a - XI – a A, B; a – XII - a A, B, C, Galați, îndrumați de doamnele 

profesoare Viorica Isaia, Geta Szabo ,Vasilica Răileanu, Andreea Țâmpu, Cristina Roșu, Aneta Oancă, 

Caterina Stoian, Viorica Zaharciuc, domnul profesor Adrian Țâru și de d-na bibliotecară Vlăsceanu Daniela. 

Activitatea a constat în sesiuni de lectură suținute de elevii școlii din operele unor scriitori români și 

internaționali. S-au citit fragmente selectate  de către elevi din romanele ,,Matreyi’’  de Mircea   Eliade 

,,Enigma Otiliei” de George Călinescu, ,,Dragostea nu moare’’ de Maitryi Devi, ,,Orbitor’’  de Mircea 

Cărtărescu, Albert Camus ,,Străinul”, Shaspekeare „Romeo și  Julieta ”  etc .... 

 Prevenirea Cyerbuling!  

 Ziua naționala a lecturii ,,Ziua națională a lecturii’’ – acțiune  amplă realizată la nivel de școală cu paticiparea 

claselor a - IX-a A, B; a – X-a A, B; a-XII-a A, B, C îndrumați de doamnele diriginte, dna consilier școlar Geta 

Ungureanu și dna Vlășceanu Daniela. Activitatea a constat în lectura unor fragmete de către elevi din cărțile lor 

preferate, expoziție de carte și planșe desenate de elevi expuse în biblioteca școlii. 

 ,,Gânduri închinate mamei ’’ - Activitatea s-a desfășurat în biblioteca școlii la care au participat, elevii clasei a 

-IX- a B îndrumați de d-na diriginte d-na profesor Vasilica Răileanu și d-na bibliotecară Vlăsceanu Daniela.  
 Asistent, evaluator în cadrul examenelor de certificare a calificarilor la Nivel 5 Liceul Tehnologic „Paul Dimo” și 

Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, sesiunea februarie  și  nivel 4  iunie Liceul Tehnologic „Paul Dimo” și Liceul 

tehnologic „Aurel Vlaicu”, nivel 3 Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu”, concursul de titularizare - 13 iulie 2022, am 

fost membru al comisiei de simulare a probelor de bacalaureat în calitate de asistent, . 
 Am participat la consfătuirile și la cercurile metodice din cadrul liceului nostru unde am prezentat materialul 

„Utilizarea metodelor active - Padlet pentru modulul 3 Circuite electrice clasa a IX a”, decembrie 2021,  și de la 

liceul Radu Negru. 
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 Atragerea de parteneriate educaționale „Ce faci te face”, „Arta povestirii, metoda interactivă în arta educației” și 

coordonator activității din cadrul proiectelui educațional, promovat imaginea școlii Școala gimnaziala nr 22, Școala 

gimnazială „Lascar Catargiu” în cadrul activității „Mă pregătesc azi pentru viitor” cu prilejul „Zilei Nationale a 

meseriilor”, 
 Am fost responsabil comisiei „Fișa de evaluare a personalului didactic 2020-2021”, responsabil comisia de formare 

continua, membru în CEAC, membru al comisiei paritate, lider de sindicat „Educația”,.  
 Am finalizat conversia – Informatică – TIC, am finalizat lucrarea de grad I, am participat la cursul „Educație 

rutieră și prim ajutor”, „Pandantul comic”. 
 Am participat la diferite workshop-uri dintre care amintesc: „Instrumente digitale și metode activ participative în 

contextul Proiectelor Erasmus”, „Improvizația, posibilă metodă în evaluarea inițială!”, conferința națională 2021: 

„Captivează prin educație”-18 noiembrie, Webinar „Comisiei pentru evaluarea și Asigurarea Calității în anul școlar 

2021-2022- 25 ianuarie 2022 - ”CEAC”, am colaborat cu Asociația eLiberare în cadrul „Programului educațional 

de prevenire a traficului de persoane 2021-2022 - 31.01.2022. 

34 ILIE ION 

Contribuția la dezvoltarea instituțională și la promovarea imaginii unității școlare 

 La nivel de clasă, am participat la instruirile P.S.I., I.S.U.,  protecția muncii și simulările organizate ȋn școală. 

 La nivel de şcoală  am participat la pregatirea şi promovarea ofertei educationale.  

36 STĂNESCU IONEL 

  Am participat la:  

 cercurile metodice pe catedra tehnică S1 și S2, desfăsurat în 18.12.2021 la Liceul Tehnologic Carol I- SEM 1 

 Inscris la Doctorat IOSUD GALAȚI, domeniul inginerie electrică 

 am participat la cursurile de formare prin DFCTT UDJG 

  Campania umanitară “De la inimă la inimă…Dăruiește bucurie copiilor!”. 2 - 18 decembrie 2021 

  ,,Programul pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului național de definitivare în 

învățământ’’, organizat de CCD Galați 

 asistent simulare bacalaureat 

 asistent examen bacalaureat probe scrise 

 asistent la Olimpiada județeană de MATEMATICĂ 
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Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (CEAC) 

 
 Septembrie 2021 – aplicarea  chestionarelor de satisfacție elevilor și părinților acestora 

de la clasele IX-XI-a an școlar 2020-2021 și introducerea pe platforma ARACIP,  

https://calitatearacip.eu 

 1-9 octombrie – completarea datelor pe platforma ARACIP,  https://calitatearacip.eu 

 9-13 octombrie 2021 - finalizarea și validarea RAEI 2020-2021 

 15-30 octombrie 2021 – initializare RAEI 2021-2022 pe platforma ARACIP 

 Noiembrie - Decembrie 2021 

- introducerea datelor pentru completarea secțiunii Baza de date pe platforma 

ARACIP,  https://calitatearacip.eu  

- încărcarea documentelor în sectiunea Documentele școlii, pe platforma 

ARACIP,  https://calitatearacip.eu 

 desfășurarea activităților de îmbunătățire  

 ianuarie 2022 - Completarea cadranului al II-lea Evaluare  pe nivele de învățământ  

 Optimizarea evaluarii rezultatelor invatarii  

 

 

 

 

 

 Coordonator  CEAC, 

Prof. Țâmpu Andreea - Iuliana  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://calitatearacip.eu/
https://calitatearacip.eu/
https://calitatearacip.eu/
https://calitatearacip.eu/
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COMISIA  PENTRU DEZVOLTARE PROFESIONALĂ ȘI EVOLUȚIE 

ÎN CARIERĂ 
 

În  anul şcolar 2021-2022 Comisia pentru dezvoltare profesională şi evoluţie în 

cariera didactică a avut  următoarea componenţă: 

               Prof. Necula Anca 

               Prof. Isaia Viorica 

               Prof. Chițac Anamaria 

               Prof. Ciobotaru Georgiana  

               Prof. Răileanu Vasilica – responsabil. 

Principalele obiective stabilite prin Planul managerial al Comisia pentru dezvoltare 

profesională şi evoluţie în cariera didactică pentru sporirea eficienţei demersului instructiv-

educativ sunt: 

 Proiectarea activităţii comisie  

 Formarea și dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în vederea perfecţionării 

pregătirii metodico-ştiinţifice pentru creşterea calităţii procesului instructiv-educativ şi a 

randamentului şcolar – Obţinerea gradelor didactice ca momente referenţiale ale 

personalizării evoluţiei în cariera didactică/ Participarea cadrelor didactice la programe 

acreditate de perfecţionare pentru acumularea într-o perioadă de 5 ani, a 90 de credite 

profesionale transferabile/Asigurarea continuităţii dinamicii profesionale prin parcurgerea 

unor programe de formare care să răspundă atât nevoilor induse de evoluţia sistemului de 

învăţământ, cât şi conştietizării individualizate a nevoilor de evoluţie în carieră/ 

Dezvoltare profesională prin  participarea la consfătuiri și cercuri metodice județene. 

 Valorificarea de către şcoală a oportunităţilor de formare continuă - Autoperfecţionare și 

dezvoltare profesională prin susținere de lecții deschise, referate metodice în cadrul 

catedrelor/comisiilor metodice. 

 Monitorizarea și evaluarea activității - Întocmirea raportului de activitate și analiza 

activității comisiei în CP semestrial/anual. 

 Colaborarea cu CCD Galați - Participarea cadrelor didactice la activităţi organizate de 

C.C.D. 

 

1. Perfecţionarea cadrelor didactice 

 

În cadrul şcolii, activitatea de perfecţionare s-a desfăşurat astfel: 

 participarea la consfătuirile pe discipline la începutul anului şcolar (septembrie 2021); 

 în cadrul comisiilor metodice prin activităţile prevăzute de către fiecare comisie: lectii 

deschise, referate metodice; 

 participarea la cercuri metodice judeţene;  

 organizarea Cercului metodic  pentru discipline tehnice setul Galați - Tehnic II (Electric, 

Electromecanică, media) „Repere metodologice pentru aplicarea curriculumului la clasa a 

IX - a în anul școlar 2021 - 2022, particularizare pentru fiecare domeniu de pregatire”, 

desfășurat în 18.12.2021 la Liceul Tehnologic Carol I, cu ”Exemple practice de repere 

metodologice pentru domeniul electronica si automatizari”, prof. Tataru Elena Gabriela, 

Susținrea lucrării cu tema ”Utilizarea mijloacelor multimedia în prelucrarea-învățarea-

evaluarea conținuturilor modulului desen tehnic – domeniu de bază-electromecanică” 

prezentata de doamna prof. Stoian Caterina si „Utilizarea metodelor active  - padlet pentru 

modulul 3, Circuite  electrice, clasa a IX a B” prezentat de doamna prof. Răileanu 

Vasilica; 
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 organizarea Cercului metodic „Iubirea cuprinzătoare a creștinului ortodox față de 

Dumnezeu, față de cei înstrăinați și față de cei trecuți la Domnul” profesorilor de religie - 

setul liceu - luna decembrie 2021 sustinut de Prof. Vinzinteanu Onița, 11.12.2021;     

 Întocmit referat pentru cercul pedagogic a responsabililor de programe comunitare și 

proiecte de integrare european postaderare – 10.12.2021, prof. Turcescu Dumitru. 

 Participarea la cercurile metodice din semestrul al II lea. 

 participarea profesorilor metodisti la ședințele de instruire din cadrul ISJ; 

 participarea RFC la ședințele de instruire din cadrul ISJ/CCD; 

 prin recomandarea de participare la concursurile pentru obținerea gradelor didactice; 

 prin înscrierea cadrelor didactice la concursurile pentru obținerea gradelor didactice; 

 prin finalizarea dosarelor de înscriere la grade didactice şi depunerea la I.S.J. 

Obţinerea gradelor didactice ca momente referenţiale ale personalizării evoluţiei în 

cariera didactică: 

 Inscriere grade didactic: 

1. UNGUREANU GEORGETA a susținut inspecția curentă grad didactic I; 

2. STRATULAT ANCA RAMONA, a susținut lucrarea metodico-științifică pentru gradul 

didactic I, The Role of Audio-Visua Aids in the EFL Classroom (Rolul mijloacelor audio-

vizuale în cadrul orelor de limba engleză) - mai 2022, SERIA 2019-2022. 

3. RĂILEANU VASILICA, înscrisă la gradul didactic I, SERIA 2020-2023. 

4. LEMNARU VIOREL a sustinut inspecția curentă și colocviu grad didactic I. 

 

2. Formarea cadrelor didactice prin cursuri de formare, cursuri postuniversitare, 

studii doctorale, simpozioane, conferințe: 

 

CURSURI DE FORMARE 
 

  Cadrele didactice au fost informate permanent de oferta de cursuri de formare a C.C.D 

şi a altor programe cum ar fi: ,,Programul pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii 

examenului național de definitivare în învățământ’’, organizat de CCD Galați. 

 Dna prof. ZAHARCIUC VIORICA a participat la următoarele cursuri/programe de 

formare: 

 Dezvoltarea personala în școli 

 Metode specifice și concrete de combatere a bullying-ului în clasă - Proiectul 

R.E.S.T.A.R.T. 

   Dna prof. ȚÂMPU ANDREEA IULIANA a participat la următoarele cursuri/programe 

de formare: 

 Am participat la Programul de perfecționare "Dezvoltarea competentelor de 

prevenire și combatere a bullyingului în școală", organizat de Asociatia Profedu, 

în perioada 24.04.2022- 05.05.2022 cu durata de 80 ore, 20 CPT; 

 Am absolvit Programul de formare pentru constituirea CPEECN, în perioada 

octombrie - noiembrie 2021, cu durata de 60 ore, 15 CPT; 

 Am participat la Proiectul Transnational "Educație online fără hotare", în 

perioada 01.10.2021- 31.05.2022 , cu durata 240 ore 

 Am participat la Programul de perfectionare profesională cu tematica “CEAC - 

an școlar 2021-2022”, în data de  18.05 2022, cu durata de 8 ore; 

 Am participat la Cursul de formare “Evaluarea formativă modernă cu ajutorul 

standardelor educaționale“, organizat de Edumagic, în aprilie  2022, cu durata de 

12 ore; 

 Am participat la Cursul de formare “Folosește tabla interactivă virtual VBoard” , 

organizat de Edumagic, în 12 decembrie 2021, cu durata de 12 ore; 
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 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținută online:  „Cum să 

faci din GD PR aliatul sau ca profesor sau director de școală” - în data de 

11.01.2022 - cu durata de 3 ore 

  Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținută online:  „Susține 

lectii online aproape fără efort” - în data de 27.01.2022 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținuta online:  „Educația 

viitorului” - în data de 16.12.2021 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținută online:  „Cum 

devenim mentori pentru elevii noștri” - în data de 15.12.2021 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținută online:  

„Leadership în educație” - în data de 05.02.2022 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținută online:  

„Obiceiurile Educatorilor de Succes” - în data de 06.11.2022 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la proiectul susținut online:  „Dezvoltarea creativității în sala de 

clasă.” - în data de 05.06.2022 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținută online: „Educația 

la timpul prezent- Oportunități Erasmus +” organizat de Asociația Europeana a 

Profesioniștilor din educație - în data de 10.02.2022 - cu durata de 3 ore 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținută online: „Educația 

la timpul prezent- organizat de Asociația Europeană a Profesioniștilor din educație 

- în data de 24.04.2022 - cu durata de 6 ore. 

 Am participat la activitatea de formare și perfecționare susținută online: „Atelier de 

lucru pentru profesori- organizat de Asociația Europeană a Profesioniștilor din 

Educație - în data de 19.05.2022 - cu durata de 1 ora. 

 Am participat, am inițiat și am aplicat proiecte de predare-învățare-evaluare prin 

utilizarea pachetului de licente Clasa Viitorului- organizat de Edu Apps – în mai 

2022. 

 Am participat la cursul „ Pandantul comic. Cum stârnești situații comice când spui 

o poveste sau faci o prezentare” –organizat de Asociația Atelier de Cuvinte – în 

data de 15.02.2022- cu durata de 90 minute 

 Am participat la „Atelier educație financiare Școala de Bani” Adulți online, 

oganizat de Școala de Valori – cu durata de 2 ore. 

 

  Dna prof. STRATULAT  ANCA RAMONA a participat la următoarele cursuri/ 

programe de formare: 

 Programul de formare continuă „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă 

pentru toţi”, acreditat prin OMEN nr. 4737, 09.08.2019, desfăşurat în perioada 

30.09.2021 – 12.11.2021, având 30 de credite 

 

  Dna prof. CLAPA ANCA a participat la urmatoarele cursuri/ programe de formare: 

 am participat la cursul de formare pentru constituirea Corpului de profesori 

evaluator pentru concursurile naționale (CPEECN); 

 am urmat cursul de formare ,,SCOP – SUCCES ȊN CARIERĂ, ORIENTARE ȘI 

PROGRES,, 

 am participat la programul național de formare continuă ,, Ȋnvăț și Zâmbesc,, 

 

   Dl prof. CHIORALIA TUDOREL  a participat la următoarele cursuri/programe de 

formare: 

 Cursul Holocaustul – o lecție despre trecut pentru generațiile prezente și viitoare, 

organizat de consorțiul internațional format din: Institutul Olga Lengyel, New 
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York, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului în România „Elie Wiesel” 

București și Institutul Intercultural Timișoara.  

 

 

 

       Dna prof. HOMNER SIMONA GABRIELA a participat la următoarele cursuri/ 

programe de formare: 

 sesiunile de mentorat pentru  începutul carierei didactice organizate de CCD 

Galați; 

 ,,Programul pentru pregătirea debutanților în vederea susținerii examenului 

național de definitivare în învățământ’’, organizat de CCD Galați; 

 

       Dna prof. RAILEANU VASILICA a participat la următoarele cursuri/ programe de 

formare:  

 Curs formare Pandantul comic din cadrul proiectului educațional  CeFACI, 

TeFACE - în data de15.02.2022 - 4 ore 

 Cursul Educația rutieră și prim ajutor -  27.06.2022-09.07.2022,  credite 15, 62 de 

ore. 

 

Studii doctorale, cursuri postuniversitare reconversie profesională, masterat: 

  

1. CHIȚAC ANA MARIA/LIMBA ENGLEZĂ/Doctorand Universitatea Alexandru Ioan 

Cuza Iași, anul IV. 

2. RAILEANU VASILICA/Conversie Informatică+TIC, Universitatea Dunarea de Jos 

 

Simpozioane, conferințe, seminare, workshop, webinar, ghiduri metodologice: 

 

       Dna prof.  ROSU CRISTINA 

 Conferința Națională în Domeniul Educației - Asociația Ține de Noi - 07.09.2021 

 “Pedagogie prin joc - schimb de experiență între profesori-online” - Asociația Ține de 

Noi - 20.09.2021 

 “Metode inovative de predare; exemple de bună practică“ - Asociația Ține de Noi 

23.09.2021 

 “Formarea profesională a cadrelor didactice prin prisma implementării noului 

curriculum la ciclul liceal” - 27.10.2021 

 “Principii de predare inovatoare pe care le puteți învăța“ - Asociația Ține de Noi 

17.11.2021 

 Conferința “Predare modernă la matematică și științe” - Asociația Ține de Noi 

25.11.2021 

 Atelier ROSE - “Oportunități de finanțare europeană pentru dezvoltarea profesorilor“ 

07.02.2022 

 Atelier ROSE - “Soluții personale și instituționale în comunitatea ROSE“-10.02.2022 

 Atelier ROSE-“ROSE TALKS: Povești reflexive despre mentorat“-21.02.2022 

 Atelier ROSE-“Îmbunătățirea stimei de sine“-25.02.2022 

 Webinarii eLearning UPT: 

 “ Ce înseamnă transformarea digitală în învățământul preuniversitar? “-09.02.2022 

 “Ziua Internațională a fetelor și femeilor în STEM“-16.02.2022 

 “Inovație în educație prin EBI4RO: Connecting Romania trough Blockchain“-

23.02.2022 
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 “Open Education Week Workshop 2022: Comunități pentru dezvoltarea educației 

deschise“-11.03.2022 

 

 

 

        Dna prof. TÂMPU ANDREEA IULIANA  

 Am participat la seria de webinare WebDidactica, organizate de  Fundația Dan 

Voiculescu pentru Dezvoltarea României, în perioada  septembrie 2021. 

 Am participat la Conferința internațională "Educație online fără hotare", în perioada 

5-8.07.2022  

 Am participat la Simpozionul Internațional: Matematica între bucurie și teamă” în 

perioada 28- 29.01.2022 

 Am participat la Ora de Net - decembrie 2021 

 Am participat la webinarul „Partea văzută și nevăzută a unui dascăl” – organizat de 

Asociația Atelier de Cuvinte și CE FACI TE FACE – în data de 7.02.2022. 

 Am participat la webinarul „ Jocuri de improvizație” –organizat de Asociația Atelier 

de Cuvinte – în data de 22.09.2021- cu durata de 90 minute 

  Am participat la webinarul „Tehnici de stimulare a cititului” –organizat de Asociația 

Atelier de Cuvinte – în data de18.10.2021- cu durata de 90 minute 

  Am participat la Conferința: “Predarea modernă la matematică și științe” în data 

de 25.11.2021 

 Atelier ROSE- “ Oportunități de finanțare europeană pentru dezvoltarea profesorilor” – 

în data 7.02.2022 

 Atelier ROSE-“ Soluții personale și instituționale în comunitatea ROSE” – 10.02.2022. 

 Atelier ROSE- “ ROSE TALKS”: Povești reflezive despre mentorat”-21.02.2022 

 Atelier ROSE-“ Imbunătățirea stimei de sine” – 25.02.2022 

 

        Dna prof. CHIȚAC ANA MARIA  

 Conferința Internațională: Globalization, Intercultural Dialogue and National Identity, 

mai 2021 

 Conferința Națională: Comunități în Era Globalizarii. Transformări ale comunicării la 

nivel local, SNSPA, mai 2022 

 Certificat participare: Hacking Remote Teaching with Wider World, Pearson 

 

        Dna prof. MIRICĂ MARIANA 

 În perioada septembrie - decembrie 2021 am urmat și absolvit cursul CRED - 

Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți - Formare de nivel II - Învățământ 

gimnazial, pe disciplina limba franceză, CCD Buzău. 

 

        Dna prof. CIOBOTARU GIORGIANA: 

 Am participat la 5 CONFERINȚE internaționale de profil: Milano, Madeira, Ploiești, 

Burgas. Am participat la 2 cursuri de formare: Vizibilizarea instituțiilor de învățământ 

superior; Implementarea unor proiecte cu fonduri nerambursabile - cursuri prin 

DFCTT - UDJG.  

 

       Dna prof. ISAIA VIORICA 

 Coautor al Manualului de Limba și literatura română, pentru clasa a V-a, editura 

Intuitext, câștigător al evaluării MEN. 
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 Colocviului Internațional Andrei Grigor,  cu tema Provocări ale digitalizării în științele 

umaniste ediția a XII-a, 21-22 octombrie, organizat de Facultatea de Litere (Centrele 

de cercetare CIL, CISCLE) și Școala Doctorală de Științe Socio-Umane. 

 Colocviului Lexic comun/Lexic specializat: Provocări trecute și prezente în evoluția 

limbii și culturii române., ediția a XIII-a, Galați, 10-11 decembrie 2021, organizată pe 

skype de Departamentul de literatură, lingvistică și jurnalism, Facultatea de Litere, în 

colaborare cu Centrele CIL, CISCLE și Școala Doctorală de Științe Socio-Umane.  

 Atelier ROSE -“Oportunități de finanțare europeană pentru dezvoltarea profesorilor“ 

 Atelier ROSE - “Soluții personale și instituționale în comunitatea ROSE 

 Atelier ROSE - “ROSE TALKS: Povești reflexive despre mentorat“ 

 Atelier ROSE - “Îmbunătățirea stimei de sine“. 

 Participarea la WORKSHOPUL CRED - Noile educații - pretext de integrare, educație 

și formare.  

 

 Dna prof. STOIAN CATERINA 

 Participare la EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ “ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ” 

EDIŢIA A XII-A DIN 20 februarie 2022, premii obținute: 

PREMIUL I -  DAMIAN COSMIN-IONUȚ clasa 10B 

PREMIUL I – IFTODE COSMIN  clasa 10B 

PREMIUL I – JAGÎTE DAN clasa 10B  

PREMIUL II – COSTACHE MARINA-NOEMI clasa 10B 

PREMIUL II – JIANU TEODORA clasa 10B 

 Am organizat faza județeană a concursului național ”ȘTIU ȘI APLIC” 9 aprilie 2022 

 Premiile elevilor îndrumați la concursul ”ȘTIU ȘI APLIC”: 

PREMIUL I – COSTACHE MARINA-NOEMI, DAMIAN COSMIN-IONUȚ clasa 10B 

PREMIUL I – GHEORGHIȚĂ ALINA-RAMONA, STROIU ALEXANDRA clasa 12B 

PREMIUL II – ANTOHI STANISLAV, CĂLIN ALEXANDRU clasa 11A 

PREMIUL III – TECUCI CRISTINA, MARIN IONUȚ clasa 10A 

 Participare la faza națională a concursului ”ȘTIU ȘI APLIC”: cu elevii: COSTACHE 

MARINA-NOEMI, DAMIAN COSMIN-IONUȚ clasa 10B, GHEORGHIȚĂ ALINA-

RAMONA, STROIU ALEXANDRA clasa 12B 

 Membru în comisia de evaluare din cadrul Sesiunii Naționale de Comunicări 

Știintifice Studentești ”Anghel Saligny” 

 Participare la concursul “O VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI SĂNĂTATEA 

MEA ”organizat de Liceul Tehnologic  ,,Toma Socolescu ” Ploieşti cu următorii elevi: 

COSTACHE MARINA-NOEMI, DAMIAN COSMIN-IONUȚ clasa 10B, 

CIOCÎRLAN RAUL-PAUL, MUNGIU ANDREI-LUCIAN clasa 9A 

 Dna prof. STRATULAT ANCA RAMONA 

 Webinar susţinut de Asociaţia EduAltfel, cu tema „Metode de organizare pentru 

educaţia non-formală – practica NAOMIE” 

 Webinar susţinut de Editura Pearson, având tema ‘Hacking Remote Teaching’ with 

Wider World 

 

 Dna prof. RĂILEANU VASILICA  

 Instrumente digitale și metode activ participative în contextul Proiectelor Erasmus”, 

„Improvizația, posibila metoda în evaluarea inițială!”,  

 Conferința națională 2021: „Captivează prin educație”-18 noiembrie,  

 Webinar „Comisiei pentru evaluarea și Asigurarea Calității în anul școlar 2021-2022- 

25 ianuarie 2022 - ”CEAC”,  
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 Am colaborat cu Asociația eLiberare în cadrul „Programului educațional de prevenire 

a traficului de persoane 2021-2022 - 31.01.2022. 

 

 Dna prof. UNGUREANU GEORGETA 
 Septembrie 2021, Revista opiniilor didactice, Nr 9, articol de specialitate Utilizarea 

metodelor activ-participative în predarea disciplinei TIC – metoda Floare de lotus, 

ISSN 2734, ISSN-L 2734-7249 

 Octombrie 2021, Simpozionul Multidisciplinar Internaţional Practici educaţionale de 

succes din perspectiva educaţiei actuale, lucrarea Metoda mozaicului (Jigsaw), ISBN 

978-973-0-35642-7 

 Ianuarie 2022, Revista Didactica Plus, Casa Corpului Didactic Mehedinţi, lucrarea 

Aplicarea metodei piramidei la reactualizarea conţinuturilor lecţiei adresarea IP, ISSN 

2829 – 4978, ISSN - L 2829 – 4978 

 Ianuarie 2022, Revista opiniilor didactice, Nr 11 articol de specialitate Utilizarea 

metodei ciorchinelui la disciplina Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, ISSN 

2734-7249 

 Martie 2022, Revista opiniilor didactice, Nr 12, articol de specialitate SĂ 

PROGRAMĂM ÎN SCRATCH, ISSN 2734 – 7249, ISSN-L 2734 – 7249 

 Mai 2022, Simpozionul Multidisciplinar Internaţional ,,PROFESORUL-CREATOR 

DE EDUCAȚIE, articolul Modalități de reprezentare a structurilor repetitive prin 

blocuri grafice, ISBN 978-973-0-36428-6 

 Mai 2022, Revista opiniilor didactice, Nr 13, articol de specialitate Tehnologia 

abordată prin noile concepte vizuale, ISSN 2734 – 7249, ISSN-L 2734 – 7249 

 Iulie 2022, Auxiliar curricular, Editura Educația Azi, test/instrument de evaluare 

Organizarea datelor, Clasa a XI-a TIC, ISBN: 978-606-95022-9-5 

 

 

Responsabil Comisia pentru dezvoltare  

profesională şi evoluţie în cariera didactică,  

Prof. Ing. Raileanu Vasilica 
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COMISIA DE SECURITATE ŞI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ  

ŞI PENTRU SITUAŢII DE URGENȚĂ 

 
În anul școlar 2021 – 2022, în cadrul comisiei, s-au desfășurat următoarele activități: 

- Conform Deciziilor s-a inființat și aprobat, de către Consiliul de Administrație al liceului, 

COMISIA DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ – APARARE ÎMPOTRIVA 

INCENDIILOR și COMITETUL DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ; 

- Instructajul periodic privind Sănătatea și securitatea muncii s-a realizat pentru cadrele 

didactice și personalul TESA în luna sepatembrie de către directorul liceului, d-nul 

director prof. Condurache-Bota Gică; 

- Instructajul periodic privind Sănătatea și securitatea muncii pentru personalul muncitor s-a 

realizat trimestrial de către d- nul administrator patrimoniu Dondera Radu; 

- S-a întocmit Programul testare – instruire la nivelul unității școlare conform legislației în 

vigoare; 

- S-au întocmit Instrucțiunile proprii privind Sănătatea și securitatea muncii – Prevenirea și 

stingerea incendiilor la nivelul școlii: 

-  Toti diriginții au prelucrat și instruit elevii la clase măsurile privind Sănătatea și 

securitatea muncii – Prevenirea și stingerea incendiilor; 

- Pentru elevii care își desfășoară stagiile de practică în atelierul școală instruirea s-a realizat 

de d-nii maiștri instructori conform repartizării la clase; 

- Pentru elevii care au realizat stagiul de practică la agentul economic s-a efectuat instruire 

colectivă de către acesta; 

- S-au realizat evaluarile riscurilor de accidentare și planurile de prevenire și protecție la 

nivelul unității pentru fiecare meserie; 

- S-a realizat evaluarea riscurilor de îmbolnǎvire a lucrătorilor cu: NOUL CORONA 

VIRUS – SARS – COV – 2 și  Planul de prevenire şi protecţie - COVID-19; 

- S-au inființat echipele de intervenție privind Prevenirea și stingerea incendiilor la nivelul 

școlii; 

- Au fost dotate cu medicamente trusele de primului ajutor din cadrul liceului (laboratoare, 

ateliere, internat, sala de sport, cantina); 

- S-a realizat  verificarea prizelor de împământare la nivelul școlii, cu personal autorizat; 

- S-a efectuat controlul medical periodic pentru întreg personalul angajat la liceu, în luna 

septembrie 2020 în baza contractului de prestări servicii cu Centrul medical Irina. 

- S-au luat măsuri de prevenire privind infectarea cu NOUL CORONAVIRUS (Covid-19) 

la nivelul liceului. 

 

 Ing. STOIAN CATERINA  

 Ing. ZAHARCIUC VIORICA  

 Administrator DONDERA RADU 

 NUNU MIHAELA 
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 Secretar         

 Inspector SSM  STAN MARIANA 

 

         

Preşedinte CSSM,  

                                                 Condurache - Bota Gică 

COMISIEI PENTRU PREVENIREA ŞI ELIMINAREA VIOLENŢEI, A 

FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINARE ÎN MEDIUL ŞCOLAR 

ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII  

 
Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o premisă importantă 

pentru crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii 

trebuinţelor de siguranţă sub multiple aspecte.  

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

prevenirea şi eliminarea violenței, a faptelor de corupție şi discriminare în mediul şcolar şi 

promovarea interculturalității. 

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici 

particulare specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de 

violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor 

comportamente violente precum”:  

- exprimarea inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire;  

- bruscare, împingere, lovire, rănire;  

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de droguri, 

vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ;  

- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de 

cadrul didactic) ;  
- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în 

şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.  

 

La nivelul şcolii a existat o permanent preocupare pentru rezolvarea din faşă a tuturor 

tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructive educative şi nu 

numai, existând o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea 

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

   
 OBIECTIVE :  

 Prevenirea şi combaterea agresiunilor fizice, verbale sau de altă natura care pot apărea 

în cadrul şcolii; 

 Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către 

elevi, părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei 

probleme la nivelul şcolii; 

 Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare; 

Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

 Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 

 Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea 

drepturilor copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de 

violenţă în mediul şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ. 
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ASPECTE VIZATE:  

 Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii 

violenţei şcolare în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei 

publice, în scopul sensibilizări acestora;  

 Realizarea comunicării interinstituţionale;  

 Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propriu şi al celorlalţi în 

condiţiile cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor.  

 

MĂSURI ŞI ACŢIUNI:  

 Dezbateri referitoare la securitatea şi siguranţa elevilor în şcoală, la necesitatea purtării 

de către elevi şi profesori a unor semen distincte;  

 Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a 

măsurilor şi planurilor de acţiune;  

 Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate;  

 Introducerea unor teme privind violenţa în şcoală şi măsurile de prevenire a acesteia, 

în programarea orelor de dirigenţie;  

 Realizarea campaniei de prevenire şi combatere a consumului de substanţe 

etnobotanice;  

 Formarea unor echipe operative formate din psihologul şcolar, diriginţi, membri ai 

Comisiei de prevenire şi combatere a violenţei, părinţi, reprezentanţi ai Poliţiei;  

 Consilierea individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor 

agresive;  

 Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de 

violenţă;  

 Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu 

caracter sportiv (fotbal, baschet);  

 Monitorizarea elevilor cu tendinţe de comportament violent;  

 Oferirea de suport educaţional şi consiliere pentru părinţi, atât pentru cei cu copii cu 

probleme de gestionare a comportamentului violent cât şi în general (activităţi de 

consiliere în orele de întâlnire cu părinţii, lectorate, convorbiri cu consilierul psiholog 

al şcolii);  

 Monitorizarea elevilor cu număr mare de absenţe şi consilierea acestora pentru a nu 

desfăşura activităţi şi comportamente cu potenţial violent;  

 Activităţi de gestionare pe cale amiabilă a altercaţiilor ce au apărut în mediul elevilor, 

observându-se remedierea comportamentului. 

 

ANALIZA SOWT a activităţii comisiei: 

PUNCTE TARI: 

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

- Existenţa unei proceduri şi a unui sistem de monitorizarea a intrării persoanelor străine 

în incinta unităţii; 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 
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- Implicarea consilierului educativ. 

 

PUNCTE SLABE: 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 

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

AMENINŢĂRI: 

- Situaţia economico-socială precară; 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

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

OPORTUNITĂŢI: 

- Deschiderea comunităţii pentru sprijinirea şcolii în combaterea actelor de indisciplină: 

Poliţia de proximitate, Asistenţa socială. 

 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE : 

- Permanentizarea legăturii între toţi factorii care au responsabilităţi în acest domeniu; 

- Aplicarea sancţiunilor prevăzute în R.O.I.; 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog 
SESIZARE ASUPRA FAPTELOR DE DELINCVENŢĂ JUVENILĂ DESFĂŞURATE ÎN 

UNITATEA ŞCOLARĂ ŞI ÎN AFARA EI 

 

Dobrea Florin Alexandru  are nota 3 la purtare pe primul semestru pentru: 

comportamente jignitoare la orele de curs, absenţe nemotivate, necunoaşterea şi nerespectarea 

normelor SSM şi PSI. Ambii părinţii au fost chemaţi la şcoala de 2 ori în Consiliul clasei 

(6.12.2021, 12.01.2022), iar mama acestui elev a răspuns invitaţiei ori de căte ori a fost 

chemată. 

Semestrul II 

Comportament de intimidare la orele de curs, a introdus şi/sau să facă uz în perimetrul unităţii 

de învăţământ de orice tipuri de arme - sabie din plastic pentru a afecta integritatea fizică şi 

psihică a elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. Elevul a fost deposedat de aceasta 

Vangheli Cătălin Giuliano  are nota 6 la purtare pe primul semestru pentru: absenţe 

nemotivate şi pentru filmarea şi postarea pe instagram acţiunea prin care a pus în pericol 

siguranţa elevilor (e elevul Dobrea a dat foc la dezinfectant). 

Semestrul al II-lea an şcolar 2021-2022 

Este cercetat ca urmare a săvârşirii unei fapte penale de operaşiuni financiare în mod 

fraudulos şi i s-au întocmit referate de sancţionare pentru că a sărit gardul şcolii şi implicarea 

intr-o acţiune prin care a pus în pericol siguranţa elevilor(a rasturnat dezinfectant şi a 

participat la aprinderea acestuia cu foc) 

Voicu Ionel are nota 7 la purtare pe primul semestru din cauza numărului de absenţe 

nemotivate 

Pe semestrul al doilea i s-a întocmit referat de sancţionare pentru că a introdus şi/sau să facă 

uz în perimetrul unităţii de învăţământ de orice tipuri de arme - bâtă din plastic şi o boxa 

audio pentru a afecta integritatea fizică şi psihică a elevilor şi a personalului unităţii de 

învăţământ. Elevul a fost deposedat de acestea 

Cimpoeşu David are nota are nota 7 la purtare pe primul semestru din cauza 

numărului de absenţe nemotivate 

Ciobanu George are nota are nota 8 la purtare pe primul semestru din cauza 

numărului de absenţe nemotivate 
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Trandafir Cosmin are nota are nota 9 la purtare pe primul semestru din cauza 

numărului de absenţe nemotivate 

 

În data de 16.03.2022, la ora de curs TIC, elevii Dobrea Florin Alexandru, Vangheli 

Cătălin Giuliano, Voicu Ionel  Fabian şi Trandafir Cosmin au fost auziţi de către elevul 

Apostol Andrei cum îl ameninţau cu agresiunea fizică după orele de curs. Acesta a plecat de 

la şcoală de teama acestora care, aproape zilnic îl jigneau şi îi adresau injurii . 

În data de 17.03.2022, după ultima oră de curs, în drum spre casă elevul Tudor Rareş 

de la  clasa a IX-a B, a fost înconjurat de colegii lui Dobrea Florin Alexandru, Vangheli 

Cătălin Giuliano, Cimpoieşu David Gabriel, Ciobanu George şi Voicu Ionel  Fabian. Tudor a 

fost  împins, jignit, scuipat şi lovit, fără vreun obiect contondent de către principalul agresor 

Vangheli  Cătălin Giuliano. Tudor a văzut cum colegul lui, George Ciobanu a înregistrat actul 

de agresiune şi de umilire publică, morală, fizică şi psihică. 

 

 

 

COMISIA DE PROIECTE ŞI PROGRAME EDUCATIVE 

 ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE 

 
 Activitatea educativă  şcolară  şi extraşcolară desfăşurată în  Liceul Tehnologic 

,,Carol I” Galaţi pe parcursul anului şcolar 2021 - 2022 a avut în vedere îmbunătăţirea 

calităţii educaţiei oferite prin realizarea următoarelor obiective:  

 creşterea gradului de implicare a elevilor la luarea deciziilor pentru buna desfăşurare a 

activității instructiv-educativă în şcoală;  

 educarea elevilor pentru cetăţenie activă şi dezvoltarea competenţelor pentru viaţă;  

 valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;  

 afirmarea, într-un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi 

capacităţi, de manifestare a spiritului antreprenorial, a talentelor în artă, cultură, 

muzică, pictură, IT ;  

 stimularea interesului elevilor şi a cadrelor didactice de a se implica în proiecte şi 

programe educative curriculare, extraşcolare şi extracurriculare. 

 Demersul educativ derulat în acest an şcolar s-a caracterizat prin diversitate (din punct 

de vedere al tematicilor abordate), complexitate (formele de manifestare au fost diverse: 

concursuri, panouri expoziţionale, campanii, etc.) şi arie largă de extindere.  

 Activitatea educativă s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de 

către diriginţi. Profesorii claselor au colaborat cu profesorii diriginţi, cu consilierul educativ şi 

cu elevii aleşi în consiliul Şcolar al Elevilor, realizând numeroase activităţi educative, cu un 

impact educaţional deosebit. 
 

ACTIVITĂȚI  EXTRAȘCOLARE 

 

Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA Coordonator Clasa Data 

1.  
Amenajarea sălii de clasă „Care clasă-i 

mai frumoasă?” 
Răileanu Vasilica 9B 

Septembrie 2021 

 

2.  
Cum ne păstrăm imunitatea? Dezbatere 

pe marginea unor filme, articole, cărți. 
Roşu Cristina 12A 

3.  Generația digitală Ungureanu Georgeta SP2A 

4.  Ziua Mondiala fara Transport Schornig Georgeta SP1C 

5.  Semnele toamnei Isaia Viorica 12B 
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Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA Coordonator Clasa Data 

6.  
“O lume fără violenţă” - “Fără violenţă 

în şcoala mea” 
Stoian Caterina 10B 

7.  

 
Ziua Internaţională a Curăţeniei 

Zaharciuc Viorica 9A 

Szabo Geta 10A 

Stoian Caterina 10B 

Dondera Nina 11A 

8.  
"Educația și implicațiile ei asupra 

dezvoltării adolescenților" dezbatere 
Ciobotaru Georgiana 11A 

9.  STOP BULLYINGI Film sau realitate 

Dolea Lenuţa 

Bîrjovanu Elena 

Clapa Anca 

10A 

10.  Ziua Europeană  a Limbilor 

Stratulat Anca – 

Ramona 

9A 

SP2C 

Palade Laura 12B 

Chiţac AnaMaria 10Cs 

11.  Cum ne păstrăm imunitatea? Dondera Nina SP1A 

12.  
Cum să ne protejăm sănătatea şi să ne 

ferim de bolile virale 
Turcescu Dumitru SP1B 

13.  Ziua Mondială a Zâmbetului 

Răileanu Vasilica 9B 

Octombrie 2021 

 

Szabo Geta 10A 

Toniţă Corina 11A 

Tătaru Gabriela 12B 

14.  Ziua Mondială a Educaţiei 

Ungureanu Georgeta 

Zaharciuc Viorica 

Stoian Caterina 

Ciobotaru Georgiana 

Oancă Aneta 

Roşu Cristina 

Isaia Viorica 

Tâmpu Andreea 

9A, 

10B,11A,11

B, 12A, 

12B,12C 

Necula Anca 9Cs 

Palade Laura 12Ds 

Schornig Georgeta SP1C 

15.  La mulţi ani tuturor cadrelor didactice! Szabo Geta 10A 

16.  Ziua educatorului Oancă Aneta 11B 

17.  Am aflat de la profesorii noștri Roşu Cristina 12A 

18.  Din nou despre educaţie(muzicală) Dondera Nina SP1A 

19.  Împreună pentru o educaţie mai bună! Turcescu Dumitru SP1B 

20.  
Prevenirea traficului de persoane in 

rAndul tinerilor 

Dolea Lenuţa 

Şef Centru de 

protecţie a 

victemelor traficului 

de persoane adulte – 

Ghiorghiu Mioara 

Asistent social – 

Terezina Dorofte 

 

21.  
Ziua Internaţională a Educaţiei 

"Împreună pentru o educaţie mai bună" 

Zaharciuc Viorica 

 
9A 

22.  Să fim ZEN! Ciobotaru Georgiana 11A 

23.  Audiţie muzicală – mari compozitori Tâmpu Andreea 12C 

24.  Halloween – Mituri şi tradiţii Chiţac AnaMaria 10Cs 
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Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA Coordonator Clasa Data 

25.  
Stratulat Anca – 

Ramona 
SP2C 

26.  Despre mine... ice-breaking activities Toniţă Corina 13Ds 

27.  
Ziua Europeană Împotriva Traficului 

de Persoane 
Stoian Caterina 10B 

28.  Un stil de viață sănătos Ungureanu Georgeta SP2A 

29.  Bullyingul- surse și resurse Isaia Viorica 12B 

30.  Împreună pentru un internet mai bun Clapa Anca 11Cs 

31.  
Importanța vaccinului pentru a 

combate pandemia actuală 
Ţâru Adrian 13Es 

32.  
Ziua internaţională împotriva violenţei 

asupra femeii 

 

Ilie Ion SP2B 

33.  ''Open Science'' - ''Ştiinţă Deschisă'' Toniţă Corina 11A 

Noiembrie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie 2021 

 

34.  Dezvoltarea durabilă Roşu Cristina 12A 

35.  
Vizionarea unei piese de 

teatru/spectacol muzical 
Isaia Viorica 12B 

36.  Cum să-ți redactezi un CV Europass Ţâru Adrian 13Es 

37.  
Cel mai iubit din Babilon – educaţie 

financiară 
Dondera Nina SP1A 

38.  
Vizionarea unei piese de teatru Szabo Geta 10A 

Ziua internaţională a toleranţei 
Stoian Caterina 10B 

Palade Laura 12Ds 

39.  Turism virtual Tâmpu Andreea 12C 

40.  Atelier de inițiere în arta fotografică Ungureanu Georgeta SP2A 

41.  
Vizită la Muzeul de Ştiinţele Naturii 

Galaţi 
Oancă Aneta 11B 

42.  Stop violenței în familie Clapa Anca 11Cs 

43.  Auditie muzicala-Mari compozitori Schornig Georgeta SP1C 

44.  
Informare – educare – conştientizare în 

legătură cu riscurile consumatorului de 

droguri 

Ioniţă Lenuţa 

Cms. Şef Tănase 

Cristina din cadrul 

Centrului de 

Prevenire, Evaluare 

şi Consiliere 

Antidrog Galaţi 

Bîrjovanu Elena 

Ungureanu Georgeta 

10 

45.  Ziua recunoştinţei 

Chiţac AnaMaria 10Cs 

Stratulat Anca – 

Ramona 
SP2C 

46.  Zilele Galațiului Răileanu Vasilica 9B 

47.  Farmecul toamnei 
Ciobotaru Georgiana 11A 

Tâmpu Andreea 12C 

48.  1 Decembrie 1918 Marea Unire Ilie Ion SP2B 

49.  Mesagerii antibullying 

Ungureanu Georgeta 

Zaharciuc Viorica 

Răileanu Vasilica 

Szabo Geta 

Isaia Viorica 

9A, 9B, 10A, 

12B 

 

 

 

 

 

 50.  “1 Decembrie” – zi cu dubla Toniţă Corina 11A 

https://www.didactic.ro/materiale-didactice/despre-mine-icebreaking-activities


68 

 

Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA Coordonator Clasa Data 

semnificatie : Ziua Nationala a 

Romaniei şi Ziua mondiala antisida 
 

 

Decembrie 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 2021 

51.  Hour of Code 

Necula Anca 12A 

Ungureanu Georgeta 

Bîrjovanu Elena 
12B 

 O lume fără violenţă Zaharciuc Viorica 9A 

 
Integrarea pe piața muncii- noi meserii 

în nomenclator 
Ţâru Adrian 13Es 

52.  O lume fără violenţă Turcescu Dumitru SP1B 

53.  Surâsuri de Crăciun Toţi profesorii Toate clasele 

54.  Colind de Crăciun 
Ungureanu Georgeta 

Szabo Geta 
10A, 12B 

55.  
Colide, colinde- Datini și obiceiuri de 

Crăciun 

Răileanu Vasilica 9B 

Stoian Caterina 10B 

56.  Datini şi obiceiuri de Crăciun Szabo Geta 10A 

57.  Sărbătorile de iarnă 

Roşu Cristina 12A 

Tâmpu Andreea 12C 

Schornig Georgeta SP1C 

58.  Crăciunul la români Oancă Aneta 11B 

59.  
Urmările consumului de alimente 

nesănătoase 
Clapa Anca 11Cs 

60.  Spiritul sărbătorilor Isaia Viorica 12B 

61.  Obiceiuri de Crăciun 
Chiţac AnaMaria 10Cs 

Palade Laura 12Ds 

62.  "Dăruind vei dobândi" Ciobotaru Georgiana 11A 

63.  
Sărbătorim de Crăciun. "Tradiţii în 

cultura naţională şi mondială" 
Necula Anca 9Cs 

64.  
Crăciunul o magie. 20 citate despre 

Crăciun 
Dondera Nina SP1A 

65.  Christmas Traditions 
Stratulat Anca – 

Ramona 
SP2C 

66.  Emoţii şi bucurie de Crăciun 
Ungureanu Georgeta SP2A 

Ilie Ion SP2B 

1.  
Unirea Principatelor Române. ”Moș 

Ioan Roată și Unirea” 
Zaharciuc Viorica 9A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ianuarie 2022 

2.  
Omagiu poetului nepereche: Mihai 

Eminescu 
Răileanu Vasilica 9B 

3.  
Omagiu poetului nepereche: Mihai 

Eminescu 
Szabo Geta 10A 

4.  
Unirea Principatelor Române “Hai să 

dăm mână cu mână!” 
Stoian Caterina 10B 

5.  Despre poeți și poezie Ciobotaru Georgiana 11A 

6.  24 Ianuarie 1859 – Unirea Oancă Aneta 11B 

7.  Ziua Unirii Principatelor Române Roşu Cristina 12A 

8.  Ziua Unirii Principatelor Române Isaia Viorica 12B 

9.  Ziua Unirii Tâmpu Andreea 12C 

10.  Ziua Unirii Principatelor Române Necula Anca 9Cs 

11.  Zilele Eminescu Chițac Anamaria 10Cs 

12.  Zilele Eminescu Clapa Anca-Daniela 11Cs 

13.  ,,Eminescu în sufletul nostru’’ Palade Laura 12Ds 
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Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA Coordonator Clasa Data 

14.  Zilele Eminescu Toniță Corina-Elena 13Ds  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ianuarie 2022 

15.  
M. Eminescu, poet național și 

universal 
Țâru Adrian 13Es 

16.  Zilele Eminescu Dondera Nina SP1A 

17.  Unirea Principatelor Române Turcescu Dumitru SP1B 

18.  Ziua Unirii Schornig Georgeta SP1C 

19.  24 ianuarie 2018 - Mica Unire Ilie Ion SP2B 

20.  Valentine’s Day versus Dragobete Stratulat Anca 11Es 

21.  
Sănătatea noastră depinde de deciziile 

noastre 

Zaharciuc Viorica 

Răileanu Vasilica 

9A 

9B 

22.  Eminescu, veşnic tânăr 

Zaharciuc Viorica 

Bîrjovanu Elena 

Stratulat Anca 

Turcescu Dumitru 

9A 

Răileanu Vasilica 

Vlăsceanu Daniela 

Roșu Cristina 

9B 

Tâmpu Andreea 12C 

Stoian Caterina 10B 

23.  
Ziua Unirii 

Stoian Caterina 10B 

Ungureanu Georgeta 12B 

24.  Schornig Georgeta SP1C 

25.  Mica Unire din 24 Ianuarie 1859 

Răileanu Vasilica 

Vlăsceanu Daniela 

Roșu Cristina 

9B 

26.  
”Ziua Internațională a Siguranței pe 

Internet (Safer Internet Day)” 
Zaharciuc Viorica 9A 

Februarie 2022 

 

27.  Dragobetele - Sărbătoarea dragostei Răileanu Vasilica 9B 

28.  Sfântul Valentin vs Dragobetele Szabo Geta 10A 

29.  
Ziua internaţională a siguranţei pe 

Internet 10 februarie Împreună facem 

Internetul mai bun! 

Stoian Caterina 10B 

30.  Ziua siguranței pe internet Ciobotaru Georgiana 11A 

31.  Spune NU VIOLENȚEI! Oancă Aneta 11B 

32.  
Ziua Internațională a Siguranței pe 

Internet 
Roşu Cristina 12A 

33.  Despre dragoste în orice chip Isaia Viorica 12B 

34.  „Valentine’s Day” Tâmpu Andreea 12C 

35.  „Valentine’s Day” Necula Anca 9Cs 

36.  Sarbatoarea Iubirii Chițac Anamaria 10Cs 

37.  Dragobetele Clapa Anca-Daniela 11Cs 

38.  Dragobete – obiceiuri şi tradiţii Palade Laura-Dora 12Ds 

39.  Agresivitate și violență Toniță Corina-Elena 13Ds 

40.  Ziua Națională a Lecturii Țâru Adrian 13Es 

41.  „Valentine’s Day” Dondera Nina SP1A 

42.  
”Ziua Internațională a Siguranței pe 

Internet (Safer Internet Day)” 
Turcescu Dumitru SP1B 

43.  Ziua Internaţională a Limbii Materne Schornig Georgeta SP1C 

44.  Ne pregatim de Mărţişor! Ilie Ion SP2B 

45.  Valentine’s Day versus Dragobete Stratulat Anca 11Es 
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Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA Coordonator Clasa Data 

46.  
Ziua Internațională a Cititului 

Împreună 

Prof diriginți 

Vlăsceanu Daniela 
Toate clasele 

Tătaru Gabriela 12C 

47.  Dragobete 

Stratulat Anca 
9A 

10B 

Szabo Geta 10A 

Botez Mariana  

48.  
Ziua Internațională a Siguranței pe 

Internet 
Ungureanu Georgeta 12B 

49.  Ziua Națională a Lecturii 

Profesori 

Profesori diriginți 

Bibliotecar 

Vlăsceanu Daniela 

Toate clasele 

50.  
Ziua Internațională a Limbii Materne 

Zaharciuc Viorica 

Isaia Viorica 

Stoian Caterina 

Vlăsceanu Daniela 

9A 

9B 

12B 

51.  Botez Mariana 
Elevii din 

cămin 

52.  „Prețuim apa!” - Ziua apei Zaharciuc Viorica 9A 

Martie 2022 

 

53.  MAMA - Icoana din sufletele noastre Răileanu Vasilica 9B 

54.  
Doar despre tine – Spectacol închinat 

femei 
Szabo Geta 10A 

55.  „Preţuim apa!”- Ziua Apei Stoian Caterina 10B 

56.  Despre noi, adolescenții - dezbatere Ciobotaru Georgiana 11A 

57.  Îndrăznește să fii mare! Oancă Aneta 11B 

58.  Ziua Mondială a Apei Roşu Cristina 12A 

59.  Femeia, al cincilea anotimp Isaia Viorica 12B 

60.  Mărţişorul …o bucurie a primaverii Tâmpu Andreea 12C 

61.   Necula Anca 9Cs 

62.  “Femeia, iubita si mama” Chițac Anamaria 10Cs 

63.  Sănătatea fără tutun, alcool şi droguri Clapa Anca-Daniela 11Cs 

64.  
Le 20 mars – Journée internationale de 

la Francophonie 
Palade Laura-Dora 12Ds 

65.  
„Sănătatea, bunul cel mai de preţ” - 

Ziua mondială a sănătăţii 
Toniță Corina-Elena 13Ds 

66.  
Protejarea mediului înconjurător în 

contextul încălzirii globale 
Țâru Adrian 13Es 

67.   Dondera Nina SP1A 

68.  “Caragiale mereu actual” Turcescu Dumitru SP1B 

69.  Marţişorul ...o bucurie a primăverii Schornig Georgeta SP1C 

70.  
Ziua femei 

Regina Maria şi istoricul Marii Uniri" 
Ilie Ion SP2B 

71.  Tradiţii şi repere europene 
Stratulat Anca-

Ramona 
11Es 

72.  Gânduri închinate mamei 
Răileanu Vasilica 

Vlăsceanu Daniela 
9B 

73.  Bucurii cu parfum de cireșe și copilărie 

Răileanu Vasilica 

Vlăsceanu Daniela 

Manole Monica 

Elevii clasei 

a VIII a a 

Şcolii 

Gimnaziale 
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Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA Coordonator Clasa Data 

Lascăr 

Catargiu 

Schela 

74.  Ziua Internațională a Francofoniei 
Palade Laura-Dora 10A 

Mariana Mirica 11A 

75.  Ziua Internațională a Poeziei Botez Mariana Elevii din 

căminul 

liceului 
76.  Ziua Creioanelor Colorate Botez Mariana 

77.  Ziua Națională a Meseriilor 

Răileanu Vasilica 

Tătaru Gabriela 

Şcoala Gimnazială 

Nr 22 

Şcoala Gimnazială 

Lascăr Catargiu 

Schela 

12C 

78.  Sărbători Pascale Zaharciuc Viorica 9A 

Aprilie 2022 

 

79.  Hristos a înviat! Răileanu Vasilica 9B 

80.  Hristos a înviat! Szabo Geta 10A 

81.  “Spune NU drogurilor” Stoian Caterina 10B 

82.  "Spring Day" Ciobotaru Georgiana 11A 

83.  Ziua Pământului Oancă Aneta 11B 

84.  
“Sănătatea, bunul cel mai de preț” - 

Ziua Mondială a Sănătății 
Roşu Cristina 12A 

85.  
„Sănătatea, bunul cel mai de preţ” - 

Ziua mondială a sănătăţii 

Ziua Pământului 

Isaia Viorica 12B 

86.  Tradiţii şi sărbători româneşti Tâmpu Andreea 12C 

87.  Traditii Pascale Necula Anca 9Cs 

88.  Traditii Pascale Chițac Anamaria 10Cs 

89.  Să înlăturăm violenţa Clapa Anca-Daniela 11Cs 

90.  
Paştele – simbol al renaşterii şi 

reînoirii 
Palade Laura-Dora 12Ds 

91.  Un mediu curat, o viață sănătoasă Toniță Corina-Elena 13Ds 

92.  
Sărbătoarea Paștelui în religia creștin- 

ortodoxă 
Țâru Adrian 13Es 

93.  Traditii Pascale Dondera Nina SP1A 

94.  Sărbători Pascale Turcescu Dumitru SP1B 

95.  Tradiţii şi sărbători româneşti Schornig Georgeta SP1C 

96.  Ziua Pământului Ilie Ion SP2B 

97.  7 aprilie – Ziua mondială a sănătăţii 
Stratulat Anca-

Ramona 
11Es 

98.  
Educatie ecologica și protecția 

mediului 

Răileanu Vasilica 

Ungureanu Georgeta 
9B 

Tâmpu Andreea 

Răileanu Vasilica 
12C 

99.  Ziua Bibliotecarului 
Vlăsceanu Daniela 

Răileanu Vasilica 
9B 

100.  Ziua educației financiare 

Szabo Geta 

Stanescu Ionel 
9B 

Ungureanu Georgeta 10A 
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Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA Coordonator Clasa Data 

Szabo Geta 

Palade Laura-Dora 

Roşu Cristina 

Szabo Geta 
11A 

Tătaru Gabriela 11B 12C 

101.  Ziua Mondială a Sănătății Botez Mariana 

Elevii din 

căminul 

liceului 

102.  Trafic persoane Chioralia Tudorel 
10A 

10B 

103.  9 mai - Ziua Europei Zaharciuc Viorica 9A 

 

 

Mai 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai 2022 

 

104.  Zilele Liceului Răileanu Vasilica 9B 

105.  Zilele Liceului Szabo Geta 10A 

106.  “Ziua  Europei” Stoian Caterina 10B 

107.  Festivalul gastronomic Ciobotaru Georgiana 11A 

108.  Ziua Europei Oancă Aneta 11B 

109.  Festivitatea de absolvire Roşu Cristina 12A 

110.  
Ziua Europei în Istoria românilor şi în 

Istoria Europei 
Isaia Viorica 12B 

111.  Zilele liceului/ Festivitate absolvire Tâmpu Andreea 12C 

112.  Zilele liceului Necula Anca 9Cs 

113.  “Spring  Day” Chițac Anamaria 10Cs 

114.  Ce ştim despre BTS Clapa Anca-Daniela 11Cs 

115.  Ziua Europei Palade Laura-Dora 12Ds 

116.  Ziua Astronimiei Toniță Corina-Elena 13Ds 

117.  
Școala online vs Școala onsite: 

avantaje și dezavantaje 
Țâru Adrian 13Es 

118.  Zilele liceului Dondera Nina SP1A 

119.  9 mai - Ziua Europei Turcescu Dumitru SP1B 

120.  Zilele liceului Schornig Georgeta SP1C 

121.  Noaptea bibliotecilor Ilie Ion SP2B 

122.  9 mai – Ziua Europei 
Stratulat Anca-

Ramona 
11Es 

123.  
Vizită la Târgul de oferte educaționale 

al Universității Dunărea de Jos Galați 

Ungureanu Georgeta 

Răileanu Vasilica 

Tâmpu Andreea 

12A 

12B 

12C 

124.  
Ziua Națională a Egalității de Șanse 

între Femei și Bărbați 

Zaharciuc Viorica 9A 

Răileanu Vasilica 9B 

Szabo Geta 10A 

Botez Mariana 

Elevii din 

căminul 

liceului 

125.  Biomimetismul în design și inginerie Ungureanu Georgeta 10A 

126.  Bullying Ungureanu Georgeta 9B 

127.  Ziua Internațională a Astronomiei 

Zaharciuc Viorica 9A 

Stoian Caterina 10B 

Toniță Corina-Elena 11A 

Roşu Cristina 12A 

Tâmpu Andreea 12C 

128.  Ziua biodiversității Botez Mariana Elevii din 
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Nr. 

crt. 
ACTIVITATEA Coordonator Clasa Data 

căminul 

liceului 

129.  Ziua Europei Botez Mariana 

Elevii din 

căminul 

liceului 

130.  Ziua familiei Botez Mariana 

Elevii din 

căminul 

liceului 

131.  1 IUNIE - Ziua copilului Zaharciuc Viorica 9A 

Iunie 2022 

 

132.  Gala Premianților Răileanu Vasilica 9B 

133.  Vizionarea unor spectacole teatrale Szabo Geta 10A 

134.  Gala Premianţilor Stoian Caterina 10B 

135.  "Noi perspective" Ciobotaru Georgiana 11A 

136.  Ziua Mondială a mediului Oancă Aneta 11B 

137.  
Cireșar/ Cireșari 

Un nou început de drum 
Isaia Viorica 12B 

138.  Ziua Mondială a mediului Necula Anca 9Cs 

Iunie 2022 

 

139.  Gala Premiantilor Chițac Anamaria 10Cs 

140.  
Cum pritejăm mediul 

 
Clapa Anca-Daniela 11Cs 

141.  Ziua Copiilor Palade Laura-Dora 12Ds 

142.  Ziua Mondială a mediului Dondera Nina SP1A 

143.  „Bilanțul muncii noastre” Turcescu Dumitru SP1B 

144.  Ziua Mondială a Mediului Schornig Georgeta SP1C 

145.  
Bursa locurilor de muncă pentru 

absolvenţi 
Ilie Ion SP2B 

146.  
5 iunie – Ziua internaţională a 

mediului 
Stratulat Anca 11Es 

147.  Ziua oceanelor 
Mariana Botez 

Elevii din 

căminul 

liceului 
148.  Ziua prieteniei 

149.  
Școli fără bullying(Campaniei Globale 

pentru Educație) 

Zaharciuc Viorica 

Isaia Viorica 

9A 

11B 

150.  
Sărbătorea Înălțării Domnului 

Ziua Națională a Eroilor 
Vizinteanu Onița 

9A 

9B 

10B 

151.  Ziua Dunării Ungureanu Georgeta 
9A 

9B 

152.  Rusaliile - Buciumeni Vizinteanu Onița 

9B 

10A 

11B 



 

 PARTENERIATE EDUCAŢIONALE 
 

Nr. 

crt. 
Nr. înregistrare 

Instituția/ 

instituțiile 

partenere 
Obiective 

TIPUL  
(județean, 

interjudețean/ 

regional, 

național, 

internațional 

Responsabil  
(din partea 

instituției 

noastre) 

1. 2756/18.10.2021 
Asociaţia 

eLiberare 

Colaborarea dintre părţi în 

realizarea activităţilor 

proiectului extracurricular, 

cu finanţare extrabugetară, 

de prevenire a traficului ce 

persoane şi a exploatării 

exuale în România 

Naţional 
Ungureanu 

Georgeta 

2. 3020/13.12.2021 
AtelierR de 

Cuvinte 

Colaborarea dintre părţile 

contractante în vederea 

desfăşurării proiectului 

educaţional naţional ,,Arta 

Povestirii, metodă 

interactivă în arta 

educaţiei” de la clasa a IX-

a B 

Naţional 
Răileanu 

Vasilica 

3. 
CJ14-00027134 
/20.12.2021 

JA Romania 

Facilitează învățarea 

blended, ajutând tinerii să 

parcurgă ușor și să rețină pe 

termen lung informațiile 

din cadrul programelor JA 

de STEM pentru a-i pregăti 

pentru piața muncii după 

Naţional 
Ungureanu 

Georgeta 
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Nr. 

crt. 
Nr. înregistrare 

Instituția/ 

instituțiile 

partenere 
Obiective 

TIPUL  
(județean, 

interjudețean/ 

regional, 

național, 

internațional 

Responsabil  
(din partea 

instituției 

noastre) 

absolvire. 

4 134/18.01.2022 

ASOCIAȚIA 

CULTURAL 

ȘTIINȚIFICĂ 

VASILE POGOR 

IAȘI 

Valorificarea cunoștințelor 

participanților la expoziția 

– concurs, sintetizarea și 

promovarea celor mai 

importante informații 

generate de lucrările 

prezentate 

Internațional 
Novac Nela 

Mădălina 

5 1383/09.06.2022 

ASOCIAȚIA 

PENTRU 

PROTECȚIA 

ANIMALELOR 

AJUTAȚI-L PE 

LĂBUȘ 

Desfășurarea de proiecte și 

activități educative de 

voluntariat 
Însușirea elevilor de la 

Liceul Tehnologic Carol I a 

noțiunilor legate de 

importanța proteșării 

animalelor fără stăpân, 

cunoașterea legislației 

privind protecția animalelor 

 
Clapă Anca 

Daniela 

6 17362/15.07.2022 
Universitatea 

POLITEHNICA 

din București 

Desfășurarea în parteneriat 

a activităților de interes 

comun, precum informarea, 

promovarea și 

conștientizarea asupra 

importanței accederii la 

sistemul de învățământ 

Național 
Ungureanu 

Georgeta 
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Nr. 

crt. 
Nr. înregistrare 

Instituția/ 

instituțiile 

partenere 
Obiective 

TIPUL  
(județean, 

interjudețean/ 

regional, 

național, 

internațional 

Responsabil  
(din partea 

instituției 

noastre) 

tehnic în unitatea de 

învățământ liceal . 

7  Teatrul Dramatic 
Parteneriat pentru derularea 

acțiuiunilor de lectură 

Citim fără frontiere 
Regional 

Ciobotaru 

Georgiana 

8 377/28.02.2022 
Școala Gimnazială 

Nr 22 

 

Participarea la activități de 

informare privind 

specificul liceului și natura 

specializărilor, pe care 

acesta le propune pentru o 

mai bună orientare școlară 

a elevilor de gimnaziu. 

Regional 
Răileanu 

Vasilica 
 

9 378/28.02.2022 
Școala Gimnazială 

Lascăr Catargiu 

 

Participarea la activități de 

informare privind 

specificul liceului și natura 

specializărilor, pe care 

acesta le propune pentru o 

mai bună orientare școlară 

a elevilor de gimnaziu. 

Regional 
Răileanu 

Vasilica 
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PROIECTE EDUCATIVE 

 

Nr. 

crt. 
Nr. înregistrare Denumire proiect Obiective Tipul  

Perioada de 

desfăşurare 

Responsabil  
(din partea 

instituției noastre) 

1. 130/28.09.2021 
Arta Povestirii, 

metodă interactivă în 

arta educaţiei 

Crearea unui cadru de educaţie non-

formală care să aibă ca rezultat 

interesul pentru lectură, creativitatea, 

imaginaţia, fantezia şi spontaneitatea, 

talentul artistic şi oratoric a elevilor 

de la Instituţia Parteneră. 

Naţional 
An şcolar  

2021 - 2022 
Răileanu Vasilica 

2. 2871/05.11.2021 
Traficul de fiinţe 

umane – formă 

modernă de sclavie 

Dezvoltarea spiritului de investigaţie 

pentru a deosebi o persoană sinceră şi 

binevoitoare de una motivată de 

câştigul rapid şi facil. 

Local 
An şcolar  

2021 - 2022 
Zaharciuc Viorica 
Novac Mădălina 

3. 2899/2.11.2021 

Dă BLOCK 

agresivității. Stop 

bullyingului! 

Conștientizarea nevoii de intervenție 

integrată școală–familie, pentru 

gestionarea corectă și sănătoasă a 

comportamentelor de bullying 

Local 
An şcolar  

2021 - 2022 
Ungureanu 

Georgeta 

4 
3/03.01.2022 
 

,,HAI ÎN P.A.S. CU 

NOI’’ Prudență, 

Anturaj, Sănătate 

 sensibilizarea elevilor participanți 

cu privire la efectele negative ale 

consumului de droguri; 
 dezvoltarea de abilităţi personale 

şi sociale; 
promovarea unor modalități 

alternative de petrecere a timpului 

LOCAL 
An şcolar 2021-

2022 
 

Ungureanu 

Georgeta 
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Nr. 

crt. 
Nr. înregistrare Denumire proiect Obiective Tipul  

Perioada de 

desfăşurare 

Responsabil  
(din partea 

instituției noastre) 

liber 

5 12/05.01.2022 
NOUĂ NE PASĂ! 

IMPLICĂ-TE ȘI TU! 

 Implicarea activă a elevilor în 

acţiuni de protejare a mediului 

înconjurător 
 Conştientizarea impactului 

negativ al deşeurilor asupra 

calităţii mediului înconjurător 
 Recunoaşterea impactului negativ 

al neglijenţei umane asupra 

naturii 

LOCAL 
An şcolar 2021-

2022 
 

Ungureanu 

Georgeta 
 

 

 

CAMPANII 
 1-19 noiembrie 2021 - 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra copiilor și tinerilor 

 Decembrie 2021 - De la inimă la inimă dăruiește bucurie de sărbători! 

 activitate de informare și prevenire a fenomenului traficului de persoane în cadrul campaniei #împreună facem cunoscute pericolele 

sclaviei moderne, organizată de Fundația Agenția Împreună – clasa a XII-a A, prof. Roșu Cristina 

 temă ”Școli fără bullying”, activitățile desfășurate în acest an în cadrul Campaniei Globale pentru Educație – clasa a IX-a A, a XI-a B, 

prof Zaharciuc Viorica și prof Isaia Viorica 

 

CONCURSURI 
 Premii obținute la Olimpiada tehnică din domeniul electronică, automatizari și telecomunicații 

 LOCUL I - Serban Rafaela, clasa a XI-a 

 LOCUL II - Ene Elizian, clasa a XII-a 

 LOCUL II - Doana Mihaita, clasa a XII-a 
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profesori coordonatori: Tătaru Gabriela, Zaharciuc Viorica, Stoian Caterina și Ilie Ion 

 Premiile elevilor îndrumați de dna profesoară Stoian Caterina la concursul ”ȘTIU ȘI APLIC”: 

 PREMIUL I – COSTACHE MARINA-NOEMI, DAMIAN COSMIN-IONUȚ clasa 10B 

 PREMIUL I – GHEORGHIȚĂ ALINA-RAMONA, STROIU ALEXANDRA clasa 12B



 

 PREMIUL II – ANTOHI STANISLAV, CĂLIN ALEXANDRU clasa 11A 

 PREMIUL III – TECUCI CRISTINA, MARIN IONUȚ clasa 10A 

 LOCUL 1 - echipa de volei baieti a Liceului Tehnologic ,,Carol I “ Galați/martie, ONSS  

campionatul de volei baieti licee, profesor coordonator Lemnaru Viorel 

echipa de volei baieți a Liceului Tehnologic,,Carol I “ Galați s-a calificat  la faza natională/ 

aprilie, profesor coordonator Lemnaru Viorel 

 LOCUL 4 - echipa de fotbal baieți a Liceului Tehnologic ,,Carol I “ Galați/aprilie, ONSS 

- campionatul de fotbal baieți licee, profesor coordonator Lemnaru Viorel 

 

 Participare la EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ “ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ”, profesor 

coordonator Novac Nela - Mădălina, EDIŢIA A XII-A DIN 20 februarie 2022, premii 

obținute: 

 PREMIUL I – ANTOHI COSMINA, Clasa a X-a A 

 PREMIUL II - DRĂGUȘAN MARINA, Clasa a XII-a A 

 PREMIUL II - PANAITE GHEORGHE MIHAIL, Clasa a XII-a B 

 PREMIUL II - GHEORGHIȚĂ ALINA, Clasa a XII-a B 

 PREMIUL II - STROIU ALEXANDRA, Clasa a XII-a B 

 Participare la EXPOZIŢIA INTERNAŢIONALĂ “ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ”, profesor 

coordonator Stoian Caterina, EDIŢIA A XII-A DIN 20 februarie 2022, premii obținute: 

 PREMIUL I -  DAMIAN COSMIN-IONUȚ clasa 10B 

 PREMIUL I – IFTODE COSMIN  clasa 10B 

 PREMIUL I – JAGÎTE DAN clasa 10B  

 PREMIUL II – COSTACHE MARINA-NOEMI clasa 10B 

 PREMIUL II – JIANU TEODORA clasa 10B 

 MENȚIUNEA I, Concursul Județean “ECO - CREATIVITATE” – Podașcă Andrei, clasa 

a X-a A 

 Participare la faza națională a concursului ”ȘTIU ȘI APLIC”: cu elevii: COSTACHE 

MARINA-NOEMI, DAMIAN COSMIN-IONUȚ clasa 10B, GHEORGHIȚĂ ALINA-

RAMONA, STROIU ALEXANDRA clasa 12B, profesor coordonator Stoian Caterina 

 Participare la concursul “O VIAŢĂ FĂRĂ RISCURI! SECURITATEA ŞI 

SĂNĂTATEA MEA ”organizat de Liceul Tehnologic  ,,Toma Socolescu ” Ploieşti cu 

următorii elevi: COSTACHE MARINA-NOEMI, DAMIAN COSMIN-IONUȚ clasa 

10B, CIOCÎRLAN RAUL-PAUL, MUNGIU ANDREI-LUCIAN clasa 9A, profesor 

coordonator Stoian Caterina 

 

CONSILIUL ELEVILOR 
 Consiliul Elevilor pe şcoală, sub îndrumarea responsabilului, s-a implicat în 

atragerea cât mai multor elevi în activităţi extraşcolare creative.  

 
    Coordonator de programe şi proiecte educative, 
       Prof. Ungureanu Georgeta 
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SISTEMUL DE CONTROL MANAGERIAL INTERN 
RAPORT 

asupra sistemului de control intern managerial la data de 31 decembrie 2021 

 

În temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 119/1999 privind controlul 

intern/managerial și control financiar preventiv, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

subsemnatul, Gică Condurache-Bota, în calitate de director, declar că LICEUL TEHNOLOGIC 

”CAROL I” dispune de un sistem de control intern managerial ale cărui concepere și aplicare permit 

parțial conducerii (şi, după caz, consiliului de administraţie)  să furnizeze o asigurare rezonabilă că 

fondurile publice gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale și specifice au fost utilizate în 

condiții de legalitate, regularitate, eficacitate, eficiență și economicitate. 

Această declarație se întemeiază pe o apreciere realistă, corectă, completă și demnă de 

încredere asupra sistemului de control intern managerial al entității, formulată în baza autoevaluării 

acestuia. 

Sistemul de control intern managerial cuprinde parțial mecanisme de autocontrol, iar 

aplicarea măsurilor vizând creșterea eficacității acestuia are la bază evaluarea riscurilor. 

În acest caz, menționez următoarele: 

 Comisia de monitorizare este funcțională;  

 Programul de dezvoltare a sistemului de control intern managerial este implementat și actualizat anual; 

 Procesul de management al riscurilor este parțial organizat și monitorizat; 

 Procedurile documentate sunt elaborate în proporţie de 100 % din totalul activităţilor procedurale 

inventariate; 

 Sistemul de monitorizare a performanțelor este stabilit și evaluat pentru obiectivele şi activitățile 

entității, prin intermediul unor indicatori de performanță. 

Pe baza rezultatelor autoevaluării, apreciez că la data de 31 decembrie 2021 sistemul de control 

intern managerial al LICEULUI TEHNOLOGIC ”CAROL I” este parţial conform limitat  cu 

standardele cuprinse în Codul controlului intern managerial. 

Precizez că declarațiile cuprinse în prezentul raport sunt formulate prin asumarea 

responsabilității manageriale și au drept temei datele, informațiile și constatările consemnate în 

documentația aferentă autoevaluării sistemului de control intern managerial. 

 

Director, 

Prof. Gică Condurache-Bota 
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COMISIA DE IMPLEMENTARE A STRATEGIEI NAŢIONALE  

„ACȚIUNEA COMUNITARĂ” – SNAC 

 
  Voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor, iar în acţiunile de voluntariat 

sunt implicate toate categoriile sociale (copii, tineri, adulţi, pensionari, etc.), reprezentând o modalitate 

de implicare pentru comunitatea locală. 

 Ţinând cont de complexitatea vieţii umane în societatea noastră şi de provocările contemporane  

care au drept consecinţa o regândire a rolului şi a ponderii factorilor din domeniul asociativ, care 

contribuie la educaţia de-a lungul întregii vieţi a diferitelor categorii din populaţia locală, voluntariatul 

este şi trebuie să devină o prioritate pentru noi. Este necesar ca educaţia să fie în spiritul respectării 

drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, al demnităţii şi al toleranţei, al dezvoltării 

individului, al schimbului fiecăruia liber de opinii, cultivarea sensibilităţii faţă de problematica umană, 

faţă de valorile moral-civice, a respectului 

pentru semenii noştri, pentru natură şi mediul înconjurător. 

 Este necesar ca educaţia extraşcolară  să permită adâncirea cunoştinţelor şi dezvoltarea 

competenţelor din zonele de interes ale elevilor, cultivarea interesului şi dezvoltarea înclinaţiilor în 

domeniul voluntariatului comunitar. Ea permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber, 

dezvoltarea vieţii asociative, dezvoltarea capacitaţilor de a lucra în echipă pentru rezolvarea unor 

sarcini complexe, a dezvoltării personalităţii şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter. 

 

Puncte tari: 

 Sensibilizarea elevilor și a cadrelor didactice; 

 Colaborarea comisiei cu conducerea şcolii; 

 Deschiderea elevilor spre acţiuni umanitare și de voluntariat; 

 Buna colaborare între instituțiile partenere; 

 Prietenii legate de elevi din şcoli diferite. 

 

 Puncte slabe: 

Nu s-au constatat evenimente sau situatii negative în derularea activităţii comisiei 

 

ACTIVITĂȚI DESFĂȘURATE 

   

Nr. 

crt. 
TITLUL  ACTIVITĂȚII TIMP/DURATĂ PARTENERI 

1. 
„Săptămâna legumelor şi a 

fructelor donate” 
Noiembrie 

„Fundația  de sprijin a 

vârstnicilor”- Galați 

2. „De la inimă la inimă” Decembrie 
ISJ  GALAȚI  și  Școala 

Gimnazială  Suhurlui 

 

 

 

 

 
Director, 

Prof. Novac Nela - Mădălina 
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COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EUROPENE 

Liceul Tehnologic Carol I, Galați, în calitate de partener, a derulat, începând cu 

septembrie 2020 Proiectul POCU 132399 TehnoStagiu - Program competitiv de invatare la locul 

de munca pentru elevi Componenta 1-STAGII DE PRACTICĂ PENTRU ELEVI -Regiuni mai 

putin dezvoltate, Axa Prioritară Educaţie şi competenţe, Operaţiunea Creşterea participării la 

programe deînvăţare la locul de muncă a elevilor şi ucenicilor din învăţământul secundar şi terţiar 

non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC 

şi din domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI. 

 

 

COMISIA ANTIBULLYING 

 

 

 

 (1) Pentru optimizarea prevenirii violenței psihologice - bullying, la nivelul unității de 

învătamânt, se creează un grup de acțiune antibullying cu rol de prevenire, identificare și 

soluționare a faptelor de bullying, comise între elevi, prin acțiuni fizice, verbale, relaționale și/sau 

cibernetice, conform anexei nr. 3 la prezentele norme metodologice. 

(2) Grupul de acțiune antibullying s-a dimensionat potrivit particularităților unității de 

învatamânt, având maximum 9 membri, fiind adaptat contextului social, dimensiunii si cerințelor 

specifice unității de învatamânt. 

(3) Din grupul de acțiune antibullying fac parte directorul unității de învatamânt, profesorul 

consilier școlar, trei cadre didactice formate în problematica violenței, inclusiv a violenței 

psihologice - bullying, doi sau mai mulți reprezentanți ai elevilor, un reprezentant al părinților, 

reprezentanți ai autorității locale. 

Grupul de actiune antibullying are următoarele atribuții: 

a) aplică legislația în vigoare cu privire la prevenirea, identificarea și raportarea situațiilor de 

violență asupra copilului și de violență în familie și propune conducerii unității de învatamânt 

sesizarea autorităților competente în cazul comiterii unor acte de violență psihologică - bullying sau 

a altor acte de violență gravă comise în unitatea de învațământ; 

b) întocmește și implementează planul antibullying al unității de învațământ; 

c) întocmește codul antibullying al școlii, care, pe lângă aspectele normative și descrierea 

valorilor de respect, toleranță, curaj și grijă, asumate și revendicate de școală, va include și măsurile 

educative ori disciplinare ce pot fi aplicate în situațiile de bullying și responsabilitățile elevilor, ale 

cadrelor didactice și ale părinților; 

d) primește sesizări, în scris ori verbale, din partea cadrelor didactice, a elevilor, părinților sau a 

personalului auxiliar cu privire la situațiile de bullying identificate si procedează imediat la 

investigarea lor, astfel încât procesul de evaluare și stabilire a gravității faptelor să nu dureze mai 

mult de 48 de ore; 

e) colaborează cu învățătorii și profesorii diriginți pentru soluționarea problemelor raportate si 

adoptarea măsurilor adecvate protecției victimei si corectării comportamentelor de bullying ale 

autorului; 

f) asigură protecția elevilor care au raportat situațiile de bullying împotriva oricărei forme de 

discriminare ori răzbunare din partea elevilor ori a cadrelor didactice; 

g) aplică în activitatea sa formularele, chestionarele, recomandările, regulile de investigație, 

intervenție si monitorizare a cazurilor de bullying/cyberbullying din ghidurile specifice întocmite de 

Ministerul Educației și Cercetarii; 
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h) realizează materiale de informare și le distribuie, direct ori online, atât elevilor si cadrelor 

didactice, cât si părinților și membrilor personalului nedidactic; 

i) ia legatura cu familiile victimelor și ale autorilor, în vederea gestionării situațiilor de 

bullying, actelor de bullying/cyberbullying; 

j) derulează programe de informare cu elevii, părinții și cadrele didactice, prin colaborare cu 

comisiile pentru prevenirea și eliminarea violenței, cu alte structuri interne ale școlii ori cu 

specialiști ai organizațiilor neguvernamentale, pentru cunoașterea caracteristicilor fenomenului de 

bullying și a riscurilor la care sunt supuși elevii, pentru încurajarea implicării lor în promovarea și 

respectarea codului antibullying al școlii, precum și pentru prezentarea rolului grupului de acțiune 

antibullying; 

k) organizează și coordonează, cu sprijinul cadrelor didactice și al reprezentanților elevilor și 

părinților, sistemul de raportare al școlii cu privire la actele de bullying între elevi, cu respectarea 

principiilor anonimității și al confidențialității; 

l) anual, evaluează, cu participarea elevilor, dimensiunea fenomenului de bullying în școală și 

eficiența intervențiilor grupului de acțiune antibullying; 

m) participă la evaluarea și îmbunătățirea climatului școlar, la promovarea valorilor școlii și la 

organizarea de acțiuni în vederea creșterii gradului de coeziune între elevi și a comunicării pozitive 

între aceștia și cadrele didactice; 

n) colaborează cu responsabilul pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare, în 

vederea organizării de activități extrașcolare, dezbateri ori evenimente speciale de constientizare a 

problematicii bullyingului/cyberbullyingului, în cadrul școlii ori în comunitate, atât pentru elevi, cât 

și pentru întreg personalul didactic ori nedidactic al școlii; 

o) organizează în școli sesiuni de informare/dezbatere cu privire la responsabilitățile parentale 

în reducerea situațiilor de bullying; 

p) pregatește și coordonează elevii numiți de către consiliile școlare ca „ambasadori 

antibullying“; 

q) participă la întâlniri cu alte grupuri de acțiune antibullying, la evenimente și campanii 

organizate în acest domeniu și utilizează resursele online avizate de Ministerul Educației si 

Cercetării (cum ar fi portalul www.scolifarabullying.ro si www.oradenet.ro); 

r) îndeplinește orice altă activitate antibullying cerută de conducere ori de consiliul de 

administrație al unității școlare. 

În cazul confirmării actelor de bullying și în funcție de severitatea lor, măsurile pe care grupul 

de acțiune antibullying le poate propune conducerii unității de învățământ, cu evitarea, pe cât 

posibil, a mutării disciplinare la o altă clasă și a măsurii de exmatriculare, sunt: 

a) constientizarea aspectelor negative ale comportamentului raportat ăi adoptarea unei atitudini 

corecte față de victimă; 

b) medierea conflictului și împăcarea; 

c) evaluarea psihologică pentru elevii implicați în actele de bullying/cyberbullying; 

d) consilierea psihologică de specialitate, dacă este cazul; 

e) implicarea victimelor, agresorilor și martorilor în activități educative specifice, cu 

participarea acestora în roluri menite să stimuleze comunicarea pozitivă, atitudinile și 

comportamentele prosociale și empatice între aceștia și în relația lor cu ceilalți colegi; 

f) aplicarea unor practici restaurative și soluții de remediere în cazul pierderii ori distrugerii de 

obiecte sau de împăcare; 

g) implicarea necondiționată a părinților în soluționarea situației de bullying și prevenirea 

repetrăi comportamentelor agresive (întâlniri între părinți moderate de directorul unității școlare, 

unul dintre membrii grupului de acțiune antibullying ori de consilierul școlar, monitorizarea 

comportamentelor copiilor lor, transmiterea de feedback etc.); 

h) aplicarea măsurilor prevăzute de statutul elevilor și de regulamentul de ordine interioară; 

i) sesizarea organelor de poliție, a serviciilor de asistență socială ori SMURD. 

Mecanismul de intervenție în prevenirea și combaterea bullyingului din unitatea de învățământ 

se va face conform Normelor metodologice aprobate prin OMEC nr. 4.343/2020 

 Activități desfășurate : 

S-au prezentat în Consiliul profesoral normele metodologice aprobate prin OMEC nr. 

4.343/2020 
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informarea elevilor sem I . 

În semestrul al II-lea la nivelul fiecărei clase Recomandările pentru prevenirea, identificarea și 

intervenșia în cazurile de bullying. 

 

  

 

 

COMISIA PENTRU ÎNTOCMIREA ORARULUI, ASIGURAREA 

SERVICIULUI PE ŞCOALĂ ȘI SCRIEREA CONDICII 

 
Comisia pentru întocmirea orarului, asigurarea serviciului pe şcoală şi scrierea condicii şi-a 

desfăşurat activitatea în anul şcolar 2021 - 2022 având drept coordonator pe domnul director 

Condurache-Bota Gică, ca responsabil prof. Roşu Cristina iar ca membri pe: Stratulat Anca-Ramona, 

Ungureanu Georgeta, Tătaru Elena-Gabriela, Brăneț Paula, Țâmpu Andreea-Iuliana,  Bîrjovanu Elena-

Dorina, Vîrlan Dumitra şi Vlăsceanu Daniela. 

Comisia  şi-a început activitatea cu studierea următoarelor documente: 

 planul - cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului, filiera teoretică – profil real, 

specializarea matematică-informatică; 

 planul-cadru de învăţământ pentru ciclul superior al liceului, filiera tehnologică, diferite calificări 

profesionale, planul-cadru pentru clasele de seral, cele cu frecvență redusă și pentru şcoala 

postliceală; 

 încadrarea personalului didactic. 

Liceul Tehnologic „ Carol I ” a funcţionat în anul şcolar 2021-2022 cu un număr de 9 clase de 

zi, dar și cu clase de seral, de frecvență redusă și de școală postliceală. 

Au fost realizate şi verificate încadrările tuturor cadrelor didactice în conformitate cu schemele 

orare, pentru a evita erorile. A fost întocmit graficul de practică săptămânală, respectiv comasată.  Au 

fost culese datele necesare pentru realizarea orarului de la cadrele didactice care îşi desfăşoară 

activitatea în mai multe unităţi şcolare. Au fost redactate schemele orare pentru fiecare an de studiu şi 

specializare în conformitate cu planurile de învăţământ, precum şi listele cu disciplinele de studiu şi cu 

profesorii de la fiecare clasă în parte, pentru a fi înscrise în cataloagele claselor.  

 Responsabilul a întocmit orarul profesorilor şi al elevilor. Orarul a fost verificat de către 

domnul director, care a întocmit și orarul pentru clasele cu frecvență redusă, a operat modificări în 

funcție de necesități și a realizat și orarul de practică. Orarul a fost încărcat pe site-ul liceului de către 

doamna informatician Bîrjovanu Elena şi a fost afişat de către doamna laborant Vîrlan Dumitra. 

În funcţie de orarul personalului didactic, a fost întocmit graficul pentru desfăşurarea 

serviciului pe şcoală. Fiecărui diriginte i-a fost stabilită ora de consiliere, care a fost trecută în orar, ora 

de consultaţii cu părinţii fiind apoi aleasă în funcţie de orarul propriu. 

Doamna Vlăsceanu Daniela a completat în condică orarul fiecărui profesor,  profesorii de 

serviciu iar orele de consiliere în condica specială . 

Pe parcursul anului, orarul a suferit diverse modificări impuse de finalizarea unor module, de 

terminarea cursurilor unor clase, de începerea cursurilor altor clase, sau de situații speciale. 

 

Puncte tari: 

 colaborarea permanentă a comisiei cu conducerea şcolii; 

 corelaţia între schemele orare şi încadrare; 

 asigurarea unui orar flexibil în cazul cadrelor didactice ce au în încadrare ore la mai multe unităţi 

şcolare; 

 disponibilitatea manifestată de comisie faţă de doleanţele cadrelor didactice în legătură cu orarul; 

 echilibrarea numărului de ore pe zi la clase, pentru a evita încărcarea neuniformă; 

 modificarea promptă a orarului în cazul apariţiei unor probleme deosebite, schimbări şi modificări 

în încadrare, condiţii medicale, evenimente în familie, etc.; 

 anunţarea profesorilor şi elevilor în timp util despre modificările survenite pe parcurs în orar; 

 evitarea, pe cât posibil, a „ferestrelor” din orarul profesorilor; 
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 asigurarea continuităţii programului din orarul de dimineaţă cu cel de după-amiază pentru 

majoritatea cadrelor didactice . 

 

Puncte slabe: 

 distribuirea neechilibrată a disciplinelor ce necesită efort intelectual intens din partea 

 elevilor, din cauza numărului mare de cadre didactice care îşi desfăşoară activitatea în 

 mai multe şcoli; 

 imposibilitatea asigurării unui orar fără „ferestre” pentru toate cadrele didactice; 

 imposibilitatea asigurării, pentru toţi profesorii, a continuităţii programului din orarul 

 de dimineaţă cu cel de după-amiază. 

 

 

 

Responsabil comisie, 

         Prof. Roşu Cristina 

 

 

COMISIA DE IGIENĂ 

 
Dreptul la sănătate este unul din drepturile fundamentale ale omului. Conform Organizaţiei 

Mondiale a Sănătăţii (OMS), sănătatea individului este definită drept ,,o stare de bine fizică, mentală şi 

socială, şi nu doar absenţa bolii sau a infirmităţii.’’ Din perspectivă publică, sănătatea constituie, 

datorită imenselor sale implicaţii individuale, dar şi sociale şi demografice, unul dintre elementele cele 

mai vizate de politicile şi strategiile guvernamentale din întreaga lume. 

        Educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii reprezintă una din principalele căi de promovare a 

cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi 

deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil şi sănătos. 

        Activităţile din cadrul acestei comisii dau posibilitatea membrilor  să utilizeze informaţia în 

funcţie de nivelul clasei, de dezvoltarea psihosomatică a elevilor şi de particularităţile locale. 

Activităţile vin în întâmpinarea nevoilor fundamentale de educaţie ale oricărui  adolescent, iar 

formarea unui stil de viaţă sănătos devine o condiţie esenţială pentru dezvoltarea armonioasă a 

personalităţii elevului. 

        În anul școlar 2021 – 2022 în perioada de desfășurare fizic a orelor la școala doamna asistent 

medical, Felicia Istrate, a realizat vizite la clase pentru a verifica respectarea normelor impuse de 

pandemie SARS COV 2. 

 

Coordonator,     

Zaharciuc Viorica                                                                                                                                                                                                             

 

 

Responsabil,                                                                                                                          

Clapa Anca - Daniela      
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PSIHOLOG ȘCOLAR 
 

Obiectivele generale: 
 Dezvoltarea personala, facilitarea cunoasterii si autocunoasterii elevilor; 

 Monitorizarea mediului școlar din punct de vedere psihopedagogic - optimizarea relațiilor școală-

elevi-părinți; 

 Facilitarea și optimizarea adaptării elevului la cerințele școlii - adaptarea activitatăților din școală la 

nevoile elevilor; 

 Prevenirea comportamentelor deviante si a comportamentelor de risc; 

 Prevenirea si diminuarea starilor de disconfort psihic; 

 Orientarea școlară și profesională in vederea optimizarii procesului de alegere a unui anumit traseu 

socio-profesional. 

 

Obiective operationale: 

O1 - Familiarizarea a 227 de elevi, a 227 de parinti si a 20 de profesori , cu specificul activitatii 

psihologului in perioada 13 septembrie 2021 – 1 iulie 2022; 

O2 - Facilitarea dezvoltarii personale si optimizarea comportamentala a 227 de elevi pe tot parcursul 

anului scolar; 

O3 - Identificarea a 50 de elevi care necesita asistenta psihopedagogica in perioada 13 septembrie 

2021 – 1 iulie 2022; 

O4 - Asistarea pe tot parcursul anului scolar a 20 de profesori in activitatea lor cu elevii cu dificultati 

de adaptare scolara/comportamentala; 

O5 - Optimizarea relatiilor profesor-elev, profesor-profesor, profesor-parinte pentru 227 elevi , 20 

profesori ,50 parinti , pe tot parcursul anului scolar; 

O6 - Orientarea şcolară şi profesională pentru 129 de elevi in vederea optimizarii procesului de 

alegere a unui anumit traseu socio-profesional (cu focalizare asupra elevilor din ciclul de orientare, 

din anii terminali) pe tot parcursul anului scolar . 

 

Gradul de realizare al obiectivelor: 

Obiectivele au fost realizate în proporție de 90 % , beneficiind de susținerea directorului unității 

școlare cât și de susținerea cadrelor didactice. 

RAPORT CANTITATIVNumăr total de solicitări: 30 din care:elev: 26 

 parinte: 9 

 consilieri de grup: 8 

 alte activitati: 1 

1. NUMAR TOTAL DE ELEVI ASISITATI PE NIVEL DE VARSTA/SCOLARIZARE 

Preșcolari Invățământ primar Invățământ gimnazial Invățământ liceal SAM 

0 0 0 26 0 

 

2. NUMAR ELEVI CU CES ASISTATI 

Nr.Crt. Nume si prenume elev(initiale) Clasa/Grupa PIP 

1 Felea Andrei 11 x 

2 Huhulea Dorin 12 x 

3 Bartt Andrei 9 x 
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Total elevi cu ces asistati: 3 3 
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3. RAPOARTE PE TIPURI DE PROGRAME DERULATE 

 

Nr 

crt. 
Titlu program Activitate Perioada Grup tinta Participanti Parteneri 

1. 
Activitatea mea nu necesita 

alegerea unui program 

Asistenta psihopedagogica 

colectiva(studii/cercetari) 

Consiliere individuala 

Consiliere colectiva(dirigentie) 

Elaborare materiale 

septembrie 

octombrie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

iunie 

 

elevi 
679 

 

2. Fii în formă pentru școală! Consiliere colectiva(dirigentie) septembrie 
 

98 
 

3. Dă ESC-ape dificultăților tale! 
Consiliere individuala 

Consiliere de grup 

septembrie 

octombrie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

martie 

aprilie 

mai 

iunie 

februarie 

 

Dă ESC-ape 

dificultăților! 

126 
 

4. 
Rămâi la școală, școala este șansa 

ta! 

Consiliere individuala 

Consiliere de grup 

octombrie 

ianuarie 

mai 

iunie 

 

Ramai la scoala! 

Scoala este sansa 

ta! 

40 
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5. Învaţă cu CAP! 
Consiliere de grup 

Consiliere individuala 

octombrie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

aprilie 

mai 

Invata cu C.A.P.! 

 
136 

 

6. Violenţa nu e o soluţie! 
Consiliere de grup 

Consiliere individuala 

octombrie 

noiembrie 

decembrie 

ianuarie 

februarie 

martie 

mai 

iunie 

aprilie 

Violenta nu este 

o solutie! - IX 

 

90 
 

7. Fii activ, nu captiv!! Consiliere colectiva(dirigentie) 
noiembrie 

octombrie  
84 

 

8. Viitorul este acum! 
Consiliere colectiva(dirigentie) 

Consiliere de grup 

ianuarie 

decembrie 

martie 

aprilie 

mai 

 

OSP - XI+XII 
106 

 

9. Luna caracterului Consiliere colectiva(dirigentie) ianuarie 
 

24 
 

10. 
Luna iubirii, relațiilor și a non-

violenței 
Consiliere colectiva(dirigentie) februarie 

 
74 

 

11. Luna familiei Consiliere colectiva(dirigentie) martie 
 

89 
 

12. Fii activ, nu captiv! Consiliere colectiva(dirigentie) aprilie 
 

23 
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13. 
Luna carierei și a 

antreprenoriatului 
Consiliere colectiva(dirigentie) mai 

 
91 

 

14. Luna copilului Consiliere colectiva(dirigentie) iunie 
 

50 
 

 

4. NUMAR SOLICITARI/INTERVENTII PE TIPURI DE PROBLEME 

 

Nr. 

Crt. 
Tipul de problemă 

Consiliere individuală 
Consiliere de 

grup 

elevi părinți profesori elevi 

1 Programe de auto/ intercunoaştere/ dezvoltare personala 0 0 0 
 

2 

Managementul emotiilor si dezvoltarea abilitatilor emotionale si 

de comunicare (se include prevenirea bullyingului in spatiul 

scolar, a violentei domestice, a dificultatilor de relationare, 

inclusiv cu copiii cu CES) 

14 4 0 
Grupuri:2 

participanti:216 

3 

Managementul invatarii/ dezvoltare cognitiva/ dezvoltarea 

creativitatii (se include prevenirea esecului scolar, a 

absenteismului/abandonului școlar) 

9 2 0 
Grupuri:3 

participanti:176 

4 Orientarea in cariera 0 0 0 
Grupuri:1 

participanti:36 

5 
Educatia pentru un stil de viata sanogen (se include prevenirea 

consumului de substante cu risc, a traficului de fiinte) 
0 0 0 

 

6 Altele 0 0 0 
 

 

5. PARTICIPARI LA ORE DE DIRIGENTIE 

Nr. total de ore sustinute: 32 

 

Cele mai frecvente 5 teme abordate: 

 Scopuri atinse (4 ori) 

 Interacțiunea cu părinții (6 ori) 

 Eu și viitorul meu (2 ori)



 

 Fă-ți un plan (2 ori) 

 Anticipează rezultatul (3 ori) 

 

6. STUDII/CERCETARI 

 

Nr.Crt. Tema Grup țintă/ Nr persoane investigate Instrument folosit 

1 Identificarea nevoilor de consiliere elevi, părinti, profesori chestionar 

2 Analiza mediului educațional profesori diriginți chestionar 

 

7. TIPURI DE INTERVENȚII 

 
1. Consiliere individuală (total persoane) 24 

2. Consiliere de grup (total grupuri) 8 

3. Consiliere colectivă(dirigentie) 32 

4. Lectorate/ședințe cu părinții 0 

5. Asistență psihopedagogica individualaă 0 

6. Asistență psihopedagogica colectivă 0 

7. Asistență psihopedagogica colectivă(studii/cercetări) 4 

8. Elaborare materiale 2 

9. Activități/ore în cadrul curriculumului la decizia școlii 0 

 

8. MATERIALE SUPORT REALIZATE 

 Fășă -Dobândirea auto-discipline 

 Fășă - Reducerea fricilor exagerate de eșec 

 Fișă - Controlul emoțiilor 

 

9. ALTE ACTIVITĂȚI ÎN CARE AM FOST IMPLICAT 

- Zâmbete pentru bunicii noștri! VOLUNTARIAT 

 

10. TOTAL ACTIVITĂȚI/INTERVENȚII 

1) Consiliere individuală - 90 

2) Consiliere de grup - 57 

3) Consiliere colectivă(dirigenție) - 32 

4) Asistență psihopedagogică colectivă(studii/cercetări) - 4 
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ACTIVITATEA BIBLIOTECII 

 
Prin activitatea sa, biblioteca şcolară participă la realizarea obiectivelor sistemului de învăţământ, în 

ansamblul său precum şi a obiectivelor educaţionale pe niveluri de studii şi profiluri de învăţământ. 

Biblioteca şcolară un bun câştigat de multe decenii în viața şcolii româneşti încât nimeni nu mai concepe 

absenţa ei dintr-o instituţie de învăţământ. În viaţa culturală biblioteca ocupă un loc însemnat fiind 

principalul centru de informare, laboratorul de muncă intelectuală. Cartea este memoria omenirii, mijlocul 

de circulaţie a culturii, este instruirea şi formarea spiritului. Este destinată sprijinirii procesului instructiv-

educativ, satisfacerii cerinţelor de informare şi documentare. Biblioteca este un centru formativ în care 

elevii capătă diferite deprinderi constructive: lucrul cu cărţile, utilizarea eficientă a informaţiilor, selecţia 

materialelor şi, nu în ultimul rând capacitatea de a coopera şi de a se comporta civilizat în sala de lectură. 

După cum spunea Mircea Eliade că “cetim ca să trecem examene (deci lectura de studiu), ca să omorâm 

timpul (deci lectura de loisir) sau cetim din profesiune (deci lectura nonformativă)”, bibliotecarul şi cadrele 

didactice îşi vor uni forţele, spre a oferi cititorilor informaţia în concordanţă cu solicitările programului 

educativ. Biblioteca reprezintă unul dintre spaţiile cele mai importante dintr-o instituţie şcolară, întrucât 

contribuie la apropierea tinerilor de lectură şi sprijină corpul profesoral în reuşita actului educaţional.  

Biblioteca şcolară reprezintă pentru şcoală o carte de vizită.  Ca parte integrantă a sistemului informaţional 

naţional, biblioteca şcolară este o colecţie de documente (cărţi, reviste, ziare, materiale audio-vizuale şi alte 

suporturi informaţionale) cu caracter enciclopedic, adecvat nivelului şi profilului unităţii de învăţământ în 

care funcţionează biblioteca şcolară. Potrivit Manifestului bibliotecii şcolare al UNESCO: „Biblioteca 

şcolară pune la dispoziţie informaţii şi idei care sunt fundamentale pentru funcţionarea cu succes a 

informaţiei actuale şi în societatea bazată pe cunoaştere. Biblioteca şcolară înzestrează elevii cu deprinderi 

de învăţare pe termen lung şi dezvoltă imaginaţia. 

Biblioteca şcolii şi-a desfăşurat activitatea în anul școlar 2021-2022 în cadrul obişnuit cu acţiunile ei 

specifice si în condițiile igienico sanitare impuse privind pandemia cu virusul  COVID-19, prin obiectivele 

stabilite în planul de activitate, iar prin serviciile oferite cadrelor didactice şi elevilor s-a avut în vedere 

asigurarea surselor necesare pentru desfăşurarea procesului de învăţământ.  

Acţiunile care s-au desfăşurat în anul școlar 2021 - 2022 au fost: 

 „Zilele deschise ale  bibliotecii” – acţiune organizată cu caracter permanent în care elevii sunt 

famialiarizați cu tehnici documentare, de regăsire și selectare a informației prin diverse modalităţi: 

 informarea directă; acces liber la raft, expoziţii 

 informare indirectă, prin consultarea unui sistem de cataloage, a lucrărilor bibliografice (bibliografii 

tematice, liste de noutăți etc.) 

 „Împlinirea idealului național – 1 și 22 decembrie” – simpozion coordonat de dna prof. Aneta Oancă  

împreună cu profesorii de socio-umane, prin prezentarea de referate de către elevii claselor  a XI-a  

 Campania umanitară -,, De la inima la inima … dăruiește bucurie copiilor,, 2 – 18 decembrie 2021. 

 ,,Mica Unire din 24 ianuarie 1859”- Activitatea s-a desfășurat împreună  cu elevii  de la  clasa a IX a B 

îndrumați de d-na dirigintă, Vasilica Raileanu  și d-na bibliotecar Daniela Vlăsceanu, având ca invitat pe 

dna profesor Cristina  Roșu. Activitatea a constat în discuții privind evenimentele istorice care au avut 

loc pe  24 Ianuarie. 

 „Mihai Eminescu –poet al florilor de tei - Activitatea s-a desfășurat împreună  cu elevii     de    la clasa  

a IX a B îndrumați de d-na profesoară , Vasilica Răileanu  și d-na bibliotecar Daniela  Vlășceanu, 

având ca invitat pe dna profesor Cristina  Roșu. 

 ,,Ziua  internațională  a cititului împreună’’ Activitatea s-a desfășurat în biblioteca școlii la care au 

participat elevii clasei a -IX-a A,B ,  X-a A,B. a-XI –a A,B a- XII-a A,C  Galați, îndrumați de doamnele 

profesoare Viorica Isaia, Geta  Szabo, Vasilica Răileanu, Andreea Țămpu, Cristina Roșu, Aneta Oancă, 

Caterina Stoian, Viorica Zaharciuc, domnul profesor Adrian Țăru și de d-na bibliotecară Vlăsceanu 

Daniela. 

 ‚,Ziua internaționălă a limbii materne”- eveniment ce promovează diversitatea culturală si lingvistică 

din întreaga lume. Activitatea s-a desfășurat online la care au participat elevii clasei a IX -a A,  a- XI-

a.B, a-XII-a B îndrumați de d-na profesor de limba Viorica Isaia, doamnele diriginte Caterina  

Stoian,Viorica Zaharciuc și de d-na bibliotecară Vlășceanu Daniela. Limba maternă şi cultura sunt 

componente esenţiale în procesul de definire a unei minorităţi naţionale. Însuşirea limbii materne, 

precum şi utilizarea ei ca mijloc de comunicare contribuie la conservarea şi perpetuarea identităţii 
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fiecărei minorităţi. Activitatea a constat în promovarea și încurajarea diversităţii şi a educaţiei 

multilingvistice, cât şi la dezvoltarea conştientizării depline a tradiţiilor lingvistice şi culturale din 

întreaga lume şi să inspire, totodată, solidaritate bazată pe înţelegere, toleranţă şi dialog. . 

 În cadrul manifestărilor dedicate Săptămănii  Educației Globale, au avut loc în perioda 13 -17 Noiembrie  

numeroase  activități deșfășurate în școala noastră . 

 Prevenirea Cyberbuling! – acțiune organizată  de clasa de a IX-a B îndrumați de dna   dirigintă Răileanu 

Vasilica în colaborare cu bilioteca și dna pshihopedagog Ioniță Lenuța .Activitatea a avut ca obiectiv 

prevenirea și combatarea tuturor formelor de bulling ,să ajute la crearea unui climat sigur și pozitiv,prin 

mobilizarea individuală .pe echipe sau întrg colectivul ,de realizare a unui brainstorming cu un feed-

back pozitiv . 

 Ziua siguranței pe Internet –eveniment ce promovează folosirea Internetului  într-un mod cât    mai 

responsabil, transformarea lui într-un mediu sigur pentru toată lumea. Activitatea s-a desfașurat în 

laboratorul de informatică. Au participat elevii clasei a XII –a A, îndrumați de d-na profesoară Dondera 

Nina  în colaborare cu biblioteca școlii. Tema abordată a fost ,, Puterea unei imagini‚’’. În fiecare oră 

sunt distribuite pe rețelele de socializare mii de fotografii și videoclipuri care conțin multe informații 

personale. Acestea  ne pot afecta în moduri diferite, distribuirea lor poate fi o experiență frumoasă, dat 

trebuie sa fim constienți de riscuri. Cheia siguranței în activitateade postare și distribuire pe internet 

 ,,Ziua națională a lecturii’’ – acțiune  amplă realizată la nivel de școală cu paticiparea claselor a -IX-a 

A,B ,a – X-a A,B ,a-XII-a A,B,C îndrumați de doamnele diriginte, dna consilier școlar Geta Ungureanu 

și dna Vlășceanu Daniela. Activitatea a constat în lectura unor fragmete de către elevi din cărțile lor 

preferate ,expoziție de carte și planșe desenate de elevi expuse in biblioteca școlii. Cărțile sunt un portal 

câtre lumi mai mult sau mai puțin apropiate de realitatea noastră ca decor, dar profund legate de aceasta 

prin faptul că reflectă mereu esența umană, cu tot ce are ea de oferit. Adeseori, cărțile ne forțează să ne 

confruntăm cu sentimente sau idei de care nu ne-am lovit în viața de zi cu zi dar față de care putem 

empatiza, sau din care putem învăța lecții prețioase despre alți oameni și despre viață, la orice vârstă. 

 ,, Bucurii cu parfum de cireșe  și copilărie ’’ acțiune organizată în cadrul manifestărilor de promovare a 

școlii noastre dar, totodată și prilej de sărbătoare a 184 de ani de la nașterea lui Ion Creangă, scriitorul 

pentru „copii între 7 şi 90 de ani”, un clasic al literaturii române remarcat prin măiestria poveştilor şi 

basmelor şi sale, cel mai iscusit, cunoscut şi admirat povestitor pe care l-a dat acest neam. 

Activitatea s-a desfășurat în biblioteca școlii la care au participat invitații noștri, elevii clasei a-VIII-a ai 

școlii generale ,, Lascăr Catargiu‚’’ din comuna Schela județul Galați, îndrumați de d-na profesor de limba 

română Monica Manole, d-na director profesor Luiza Dumitrașcu, iar din partea  gazdelor d-na profesor 

Vasilica Răileanu și d-na bibliotecară Vlăsceanu Daniela. Activitatea a constat în lectura unor fragmente ale 

năzdrăvăniilor lui Nică din volumul ,,Amintiri din copilarie’’. El retrăieşte „vârsta cea fericită“, „aşa cum au 

fost toţi copiii“, „cu ruşinea zugrăvită în faţă şi cu frica lui Dumnezeu în inimă“, care dintr-un „boţ cu ochi“ 

ajunge un flăcău, căruia îi „sălta inima de bucurie“. De aceea, pentru el, satul este plin de farmecul 

copilăresc, plin de jocuri şi jucării. Creangă scrie pentru a retrăi acele clipe, pentru care-i „saltă şi acum 

inima de bucurie“, fiindcă ea, copilăria, „este veselă şi nevinovată“.  Au avut loc discuții privind viața și 

activitatea marelui povestitor, contribuția acestuia la  dezvoltarea conştientizării depline a tradiţiilor nostre 

populare. În timpul activității s-au realizat fotografii care vor fi afișate pe pagina de socializare a școlii. 

 ,,Gânduri închinate mamei’’ Activitatea s-a desfășurat în biblioteca școlii la care au participat, elevii 

clasei a -IX- a B îndrumați de d-na diriginte d-na profesor Vasilica Răileanu și d-na bibliotecară 

Vlăsceanu Daniela. Mama – între aceste două silabe se deschide un infinit de Iubire. Doar Dumnezeu îl 

umple, în fiecare clipă, cu atâta răbdare, înţelegere, suport, mângâiere. Sculptorul divin creionează o 

întreagă lume de emoţii, gânduri, frământări, bucurii, temeri, speranţe – între un M magic, de la 

mama minunată, minune, magnifică şi coborând spre un A armonios de la mama altruistă, activă, 

adevărată, atentă. 

Prin activitatea curentă, bibliotecă şcolii a căutat să răspundă la solicitarea elevilor, punându-le la 

dispoziţie bibliografii şi publicaţii, precum şi alte documente şi materiale de referinţă de care dispune, spre 

consultare în regim de sală de lectură asigură împrumutul publicaţiilor la domiciliu urmărind restituirea la 

timp a cărţilor împrumutate. Am desfăşurat o activitate de popularizare a colecţiilor  bibliotecii recent intrate 

în bibliotecă cu sprijinul cadrelor didactice organizând expoziţii şi prezentări de carte.   

Am întreprins în colaborare cu întregul personal didactic acţiuni de iniţiere a elevilor în tehnicile 

biblioteconomice, bibliografice, consultarea lucrărilor de referinţă selectarea publicaţiilor necesare pentru 

lucrările scrise. Am îndrumat, alături de cadrele didactice, lectura elevilor conform cerinţelor procesului de 
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învăţământ, ţinând seama de particularităţile psihopedagogice şi de vârstă, de pregătirea, aspiraţiile şi 

interesele individuale ale elevilor.   

Activitatea bibliotecii școlare este una intensă, depozitar al tuturor simbolurilor lumii, acest spațiu este 

dedicat diferitelor activități pe care bibliotecarul instituției le realizează în colaborare cu majoritatea 

cadrelor didactice, educabilii venind cu plăcere în acest loc, participând activ și afectiv la toate acțiunile 

implementate. 

 

 

 

                                                                                                      Bibliotecar, 

Vlăsceanu Daniela 

 

ACTIVITATEA LABORANTULUI 

 
       Prin activitatea sa, laboratoarele şcolare participă la modernizarea învăţământului, impune 

diversificarea experienţelor de învăţare ale elevilor, apropierea şcolii de viaţa reală, de activitatea practică. 

Astfel, lecţiile desfăşurate în laboratoare( de tehnologie, de fizică, de chimie etc.) beneficiază de existenţa 

unor mijloace de învăţământ specifice care favorizează învăţarea prin descoperire.  

       În laborator se organizează cu prioritate lecţii cu caracter experimental, care permit atât dobândirea şi 

consolidarea cunoştinţelor cât şi formarea de priceperi şi deprinderi. Se urmăreşte nu doar deprinderea 

elevilor cu manevrarea corectă a ustensilelor şi materialelor din dotarea laboratoarelor, ci şi dezvoltarea 

imaginaţiei şi creativităţii lor sugerându-le realizarea de experimente cu obiecte de uz curent, întâlnite de ei 

în viaţa cotidiană. 

      O particularitate importantă a ştiinţelor naturii în condiţiile contemporane este puternica lor bază 

experimentală. Însemnătatea deosebită pe care a căpătat-o teoria în ştiinţa, rolul mereu sporit al gândirii 

logico-matematice în dezvoltarea fizicii, chimiei şi a altor ştiinţe au dus la ,,uitarea” de către unii a bazei 

experimentale a teoriei, la neglijarea permanentei sale legături cu practica. În ceea ce priveşte colaborarea 

cu cadrele didactice în domeniu există o strânsă legatură în vederea pregătirii lucrărilor de laborator 

conform graficului întocmit anterior. Pregătesc materialele necesare fiecarei lucrări de laborator astfel încât 

elevii să beneficieze în timp de posibilitatea efectuării tuturor  lucrărilor de laborator stabilite. 

Pentru toate materialele aflate în dotarea laboratoarelor există o evidenţă clară prin inventarierea tuturor 

obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe. În ceea ce priveste întreţinerea şi îmbunătăţirea bazei materiale 

am căutat întotdeauna să ţin în stare de funcţionare şi securitate materialul din laboratoare. În cazul unor 

defecţiuni am căutat să remediez prin colaborarea cu maiştri instructori din atelierele şcolii pe cât posibil 

pentru buna funcţionare a acestora. M-am preocupat întotdeuna ca substanţele chimice folosite în laborator 

să fie în termen de valabilitate pentru efectuarea în bune condiţii  a lucrărilor de laborator, precum şi 

recondiţionarea pe cât posibil a planşelor, hărţilor. În ceea ce priveşte acţiunile de amenajare a 

laboratoarelor aflate în dotarea şcolii am căutat să mă încadrez în respectarea tuturor cerinţelor conform 

normelor de securitate şi protecţia muncii astfel: toate materialele didactice sunt stocate în spaţii special 

amenajate  pentru fiecare disciplină în condiţii de securitate  pentru evitarea incidentelor (deteriorare, furt). 

În laboratorul de chimie substantanţele chimice sunt depozitate separat de celelalte materiale şi ustensile în 

condiţii de maximă securitate conform legislaţiei normelor de protecţie a materialelor şi substanţelor toxice 

şi inflamabile. În toate laboratoarele sunt afişate norme de PSI şi NTSM. 

La fiecare început al lunii au loc întruniri ale catedrelor de fizică, de chimie, de biologie şi tehnice 

pentru stabilirea tuturor lucrărilor de laborator în luna curentă, pentru buna funcţionare şi evitarea 

suprapunerilor. Astfel conform orarului stabilit căutăm să planificăm cât mai eficient orele de laborator 

astfel încât elevii să beneficieze de toată baza materială şi didactică pusă la dispozitie de laboratoarele 

şcolare, conform programei şcolare. 

În ceea ce priveşte legalitatea am căutat să mă încadrez în toate cerinţele metodologiei didactice 

precum şi a normelor de inventariere, documentare şi păstrare a materialului didactic. Toate substanţele 

chimice sunt depozitate şi securizate conform legislaţiei în vigoare pentru păstrarea şi securitatea 

substanţelor chimice, toxice şi inflamabile. Recepţia bazei materiale didactice a laboratoarelor este făcută 

conform legii inventarierii şi gestiunii, iar arhivarea documentelor doveditoare se face conform legii 

arhivării. Cât priveşte respectarea fişei postului am căutat întotdeauna să respect şi să mă încadrez în 

normele acesteia răspunzând la toate solicitările atât din partea conducerii şcolii cât şi a cadrelor didactice şi 
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elevilor. Am efectuat toate sarcinile cerute în fişa postului cu responsabilitate şi am căutat să asigur 

corectitudinea tuturor normelor legalităţii precum şi îndeplinirea tuturor sacinilor prevăzute de către aceasta 

conform metodologiei instructiv-educativă. Am răspuns întotdeauna prompt la toate cerinţele atât din punt 

de vedere profesional cât şi din punct de vedere extraşcolar. Pe lângă sarcinile aflate în fişa postului am 

efectuat şi alte sarcini trasate de conducerea şcolii. 

În afara îndeplinirii tuturor sarcinilor aflate în fişa postului răspund cu promtitudine la toate cerinţele 

conducerii şcolii astfel există o strânsă colaborare şi receptivitate între laborant şi conducerea şcolii. Am 

avut parte de receptivitate din partea conducerii şcolii pentru amenajarea spaţiilor de stocare a materialelor 

didactice şi substantelor conform normelor de protecţie şi securitate, răspundere promptă la toate cerinţele 

mele în vederea desfăşurării în bune condiţii a procesului de învăţământ  instructiv-educativ.  

Periodic verific funcţionalitatea bazei materiale pentru efectuarea la timp şi corecta a lucrărilor de 

laborator . De asemenea caut să-mi perfecţionez şi să-mi îmbunătăţesc cunoştinţele prin diferite mijloace de 

informare (pliante, cărţi, culegeri, manuale, internet). În cadrul catedrelor de fizică, chimie şi biologie am 

participat la diferite ore deschise efectuate în colaborare cu profesorii de specialitate prin prezentarea unor 

lucrări de laborator, la aceste ore participând directorul şcolii şi cadrele didactice de specialitate. 

În afara sacinilor din fişa postului mai efectuez şi alte instrucţiuni: 

 împreună cu diriginţii însoţim grupuri de elevi în diferite acţiuni extraşcolare. 

 mă ocup şi de magazia de materiale. 

 Cât priveşte relaţiile cu cadrele didactice sunt foarte bune existând o         colaborare în vederea 

îndeplinirii şi realizarii tuturor obiectivelor stabilite în procesul de învăţământ. Astfel prin întâlnirile lunare 

pe care le avem stabilim cu exactitate planificarea tuturor lucrărilor de laborator în conformitate cu 

programa şcolară. Asigur întotdeauna prompt materialele necesare lucrărilor de laborator prin participarea 

efectivă la acestea asigurându-mă că toate acestea au loc în bune condiţii şi de buna funcţionare a acestora. 

Alături de cadrele didactice întocmesc referate pentru dotarea şi îmbunătăţirea bazei materiale în condiţiile 

legale şi a posibilităţilor financiare. Împreună întocmim fişe de lucru pentru fiecare elev, creăm materiale 

informative pentru aceştia, stabilim planuri de activitate semestriale. 

Referitor la relaţia cu elevii am căutat să răspund şi să îndeplinesc sarcinile trasate în fişa postului 

prin prelucrarea acestora pentru o buna desfăşurare a orelor de laborator precum şi protecţia acestora. Am 

fost întotdeauna alături de ei prin explicarea şi ajutarea acestora la o mai bună înţelegere a experimentelor 

efectuate. Îi ajut  în efectuarea realizării diferitelor referate indicându-le materialele necesare precum şi 

bibliografia aflată în biblioteca şcolii precum şi materialele informative aflate în dotarea laboratoarelor. 

În ceea ce priveşte competenţa consider că mă achit foarte bine de toate sarcinile aflate în fişa 

postului asigurând la timp efectuarea tuturor lucrărilor de laborator şi planificării acestora. Nu am avut 

probleme niciodată privind asigurarea materialelor didactice şi lipsa în gestiune, nu am înregistrat accidente 

în cadrul lucrărilor de laborator, am răspuns promt la toate cerinţele şi solicitările tuturor departamentelor 

şcolii. Toate acţiunile întreprinse de mine sunt îndeplinite la termen, corect şi cu responsabilitate. Pe lângă 

buna colaborare pe care o am cu tot personalul şcolii am căutat întotdeauna să fiu un bun coleg, să fiu alături 

şi să răspund întotdeauna la toate cerinţele.  

Parteneriate educaţionale cu: 

 Agenţia Regională de Protecţia Mediului Galaţi; 

 Asociaţia pentru Protecţia animalelor “Ajutaţi-l pe Lăbuş” Galaţi 

 

Laborant, 

Vîrlan Dumitra 
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RAPORT DE ACTIVITATE 

FINANCIAR CONTABIL PE  ANUL  2021 

 
Departamentul de contabilitate cuprinde următoarele activităţi: 

 Zilnic s-au întocmit ordonanţări, angajamente bugetare şi globale, s-au efectuat înregistrări contabile şi 

în articole bugetare; 

 Periodic, funcţie de scadenţa facturilor primite de la furnizori şi a deschiderilor de credite primite de la 

ordonatorul de credite, s-au întocmit documente pentru plata acestora; 

 În perioada 01-10 ale fiecărei luni s-au încheiat luna precedentă, s-au depus raportări la Primăria 

Municipiului Galaţi, ISJ Galaţi, s-au verificat cheltuielile de personal împreună cu secretara şef; 

 S-au întocmit monitorizări pentru Trezoreria Municipiului Galaţi, Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi şi 

Primăria Municipiului Galaţi. 

 Până în data de 20 lunar s-au întocmit şi depus raportările în platforma online Forexebug, atât pentru 

Buget de Stat, cât şi pentru Buget Local, respectiv:  

Lunar: F1115 - Cont de excuţie non-trezor, F1102 - Balanţa de verificare, F1118 - Plăţi restante şi situaţia 

numărului de posturi; 

Trimestrial: F1115-Cont de excuţie non-trezor, F1102-Balanţa de verificare, F1118-Plăţi restante şi situaţia 

numărului de posturi, F1114 - Situaţia plăţilor efectuatre şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă 

cheltuielilor finanţate din FEN postaderare, F1122-Situaţia plăţilor efectuate din  fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58), F1123 - Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 

Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă, F1125-Situaţia activelor şi datoriilor financiare 

ale instutuţiilor publice; 

Anual: F1115-Cont de excuţie non-trezor, F1102-Balanţa de verificare, F1110 - Situaţia modificărilor în 

structura activelor, F1112 - Situaţia acţiunilor părţilor sociale, F1105 - Active fixe corporale, F1107 - Active 

fixe necorporale, F1113 - Situaţia stocurilor, F1118 - Plăţi restante şi situaţia numărului de posturi, F1114 - 

Situaţia plăţilor efectuatre şi a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN 

postaderare, F1122-Situaţia plăţilor efectuate din  fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 

56 şi titlul 58), F1123 - Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare 

rambursabilă, F1125-Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituțiilor publice, F1127 - Balanţa 

deschisă. 

 Până pe data de 14 lunar s-au întocmit viramentele prin programul Ministerului Finanţelor Publice ( OP)  

pentru cheltuielile de personal;  

 Până pe data de 8 lunar s-au primit, înregistrat şi raportat la ISJ abonamentele elevilor; 

 S-a mers bisăptămânal sau chiar mai des la Trezoreria Municipiului Galaţi cu documentele specifice 

decontării/verificării. 

 Lunar s-au întocmit S1 pentru Institutul Naţional de Statistică şi ISJ Galaţi, s-a depus Declarația 112, 

Declarația pe propria răspundere a datoriilor către furnizori;  

 S-au întocmit şi depus dosare la Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi când legea a impus recuperarea 

CM;  

 S-au întocmit adrese ISJ Galați, solicitări alocare fonduri abonamente şcolare şi decontare bilete de 

transport elevilor;  

 S-au întocmit Balanțe de verificare lunare: Buget local, Buget din venituri proprii şi Buget de stat. 

 Trimestrial s-au întocmit Situaţiile financiare cu anexele aferente atât pentru Primăria Municipiului 

Galaţi din fondurile ce s-au derulat prin Bugetul local, precum şi pentru ISJ Galaţi din fondurile  primite 

de la Bugetul de Stat, fluxurile de trezorerie; 

 S-au întocmit Contul de execuţie pe bugete Total şi pe subcapitole. 

 Anual şi ori de câte ori s-au efectuat rectificări s-a întocmit Bugetul de venituri şi cheltuieli venituri 

proprii şi detalierea cheltuielilor, atât pe centralizat cât şi pe subcapitole cu anexele aferente ;  

 Am participat, împreună cu conducerea unităţii şcolare, la încheierea de contracte cu furnizorii de 

utilităţi şi servicii;   

 Am mers la Instituţiile de credit cu care colaborăm pentru salarii, abonamente şi burse şcolare cu diverse 

documente ( Specimene de semnături, convenţii etc ) 
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 Am efectuat verificări şi punctaje, am întocmit CEC–uri numerar pentru plata  salariilor, burselor, 

abonamentelor şi cheltuielilor materiale,  situatii către ISJ referitoare la abonamente, cheltuieli de 

capital, INS efectivul salariatilor;  

 Am făcut parte din diverse comisii de la nivelul unităţii de învăţământ. 

 Am colaborat cu conducerea instituţiei în diverse acţiuni şi am informat-o în legătură cu noutăţi privind 

legislaţia specifică, am oferit disponibilitate la sarcini şi operativitate în îndeplinirea lor.  

 Am răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii privind prezenţa în unitate. 

 Împreună cu Administratorul de patrimoniu am completat  Planul anual de achizitii. 

 Am respectat ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele de protecţia muncii, de PSI şi ISU pentru 

toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei 

 Am răspuns tuturor solicitărilor referitoare la orice situaţii contabile . 

 Urmărirea executării integrale a planului de venituri şi cheltuieli, în scopul unei judicioase utilizări a 

creditelor alocate; 

 Monitorizarea cheltuielilor de personal pentru  fiecare lună  pentru bugetul local  şi pentru bugetul de 

stat; 

 Necesar credite bugetare pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, burse, transport, cheltuieli de 

capital – lunar; 

 Înregistrarea tuturor operaţiunilor contabile la zi, încheierea balanţelor de verificare sintetice -  lunar; 

 Efectuarea controlului de salarii la Trezoreria Municipală Galaţi pentru fiecare lună; 

 Verificarea statelor de plată a burselor sociale, de merit, de studiu, bani de liceu în funcţie de creditele 

aprobate de Primărie şi I.S.J. Galați; 

 Ținerea evidenței contabile a veniturilor încasate din închirieri; 

 Propuneri pentru formarea comisiilor de inventariere privind inventarierea bunurilor materiale aflate în 

gestiunea unității; 

 Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv, în conformitate cu reglementările în vigoare; 

 S-a organizat, conform dispozițiilor în vigoare, circuitul actelor justificative și al documentelor contabile 

și înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidența contabila; 

Bugetul aprobat al entităţii, pe titluri şi pe surse de finanţare, pentru anul financiar 2021 şi anul 

financiar 2022 se prezintă astfel: 

  

        - lei - 

BUGET DE STAT 

DENUMIRE INDICATORI TRIM IV 2021 TRIM I - III 2022 

TOTAL CHELTUIELI 795.571 3.303.563 

TITLUL I . Cheltuieli de personal  790.283 3.445.848 

TITLUL IX. Asistență socială 2.741 13.000 

TITLUL XI. Alte cheltuieli 2.547 33.990 

TITLU XIV. Cheltuieli aferente programelor cu 

finantare rambursabila 
 178.007 

   

 

BUGET LOCAL  

DENUMIRE INDICATORI TRIM IV 2021 TRIM I - III 2022 

TOTAL CHELTUIELI 362.400 944.000 

TITLUL II . Bunuri şi servicii 328.900 365.000 

TITLUL IX. Asistență socială 13.000 15.000 

TITLUL X. Proiecte cu finanțare din fonduriexterne 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020. 
0 417.000 

TITLUL XI. Alte cheltuieli 20.500 147.000 

 

            - lei - 
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BUGET AUTOFINANTARE  

DENUMIRE INDICATORI TRIM IV 2021 TRIM I - III 2022 

TOTAL CHELTUIELI 69.400 300.000 

TITLUL II . Bunuri şi servicii 16.400 92.000 

Hrană 46.000 186.000 

Bunuri de natura obiectelor de inventar  7.000 14.000 

Pregatire profesională  0 2.000 

Protecția muncii 0 6.000 

          

                  - lei - 

BUGET AUTOFINANTARE 

DENUMIRE INDICATORI 
ÎNCASĂRI REALIZATE 

ÎN TRIM IV 2021 

ÎNCASĂRI REALIZATE 

TRIM I - III 2022 

TOTAL VENITURI   87.516 232.800 

Venituri din concesiuni și închirieri 17.340 25.125 

Taxe și alte venituri în învățământ 0 7.790 

Contribuția elevilor și studenților 

pentru internate, cămine și cantine 
70.176 199.885 

  

În anul 2021 trimestrul IV și 2022 trimestrul I-III, planul s-a realizat astfel :     

          lei 

BUGET DE STAT 

TOTAL PLATI 

PLATI 01.10.2021-

31.12.2021 

PLĂȚI 01.01.2022-

30.09.2022 

1.012.549 3.119.755 

 Salarii 988.700 3.021.694 

 Ajutoare sociale , transport elevi  6.215 11.422 

 Burse,despăgubiri civile și  fd. handicap   17.634 27.481 

 Cheltuieli aferente programelor cu finantare 

rambursabila 
0 59.158 

             - lei -  

BUGET LOCAL 

TOTAL PLATI 

PLATI 

01.10.2021-

31.12.2021 

PLĂȚI 

01.01.2022-

30.09.2022 

410.970 823.037 

 Cheltuieli materiale din care :  284.335 344.372 

 Furnituri de birou 0 0 

 Materuiale pentru curățenie 2.551 209 

 Incalzit , iluminat si forta motrica  22.546 175.482 

 Apa , canal si salubritate  26.980 78.080 

 Transport  1.193 4.609 

 Posta, telecomunicatii , radio, tv., internet  914 7.469 

 Materiale si prestari servicii cu caracter functional  21.551 77.240 

 Alte bunuri și servicii 3.600 0 

 Alte obiecte de inventar 5.000 0 

 Pregătire profesională 0 1.272 

 Asistență socială 4.762 7.262 

 Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020. 
100.200 351.206 

 Burse  21.673 120.198 
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           - lei - 

BUGET AUTOFINANTARE 

TOTAL PLATI 

PLATI 

01.10.2021-

31.12.2021 

PLĂȚI 01.01.2022-

30.09.2022 

 Cheltuieli materiale din care :  85.245 199.638 

 Furnituri de birou  1.510 948 

 Materiale pentru curatenie  4.437 17.936 

 Incalzit , iluminat si forta motrica  1.337 3.766 

 Poștă, telecomunicații  1.581 0 

 Alte bunuri si servicii pentru întreţinere şi funcţionare  17.333 37.948 

 Hrană 45.809 129.014 

 Alte obiecte de inventar   11.998 6.522 

 Pregatire profesională    0 1.000 

 Protecția muncii 1.240 2.503 

     

Activitatea serviciului contabilitate s-a desfășurat conform fișei postului cu respectarea sarcinilor de 

serviciu și a termenelor de realizare .       

                                                                                    

 

 

ADMINISTRATOR FINANCIAR, 

Ec. Răducanu-Mangâr Rodica 
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COMPARTIMENT  SECRETARIAT 

 
  În cursul anului școlar 2021-2022 serviciul secretariat a efectuat următoarele lucrări: 

 Întocmirea situaţiilor statistice ale sfârşitului de an şcolar, început de an şcolar, sfârşit de semestr1; 

 Întocmirea fişei de încadrare, statului de funcţii, situaţiei centralizate a posturilor, situaţiei normelor; 

 Întocmirea situaţiilor către Regionala Căi Ferate Galaţi referitoare la eliberarea permiselor de călătorie; 

 Completarea registrelor matricole; 

 Întocmirea dosarelor de bursă; 

 Întocmirea lunară a statelor de plată a burselor și a decontării abonamentelor de transport ale elevilor; 

 Întocmirea documentelor necesare pentru desfășurarea examenelor de corigențe, situații neîncheiate și 

diferențe;  

 Întocmirea proiectului de încadrare cu personal didactic pentru anul scolar 2022-2023; 

 Întocmirea proiectului planului de școlarizare pentru anul școlar 2022-2023; 

 Constituirea comisiilor de lucru şi a deciziilor; 

 Colectarea și verificarea documentelor; 

 Intocmirea si eliberarea actelor de studii pentru absolventi; 

 Centralizarea si transmiterea optiunilor pentru examenele de bacalaureat şi certificare a competenţelor 

profesionale; 

 Întocmirea dosarelor elevilor în vederea participării la examenele de bacalaureat şi a competenţelor 

profesionale; 

 Întocmirea și transmiterea corespondenței; 

 Transmiterea situației alocațiilor;  

 Întocmire de duplicate, foi matricole, adeverințe pentru recalcularea pensiei, adeverințe de elev și 

salariat la cerere; 

 Păstrarea și arhivarea documentelor; 

 Actualizarea aplicației Revisal pt ITM și transmiterea datelor; 

 Păstrarea documentelor privind legislația școlară; 

 Asigurarea interferenței dintre școală și beneficiar; 

 Asigurarea mediatizării și promovării imaginii școlii, transmiterea informațiilor și asigurarea legăturii cu 

instituțiile tutelare; 

 Utilizarea produselor software din dotarea unităţii, pentru întocmirea diverselor situaţii necesare 

procesului instructiv-educativ şi a activităţilor de secretariat. 

 

Intocmit, 

Secretar şef Nunu Mihaela 
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INFORMATICIAN 

 
Pe parcursul anului şcolar 2021 - 2022, ca informatician, am fost preocupată în permanenţă de buna 

funcţionare a echipamentelor de calcul din şcoală. 

Am asigurat dialogul permanent cu colaboratorii școlii prin contact direct pe email și alte servicii 

Internet. 

În fiecare an am încărcat și verificat baza de date cu datele elevilor de clasa a XII-a în  aplicaţia 

electronică de Bacalaureat. 

Am participat în calitate de secretar/persoană de contact la Examenul de Bacalaureat 2022. 

Întotdeauna am răspuns prompt solicitărilor I.S.J. Galaţi în ceea ce priveşte operarea eficientă în 

SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Invăţământului din România). 

 În relaţia cu conducerea școlii, am căutat sa răspund întotdeauna cu promptitudine la solicitarea 

acesteia, având o strânsa colaborare. Conducerea a răspuns întotdeauna solicitărilor privind 

îmbunătăţirea activităţii desfăşurate în laboratorul de informatică. 

Relaţia specifică cu cadrele didactice și elevii este foarte bună deoarece am îndrumat şi ajutat 

colegii/ elevii în toate activităţile didactice oferind suportul logistic IT,  la orele susţinute pe platformele on-

line. 

Colaborez cu serviciul secretariat şi contabilitate la întocmirea diverselor situaţii statistice şi 

optimizării programelor specifice de contabilitate şi secretariat.( EduSal, s.a) 

În anul şcolar 2021 - 2022, am desfăşurat următoarele activităţi, după cum urmează:  

 Responsabil platforma S.I.I.I.R. – Sistemul Informatic Integrat al învăţământului din Romania; 

 Responsabil Academie CISCO – Networking Academy – coordonare cursuri – Instructor CISCO 

 Participare la dezbaterea despre prevenirea traficului de persoane – C.J.R.A.E. - octombrie 2021 

 Participare la ediţia 2021 a campaniei Globale pentru Educaţie - Salvaţi Copiii România 

 Promovare şi participare concurs “Bebras”- noiembrie 2021 

 Promovare şi participare activitate “Hour of Code”- decembrie 2021; 

 

Parteneriate educaţionale cu: 

 Asociaţia pentru Protecţia animalelor “Ajutaţi-l pe Lăbuş’ Galaţi 

Am fost preocupată de buna promovare a imaginii unităţii de învăţământ prin asigurarea mentenanţei 

site-ului scolii http://liceulcfrgalati.ro/ 

 

În ceea ce priveşte competenţa, consider că am răspuns solicitărilor din partea forurilor tutelare, 

conducerii şcolii, cadrelor didactice, elevilor și a celorlalte categorii de personal. 

În toate acţiunile întreprinse am dat dovadă de responsabilitate, răspunzând cu promptitudine și 

punctualitate ori de câte ori am fost solicitată 

 

 

 
Informatician, 

Pițu Elena 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://liceulcfrgalati.ro/
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ACTIVITATEA CĂMINULUI 

 
 Pe parcursul anului şcolar 2021-2022,  ca pedagog, am fost preocupată în permanenţă de buna 

desfășurare a tuturor activităților ce sunt necesare a se efectua în cămin , așa cum sunt ele precizate și in fișa 

postului. 

Pe lângă acestea vom desfașura și alte activităti extra-didactice, în care vor fi angrenati elevii din 

internat, cu următoarea precizare importantă, și anume că datorită pandemiei de coronovirus Covid-19, 

scenariul de lucru cu elevii din internat poate să se modifice, ceea ce poate însemna că oricând vom trece 

întreaga activitate în mediul on line. 

 

 Semestrul I - Activități extra-didactice 

  

 14-21 septembire 2021- Toate activitățile ce presupun buna desfășurare a începerii noului an școlar în 

condiții de maximă siguranță și pregătirea acestora Regulamentul de Organizare Interioară, Programări 

specifice (de servire a meselor, program pentru prima parte a zilei de deșteptare și activități curente, 

pentru a doua parte a zilei, etc ). 

 21-28 septembrie 2021 - Săptămâna Internațională a Cărții – importanța lecturii în viața fiecăruia dintre 

noi – discuții libere pe subiect în variantă on - line  

 3 octombrie 2021- Noaptea în bibliotecă – pentru elevii care sunt deja în localitate și pot participa la 

aceste evenimente culturale desfășurate la Biblioteca V.A.Urechia Galați. 

 6-8 octombrie 2021- Săptămâna conștientizării măsurilor de prevenire contra bolilor transmisibile – 

activitate de conștientizare a măsurilor ce sunt necesare în colectivități pentru prevenirea transmiterii 

bolilor înalt contagioase. 

 12-16 octombrie 2021 –Definirea personalității - cine sunt eu și cum mă văd?” activitate din proiectul  

“MOZAICA”– activitate ce își propune să ofere o altă perspectivă asupra personalității fiecărui elev în 

parte în a se regăsi și a se redefini. 

 19-22 octombrie 2021-    „Din nou ...TOAMNA” – activitate din proiectul CARUSEL – ce își propune 

testarea abilităților artistice a elevilor în diferite formate, de la scris la desen, colaj sau metode inovative 

care pot avea capacitatea de a transmite emoții și sentimente. 

 26-30 octombrie 2021 -  „STORIES AND TECHNOLOGY” –ce rol joacă tehnologia în procesul de 

socializare și de acces la  informație, cum putem să folosim informația în vederea unor cât mai bune 

rezultate școlare și nu numai – discuție individuală fie fizic, sau în format on line, pe grupe (camere) si 

prezentare Powerpoint (la alegere). 

 2-6 noiembrie 2021- „Surprize ...pe discipline” – un altfel de ȚOMANAP- cu întrebări din diferite 

domenii: biologie, chimie, fizică, istorei, geografie – avantajul acestei activități poate fi acela că se poate 

desfășura fie față-în față, fie în mediu on-line. 

 9-13 noiembrie 2021 - „Unde și cum îmi văd eu viitorul profesional și social?”-proiectul  educațional 

„MOZAICA” –activitate ce vizează dezvoltarea creativității elevilor, care sunt puși să răspundă unor 

intrebări-ghicitori sub formă de joc,  privind situații de viață ipotetice, precum și capacitatea lor de a-și 

exprima prin discuții libere, puncte de vedere contrare însa bine argumentate- lucru 

individual/echipă/cameră – ambele variante –face-to-face/ on-line. 

 16-20 noiembrie 2021 – „Călător în lume, călător în România”- re-descoperirea lumii în care trăim cu 

provocările prezentului- cum se poate călători în siguranță- o activitate ce se poate desfășura în mediul 

on line, prin vizionarea de clipuri video ce au ca subiect locuri cu o mare valență turistică și culturală. 

 23-27 noiembrie 2021 – “Descoperă ..personajul și opera” – prezentarea unui colaj de imagini sau a unor 

mini-clipuri din care trebuie ghicite personaje și operele literare din care fac parte, activitate cu ambele 

variante 

 30 noiembrie -1 decembrie 2021– Sărbători ale identității spirituale și naționale -30 noiembrie Sf. 

Andrei – patronul spiritual al țării, 1 decembrie – Ziua Națională a României. (activitate cu ambele 

posibilități de desfășurare). 

 7-21 decembrie 2021- „Altfel de Sărbători de Iarnă” – în cazul activităților face-to-face (dacă vor fi 

posibile), se vor face pregătiri individuale pentru Sărbătorile de Iarnă, în cazul activităților on line, se 

vor putea executa fie colaje de imagini, sau mici-clipuri pe subiect.  
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 Semestrul al II-lea -Activități extra-didactice 

 

 3-7 ianuarie 2022 - „Unde și cum îmi văd eu viitorul profesional și social?”-proiectul  educațional 

„MOZAICA” –activitate ce vizează dezvoltarea creativității elevilor, care sunt puși să răspundă unor 

întrebări-ghicitori sub formă de joc,  privind situații de viață ipotetice, precum și capacitatea lor de a-și 

exprima prin discuții libere, puncte de vedere contrare însă bine argumentate - lucru 

individual/echipă/cameră. 

 10-14 ianuarie 2022 – Eminesciana ....în cheie modernistă – evocarea operei poetului nepereche a 

literaturii române. Discuții pe temă în contextul studierii operei marelui poet,  din materia pentru 

examenul de Bacalaureat. 

 17-21 ianuarie 2022 – Mica Unire – sărbătoarea Unirii de la 24 ianuarie 1859, prim pas pentru unirea 

națională și desăvârșirea statului modern, unitar român. Discuții pe temă și concurs de colaje pe subiect. 

 25-28 ianuarie 2022  „ Terra în multiple feluri „ Proiect Mozaica”–curiozități despre planeta Pământ – 

sub forma de jocuri cu întrebări și discuții interactive pe subiect. 

 31 ianuarie-4 februarie 2022 – Despre RESPECT......și alte moduri de manifestare în societatea modernă 

– discuții libere pe subiect și căi de urmat în ceea ce privește comportamentul în societate.                       

 7-25 februarie 2022 – Sărbătorile Primăverii – Sf. Valentin/ Dragobetele – prima parte – Dragobetele si 

Sf Valentin”– sărbători naționale sau din import, tradiții si imporțanta acestora, activități creative și cu 

caracter simbolic: “Ce se oferă? “, “Cum primim un dar? “, “Ce semnifică și de unde provin aceste 

sărbători? “ discutii, afișe, desene, colaje. 

 21 februarie 2022 – Ziua Internațională a Limbii Materne – cea mai de preț comoară a unui popor, 

capacitatea de a se exprima în limba maternă. 

 28 februarie – 8 martie 2022 -  Sărbătorile Primăverii – Mărțisor și Ziua Femeii/Mamei – Martisorul 1 

Martie și 8 martie –Ziua Femeii și a Mamei” – ateliere creative - realizarea de felicitari adresate unei 

persoane dragi și cu o deosebită încărcătură emoțională (mama, sora, bunica, colega, etc)- discuții libere 

pe subiectul : „ Importanța unei persoane care să contribuie la formarea noastră – mentor sau părinte 

spiritual, membru al familiei sau profesor”.  

 30 martie 2022- Ziua Internațională a Creioanelor Colorate- un bun prilej de a căuta și de a descoperi cât 

de important este acest instrument de scris în viața noastră și mai ales importanța accesului neîngrădit la 

cultură și școlarizare pentru toți copii lumii. Discuții libere și colaje . 

 2 aprilie 2022 – Ziua Internațională a Cărților pentru Copii- personaje îndrăgite, învățături și sfaturi 

pentru întreaga existență. Lumea imaginară din care am învățat cu toții, am sperat și am trăit alături de 

eroii noștri favoriți. 

 11-15 aprilie 2022- Sărbătorile Pascale – un moment de reflecție în timpuri schimbătoare, un moment 

petrecut alături de familie și cei dragi, redescoperirea adevăratelor valori spirituale și umane .  

 22 aprilie 2022 - Ziua Pământului – din nou despre minunata noastră planetă și mai ales cum putem sa o 

ajutam să rămână în siguranță, protejand-o.Reciclare, Reutilizare, Redescoperire. 

 3-6 mai 2022 – Caruselul Experiențelor – o activitate despre viață și experiențe, despre cun un Cuvânt 

poate să schimbe destine și oameni, cu puterea extraordinară pe care o poate avea la un anumit moment 

din viața noastră. 

 9 -13 mai 2022 – Ziua Independenței României- pe 9 mai 1877, după Războiul de Independență, statul 

român devenea independent, iar România intra pe drumul către modernitate. 

 16-20 mai 2022 „Acasa – in zeci de feluri“ atelier creativ –distractiv și discuții libere pe următorul 

subiect” „Importanța familiei și a relațiilor emoțional-afective din cadrul acesteia”, „ Ce rol are familia 

modernă în ziua de astăzi și cum este ea privită de către adolescenți”- decorarea spațiului de lucru și 

petrecerea timpului liber. 

 23-27 mai 2022 - Ziua Bibliotecilor – să ne mândrim cu ce avem! – prezentarea Bibliotecii Central 

Universitare din Iași – unul dintre cele mai importante monumente ale culturii naționale precum și alte 

biblioteci din țară și din străinătate, film documentar, colaje cu imagini representative și discuții pe 

subiect. 

 30 mai – 3 iunie/1 iunie 2022 –Ziua Internțională a Copilului – copilăria văzută altfel – alte valori și 

perspective – o discuție despre viață, oamenii din jur, familie și prieteni.  

 8 iunie 2022 – Ziua Mondială a Oceanelor - o incursiune prin imagini relevante în -lumea oceanelor-  

precum și discutarea de măsuri care pot ajuta la protecția și conservarea mediului înconjurător. 
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 9 iunie 2022 – Ziua Internațională a Prietenilor-  ce mai înseamnă în ziua de astăzi un prieten adevărat ?, 

cum se vede prietenia la vârsta adolescenței? și cât de importanți sunt prietenii pentru un adolescent.  

 5 iunie 2022 – Ziua Învățătorului din România – importanța persoanelor care ne –au deschis Poarta 

cunoașterii și moduri prin care ne putem arată recunoștința pentru efortul și daruirea cu care ne au 

îndrumat în viață. 

 15 iunie 2022 – Final de capitol – final de an școlar, analiza rezultatelor la învățătură , premii obținute, 

planuri de viitor . Pentru toti iepurașii mult succes pe mai departe!  

 15 iunie -1 iulie 2022– Promovarea școlii și activități legate de acest subiect. Idei creative de la elevi și 

foști elevi, misiunea și viziunea școlii pentru viitor și pentru toate provocările ce vor urma.  

 

 
Pedagog, 

 Botez Mariana 

 

 

SERVICIUL ADMINISTRATIV 

 

 
Subsemnatul, Dondera Radu, administrator de patrimoniu la Liceul Tehnologic Transporturi Căi 

Ferate, în perioada 01 septembrie 2021 – 31 august 2022 am coordonat activitatea personalului din cadrul 

serviciului, personal compus din 12 membri și anume: 5 îngrijitori curățenie, 2 bucătărese, 1muncitor 

spălatorie-lenjerie, 2 muncitori întreținere și 2 paznici. Tot personalul a contribuit, prin activităţile 

desfăşurate, la asigurarea condiţiilor optime pentru derularea procesului de învățământ, pe întreg perimetrul 

școlii. În acest scop au fost derulate următoarele activități: 

 A fost întocmit planul de muncă anual și semestrial pentru compartimentul administrație în corelație 

cu planul managerial al unității; 

 S-au predat/primit la început/sfârșit de an școlar sălile de clasă sub inventar fiecărui și de la fiecare 

diriginte; 

 S-a efectuat analiza privind necesarul de reparații curente și investiții; 

 Au fost întocmite referatele de necesitate pentru aprovizionarea materialelor și accesoriilor necesare 

desfășurării activității personalului administrativ din instituție; 

 Au fost procurate materialele necesare pentru efectuarea curățeniei și igienizării zilnice a spațiilor 

instituției, am întocmit bonurile de consum pentru acestea, am urmărit distribuirea și folosirea lor 

rațională;  

 S-a efectuat recepția cantitativă și calitativă a materialelor aprovizionate și am organizat distribuirea 

acestora personalului din subordine si celui administrativ; 

 S-au aprovizionat alimentele necesare pregătirii hranei pentru elevii cazați în camin si abonați la 

cantină și am întocmit documentele aferente bunei funcționări a cantinei si a  căminului; 

 S-a urmărit aplicarea și respectarea normelor de curățenie și igienă în toate clădirile institutiei, 

dezinfecția, dezinsecția și derazitarea acestora; 

 A fost supravegheată și verificată buna desfășurare a activității de pază a unitatii; 

 S-a urmărit şi controlat buna desfășurare a activității de către personalul din subordine, respectarea 

normelor de protecţia muncii și PSI şi am întocmit pontajele pentru personalul din subordine; 

 S-a urmărit executarea lucrărilor de întreținere și reparații curente la localul instituției, a instalațiilor 

din dotare și a mobilierului, asigurând materialele necesare pentru aceasta; 

 S-au înlocuit blaturile băncilor în două săli de clasă; 

 S-au înlocuit blaturile meselor din camerele de cămin; 

 S-au urmărit lucrările de reparații a instalatiei de apă, schimbarea corpurilor de iluminat și 

igienizarea cantinei; 

 S-au achizitionat și schimbat perdelele în toate camerele din cămin ale elevilor; 

 S-au achiziționat materialele necesare și s-au schimbat lămpile de semnalizare “EXIT” pentru situații 

de urgentă; 

 S-au achiziționat materialele necesare și au fost executate lucrările de montare de prize electrice sub  

table în  6 săli de clasă; 
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 S-a urmărit utilizarea raţionala a energiei electrice, a gazelor, a apei și a materialelor consumabile 

din unitate; 

 S-au organizat, cu concursul conducerii, activitățile de reparații și igienizare a sălilor de clasă, a 

camerelor din cămin, actiune derulată  pe perioada vacanței de vară; 

 Am făcut parte din comisia de inventariere anuală a patrimoniului, am participat la inventarierea 

bunurilor mobiliare și a obiectelor de inventar și la predarea acestora pe subgestiuni; 

 S-a efectuat casarea unor obiecte de inventar uzate; 

 Au fost întocmite contractele de închiriere a sălii de sport pe perioada de iarnă şi am stabilit 

programul de folosire a acesteia de către chiriaşi; 

 Au fost întocmite contractele de închiriere pentru săli de clasă şi spaţii disponibile şi le-am 

reactualizat pe cele existente; 

 Am întocmit facturile pentru chiriaşi şi am urmărit plata chiriilor şi utilităţilor de către aceştia; 

 S-au efectuat lucrări de întreținere și modernizare a sistemului de supraveghere video a unității; 

 S-a asigurat paza liceului pe toată perioada anului școlar conform graficului;      

 Am respectat ROI, am întreținut relații principiale și de colaborare cu întreg personalul unității de 

învățământ; 

 Am relaționat și colaborat cu elevii și cu părinții acestora, mai ales în cazul celor cazați în caminul 

liceului; 

 Am relaționat și menținut contactul cu furnizorii de resurse si utilități.  

Întreaga activitate desfaşurată de compartimentul administrativ a beneficiat de sprijinul şi îndrumarea 

conducerii unităţii. 

 

 
Administrator,  

            Ing. Dondera Radu 

 


