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Liceul Tehnologic  Economic „N. Iorga” Paşcani 

 

 

RAPORT CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA SI DESFĂŞURAREA  PROCESULUI 

INSTRUCTIV EDUCATIV DIN SEMESTRUL I AL ANULUI ŞCOLAR 2018/2019 

 

 

 

 

Obiectivele stabilite prin ,,Directiile de acţiune ale I.S.J. Iaşi’’ pentru anul şcolar 

2018/2019 şi prin ,,Strategia dezvoltării Învăţământului Preuniversitar ’’ propusă de 

M.E.N, au fost pricipalele ținte strategice spre care și-a canalizat atenția și energia întreg 

colectivul de cadre didactice ale liceului 

 

DOMENIUL LEGISLATIV 

 

Legea educaţiei naţionale precum şi legile şi documentele noi ce reglementează 

activitatea în învăţământ apărute în sem. I, au fost dezbătute pe larg în cadrul şedinţelor C.P. 

şi C.A.,ale comisiilor metodice, precum şi în cadrul lectoratelor cu părinţii şi elevii. 

Internetul, baza de date înregistrată în memoria calculatorului din cancelarie şi punctele 

de documentare cunoscute, au fost pentru cadrele şi elevii şcolii permanente surse de 

informare şi documentare cu privire la direcţiile de acţiune ale I.S.J. şi la noile orientări ale 

învăţămăntului românesc. 

 

RESURSE UMANE SI MATERIALE 

La începutul semestrului I au fost realizate două colective de elevi la clasa pregătitoare, 

unul în sistem tradiţional  iar celălalt în alternativa Step by Step şi două colective de elevi la 

clasa I, unul în sistem tradiţional  iar celălalt în alternativa Step by Step.  

Trebue remarcat că  în acest an, la clasa aV-a, s-a înregistrat, față de anii trecuți, un 

număr mult mai mic de cereri de transfer la Colegiul ”M. Sadoveanu” , fapt care ne bucură și 

care a făcut ca la începutul anului şcolar să realizăm couă colective colectiv  la clasa a V-a.  

La clasele a IX-a s-au înfiinţat trei colective de  elevi, două liceu și unul școală 

profesională, i la clasele a XI-a au fost înfiinţate tot trei colective de elevi, două liceu și unul 

școală profesională,  în conformitate cu PPS .  

După definitivarea colectivelor de elevi majoritatea normelor  didactice  au fost acoperite cu 

titulari, normele şi fracţiunile de norma rămase libere, în special la clasele liceale, au fost 

acoperite cu personal didactic calificat . 

Schema de încadrare are  următoarea configuraţie :  
 

Total cadre didactice  55 din care: 

16 profesori  învățământ primar   

- 11 titulari grd.I 

- 1  titulari grd.II 

- 3 titulari def 

- 0  suplinitor calificat def. 

- 0 suplinitor calificat stagiar 

- 1 pensionar grd.I 
 

b. – 39 profesori 

- 15 titulari gradul  I 
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- 5 titulari gradul II 

- 0 titulari cu definitivatul 

- 0 titulari debutanţi 

- 5  suplinitori calificaţi gradul  I 

- 2 suplinitori calificaţi gradul  II 

- 4 suplinitori cu definitivatul 

- 7 suplinitori stagiari 

- 0 suplinitori necalificaţi 

- 1 pensionar grd.I 
 

c. – 4 cadre didactice auxiliare 
 

d. – 8  norme personal administrativ 
 

Numărul elevilor înscrişi la începutul semestrului I au fost  761 cuprinşi în 28  de clase: 

- la învăţământul primar tradiţional 6 clase cu un numar de 159 elevi 

- la învăţământul primar în alternativa Step by Step  5 clase cu un număr de 163 elevi 

-la învăţământul gimnazial 6 clase cu un număr de 149 elevi. 

 -la liceu 6 clase cu un număr de 157 elevi. 

-la profesională 5 clase cu un număr de 133 elevi. 

III. RAPORTUL COMISIEI DE ŞCOLARIZARE ŞI FRECVENŢĂ 

În semestrul I al anului şcolar 2018 – 2019, Comisia de şcolarizare şi  frecvenţă a  

elevilora avut următoarea componenţă: 

- prof. Rusu Florentina– responsabil 

- prof. Osoianu Maria – Gimnaziu, Liceu 

- prof. Anton Maricela – Liceu 

- prof. Costan Diana –Liceu  

- înv. Iftime Valerica - Primar 

- prof. Ciopraga Petruța- psiholog şcolar 

 

Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor are următoarele atribuţii: urmăreşte aplicarea 

ROFUIP pentru absenţe, cu aplicarea aceloraşi măsuri disciplinare pentru toţi elevii; are ca 

scop, de asemenea cunoaşterea de către elevi şi profesori a ROFUIP (articolele referitoare la 

frecvenţa elevilor); monitorizeazǎ activitatea profesorilor diriginţi în ceea ce priveşte 

gestionarea absenţelor şi aplicarea regulamentelor în vigoare. Pe parcursul semestrului I s-au 

verificat cu atenţie dosarele cu scutiri ale elevilor, cât şi situaţia cererilor de învoire acordate 

prin Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii şi s-au monitorizat demersurile întreprinse de 

conducerea şcolii, consilierul educativ şi profesorii diriginţi pentru combaterea 

absenteismului şi a abandonului şcolar. Instrumentele de lucru au fost următoarele: ROFUIP, 

Regulamentul de Ordine Interioară al şcolii, cataloagele, mapele diriginţilor, dosarele cu 

scutiri şi învoiri pentru fiecare elev în parte. 

Comisia de şcolarizare şi frecvenţă de la Liceul Tehnologic Economic ,,N.Iorga,, 

Paşcani ,  jud. Iaşi a făcut o analiză a elevilor care frecventează cursurile şcolii noastre şi 

frecvenţa lor la cursuri. 

Analiza s-a realizat pe perioada sem. I an şcolar 2018 - 2019 şi s-au constatat 

următoarele: 

 

Numărul elevilor înscrişi la începutul semestrului I au fost  761 cuprinşi în 28  de clase: 

la învăţământul primar tradiţional 6 clase cu un numar de 159 elevi 

la învăţământul primar în alternativa Step by Step  5 clase cu un număr de 163 elevi 

la învăţământul gimnazial 6 clase cu un număr de 149 elevi 
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la liceu 6 clase cu un număr de 157 elevi 

la profesională 5 clase cu un număr de 133 elevi. 

 

Situaţia şcolară la sfârşitul semestrului I, an şcolar 2018-2019: 

 

Clasele 
Începu

t de an 

Ven

iţi 

Sem

. I 

Plec

aţi 

Sem

. I 

Retr

a-şi 

 

Exma

- 

tri 

culati 

 

Rama

şi la 

sfârşit

ul 

sem. I 

Cori

-

genţ

i 

 

Cu 

situaţi

a 

neîn-

cheiat

ă 

Nesco-

larizaţi 

Prom

o-vaţi 

Not

e 

de 7 

la 

pur-

tare 

Not

e 

sub 

7 la 

pur-

tare 

PREG -

IV 
322 3 7 0 0 318 2 0 0 316 0 0 

V –VIII 

 
149 0 1 0 0 148 7 0 0 141 0 2 

IX – XII 

LIC 
157 5 0 3 0 159 8 3 0 148 1 0 

IX-XI 

PROF 
133 0 2 8 0 123 12 8 1 102 2 11 

TOTAL 761 8 10 11 0 748 29 11 1 707 3 13 

 

Situația absențelor la sfârșitul sem. I, an școlar 2018-2019 

 

 Învăţământ primar 
Învăţământ 

gimnazial 
Învăţământ liceal / profesional Total 

Clasa 
Pre

g 
I II 

II

I 

I

V 
V VI VII 

VII

I 
IX X XI XII 

IX 

prof 

X 

prof 

XI 

prof 
 

Nr. 

Total 

elevi 

sem I 

64 60 56 
8

3 

5

5 
48 27 33 40 57 27 29 46 31 51 41 748 

Total 

absenţ

e 

187 0 0 
2

0 
0 

31

8 

13

3 

36

2 
228 

217

1 

86

2 

63

8 

169

8 

149

0 

149

8 

166

5 
1127

0 

Nr. 

Total 

absenţ

e 

motiva

te 

187 0 0 
2

0 
0 

20

4 
79 

22

8 
158 

152

5 

70

4 

51

5 

127

1 
651 861 

103

5 
7438 

 

13 - note sub 7 la purtare; 

 0 - exmatriculați  

Se observă că la clasele a IX-a, a XII-a liceu şi  clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a profesionale s-

a  înregistrat numărul cel mai mare de absenţe nemotivate.  

Ca urmare a numărului mare de absenţe nemotivate, pe parcursul semestrului I al anului 

şcolar 2018 – 2019, elevii au fost sancţionaţi, după cum urmează: mustrări scrise (10 – 15 

absenţe nemotivate), preavize de exmatriculare (20 absenţe nemotivate). Aceste sancţiuni au 

fost înregistrate în cataloagele şcolare.  
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Numărul mare de absenţe nemotivate au atras cu sine şi un număr însemnat de 

corigenţe şi situaţii neîncheiate. 

În sem. II al anului  şcolar , 2018 – 2019, Comisia de monitorizare a frecvenţei elevilor 

îşi propune să continue activitatea de urmărire a frecvenţei elevilor, de prevenire a 

abandonului şcolar şi de îmbunătăţire a activitătii cu tot ceea ce implică aceasta. 

Una dintre măsurile principale pe care şi le propune această comisie este aceea de 

prevenire a absenteismului elevilor, prin căţiva paşi, cum ar fi: elaborarea unui program de 

prevenire a absenteismului, completarea de fişe de monitorizare a absenţelor împreună cu 

profesorii diriginţi, aplicarea de chestionare elevilor şi părinţilor în clasele în care 

absenteismul este ridicat, solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea celor mai bune 

metode de a comunica cu elevii problemǎ, cei care absenteazǎ în mod regulat, a activităţilor 

de intervenţie – prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat. 

IV. ACTIVITATEA METODICĂ ŞI DE PERFECŢIONARE 

 

1.) RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A ÎNVĂŢĂTORILOR 

Responsabil, 

Prof. pri. Ipate Alina 

În semestrul I, întreaga activitate s-a desfăşurat în concordanţă cu documentele 

programatice pe toate compartimentele lor, la care s-au adăugat priorităţile etapei şi noutăţile 

survenite în plan organizaţional sau din punct de vedere al conţinuturilor. 

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

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

responsabilităţile la nivelul colectivului, dar şi al comisiei metodice. 

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

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

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

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

s-a acordat probelor de evaluare iniţială la toate  clasele. Evaluările sumative dar şi formative 

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

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

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

programe şi conţinuturi pentru dezvoltare, ameliorare şi recuperare.  

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

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

compartiment. 

 

COMUNICARE 

În activitatea de formare şi educare au fost stabilite obiective foarte clare, care au fost 

operaţionalizate, concretizându-le în: 

- activităţi de formare 

- de informare  

- experimentare  

- interpretare 

- aplicare în diverse situaţii… 

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

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

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

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

II.  RELAŢIA  FAMILIE- ŞCOALĂ  
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Pentru a menţine relaţia familie - şcoală , am oferit în cadrul şedinţelor cu părinţii dar şi 

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

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

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

prin donaţii voluntare, acţiuni de gospodărire sau autofinanţare .  

Printr-o colaborare eficienta cu familiile elevilor, am reuşit să nu înregistrăm la nivelul 

colectivului abateri de la normele de disciplină şi comportament. Astfel, frecvenţa a fost 

foarte bună. Chestionarele aplicate părinţilor şi completate cu responsabilitate de către aceştia 

au reliefat faptul că se implică în problematicile generale ale şcolii, dar şi cele specifice ale 

colectivului de elevi . 

III. CURRICULUM 

Învăţarea centrată pe elev a făcut ca fiecare dintre noi să concepem şi să desfăşurăm 

activităţi de învăţare în concordanţă cu particularităţile individuale, dar şi cu cerinţele 

standard; s-a respectat curba de efort a elevilor, dar şi nevoia de învăţare, ameliorare, 

dezvoltare. 

Formarea  deprinderilor practice s-a realizat prin folosirea de metode şi procedee care 

să contribuie la creşterea gradului de originalitate şi independenţă în rezolvarea sarcinilor de 

lucru, accentuându-se metoda experimentului cu precădere la clasa a IV a . 

FORMAREA ELEVILOR 

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

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

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

conform particularităţilor de vârstă şi individuale . 

În vederea formării instrumentelor fundamentale şi a aptitudinilor de comunicare, am 

consolidat deprinderi de citit-scris, socotit, explorare / investigare, interpretare pe baza 

observaţiilor directe sau a experienţei de viaţă personală . 

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

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

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

individual. 

EVALUAREA 

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

şi apelând la strategii de evaluare alternativă. 

Aprecierea rezultatelor şcolare s-a făcut prin elaborarea descriptorilor de performanţă 

pentru unităţi de conţinut grupate în diverse moduri, încât să corespundă standardelor de 

performanţă, stabilirea probelor de evaluare conform obiectivelor, stabilirea ulterior  ( ca 

urmare a concluziilor  în urma analizei acestora ) a modalităţilor de ameliorare şi dezvoltare, 

însoţirea evaluărilor de observaţii şi aprecieri, folositoare elevilor, dar şi părinţilor în ideea 

sprijinirii actului de învăţare.  

FORMAREA PROFESIONALĂ/PERFECŢIONAREA 

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

urma autoevaluării obiective , dar şi subiective . 

Concret, fiecare membru al comisiei şi-a întocmit portofoliul la nivelul standardelor, 

urmărind eficienţa acestuia în demersul didactic la nivelul fiecărui colectiv. 

Studiul individual a constituit de asemenea o modalitate eficientă de formare continuă 

cu aplicarea în demersul didactic a noutăţilor metodologice. 

Participarea la simpozioane, mese rotunde, conceperea şi desfăşurarea unor parteneriate 

educaţionale, au constituit mijloace eficiente de formare continuă. 

D-ra prof. Chiriac Laura pentru perfecţionarea proprie, continuă cursurile de doctorat, 

în cadrul Facultăţii de Psihologie si Ştiinţe ale Educatiei, Iasi, doamna prof. Iacob Anca 
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Maria continuă cursurile Facultatii de Pedagogie, anul III, Universitatea Ion Creanga 

Chisinau, iar dna prof. Mocanu Clara intocmeste lucrarea metodico-stiintifica in vederea 

obtinerii gradului didactic I.  

ACTIVITĂŢI  EXTRAŞCOLARE ŞI EXTRACURRICULARE 

Pe parcursul sem.I cadrele didactice din înv. primar au desfăşurat şi s-au implicat în 

numeroase activităţi extraşcolare şi extracurriculare. 

Responsabilităţi  

- Coordonator Super mate- Apetroaie Gabriela 

- Membru echipa Super mate- Apetroaie Gabriela, Rusu Florentina, Iftimi Valerica 

- Membru in echipa Imaginatie si Creativitate- Ipate Alina Iuliana 

- Membru in echipa CEX- Apetroaie Gabriela 

Concursuri şcolare: 

Clasa pregatitoare A, prof. Gavrilei Mihaela 

Concursul interjudeţean ,,Micii Olimpici”, 3 premii I, 10 premii II, 5 premii III, 4 Menţiuni 

Campania socială ,,Săptămâna legumelor şi fructelor donate” 

Simpozion judeţean ,,În vacanţă la ţară”ISSN 

Crearea Soft-ului Educaţional în cadrul proiectului ,,Portofoliul cadrului didactic” 

Articol publicat în cartea în format electronic cu ISBN ,,Evaluarea în învaţământul 

preuniversitar” 

Lucrare publicată la ed.ARABELA cu ISBN ,,Mini-culegere pt. Activ. Opţionale la mate” 

Proiect educaţional-parteneriat ,,Prieteni la distanţă”, cu Şc.gimn. Muncelul de Sus 

Proiect de colaborare bilaterală ,,Copilăria”, cu Sc. Gimn. ,,Hatmanul Şendrea”-Suceava 

Clasa pregatitoare step by step, prof. Iftimi Valerica, Cucos Oana 

Discovery- Jurnalul exploratorului: 5 premii I, 12 premii II, 5 premii III 

Discovery – International: 1 premiu PERFORMER, 1 premiu I, 1 premiu II, 1 premiu III 

Proiecte si parteneriate educationale: 

„In curand vom fi scolari”, parteneriat cu Gradinita Agape Pascani 

Parteneriat cu Fundatia Crestina pentru copii Agape 

Clasa I step by step, prof inv primar Ipate Alina Iuliana, prof. inv. primar Iacob Anca 

Maria 

Concursul naţional Amintiri din copilarie, numeroase premii I, II, III 

Festivalul de muzică pentru copii şi tineret Curcubeul artelor, Grupul Steluţele, premiul III 

Proiecte educaţionale 

„Împreună pentru mai multă siguranţă”, parteneriat cu Poliţia municipiului Paşcani 

„Drag mi-i locul, drag mi-i portul”, parteneriat cu Scoala Gimnazială Al. I. Cuza, Roman, 

jud. Neamţ 

Activitate de voluntariat, în parteneriat cu Congregaţia Surorilor Franciscane misionare de 

Assisi, Hălăuceşti 

Clasa a III-a B, prof. înv. primar Apetroaie Gabriela 

Concursul interjudețean ” Speranțe olimpice”, nov. 2018, Pașcani 

 premiul I - elevul Buciumanu Marian 

2 mențiuni – elevii Mercaș Chiriac Ecaterina, Bortaș Loris 

Concursul Național ” Lumina Math”, noiembrie 2018, Iași 

2 premii l I – elevii Bortaș Loris, Manciuc Nistor Matei 

 1 premiu II – elevul Buciumanu Marian 

1 premiul III – eleva Mercaș Chiriac Ecaterina 

1 mențiune – elevul Dăscălescu Gabriel 

Proiectul educațional ” Super Mate” – 6 elevi admiși 

CEX – clasa a III-a – 7 elevi admiși 
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Clasa a III-a C Step by step, prof. Rusu Florentina / Apetrei Simona 

 

Concursuri 

Garofa Rareş Theodor Proiectul educaţional ,,Super-Mate" 

Bortaş Luca Sebastian 

Rău Raluca Maria 

Proiectul CEX 

grupul ,,Amicii" Concursul ,,Datinile la români"-  

 

Proiecte educaţionale 

Campania socială de sprijin a persoanelor aflate în 

dificultate ,,Săptămâna legumelor şi fructelor donate" 

19-23 noiembrie 2018 

Proiectul interdisciplinar judeţean ,,Sfântul Nicolae văzut 

prin ochi de copil" 

20 decembrie 2018 

activităţi+program artistic- 

grupul ,,Amicii" 

 

Clasa a IV a step by step, prof. Mocanu Clara, Patrascu Cornelia 

Elevi Supermate: Preutu Miriam, Radu Alexandru, Sprînceană Ana-Maria 

Elevi CEX: Sprînceană Ana-Maria, Preutu Miriam 

Elevi Imaginație și creativitate: Preutu Miriam 

Concurs Comper  ediția I: premii si mentiuni 

Partener in proiectul ,,Și nouă ne pasă”  vizita la Azilul de bătrâni din Mircești și Centrul de 

zi Sf. Francisc din Hălăucești, donații și prezentarea  unor cântece patriotice cu ocazia 

Centenarului -  1 Decembrie 2018 

 

Programe artistice, serbări şcolare, alte activităţi : 

Activitati educative  de Ziua Educaţiei 

1 decembrie-toate cadrele didactice( programe artistice, montaje literar artistice, expoziţie,) 

Zilele Scolii: 

Spectacol cântece patriotice, clasa I step by step, prof. Ipate Alina/prof. Iacob Anca 

Spectacol cântece patriotice- clasa a III a B, prof. Apetroaie Gabriela 

Spectacol cântece patriotice şi de iarnă, clasa a III a step by step, Rusu Florentina / Apetrei 

Simona 

Spectacol cântece de iarnă- clasa a IV a step by step, prof. Mocanu Clara, Patraşcu Cornelia 

Obţinerea unui contract de sponsorizare oferit de  S.C.  PAKMAYA , pentru amenajarea a 3 

săli de clasă cu parchet, mese, scaune, laptop, videoproiectoare si ecrane de proiectie 

- clasa I step by step, prof. Ipate Alina/prof. Iacob Anca 

- Clasa a III a step by step, Rusu Florentina / Apetrei Simona 

- clasa pregătitoare step by step, prof. Iftimi Valerica, Cucoş Oana 

Activitati de voluntariat SNAC - donare  si colectare fructe si legume, oferire de cadouri 

pentru copiii nevoiasi, toate cadrele didactice 

Împreună pentru o viaţă mai bună- daruri pentru copiii nevoiaşi- voluntariat- toate clasele  

Serbare de Crăciun- toate cadrele didactice 

 

2.)  RAPORT DE ACTIVITATE AL METODICE A PROFESORILOR DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

Responsabil 

prof. Botezatu Răzvan 

Anul şcolar 2018 – 2019  a  debutat cu lucrările Consfătuirii Judeţene a profesorilor de 

limba şi literatura română, organizate de  către I.S.J. Iaşi la Colegiul  „Costache Negruzzi” 

Iaşi în data de  14. 09. 2018. La această şedinţă a participat domnul profesor Botezatu Ioan - 



8 

 

Răzvan, responsabilul comisiei metodice din şcoală. Informaţiile au fost prezentate în cadrul 

catedrei şi s-a elaborat Planul de muncă  în conformitate cu recomandările şi directivele 

trasate de M.E.N.C.Ș. prin intermediul inspectorilor de specialitate. 

Catedra de limba şi literatura română din şcoală este alcătuită anul acesta din: 

domnul profesor Botezatu Ioan – Răzvan, responsabilul comisiei metodice – 3 (trei) clase 

curs gimnazial – 1 (una) clasă a VIII a, A, 2 (două) clase curs liceal și 4 (patru) clase, curs 

profesional; doamna profesoară Gurzun Mariana – 3 (trei) clase curs gimnazial – 1 (una) 

clasă a VIII a B, 4 (patru) clase curs liceal – 2 (două) clase a XII a, A, B şi 2 (două) clase, 

curs profesional; 

La începutul lunii octombrie s-a făcut o analiză a rezultatelor obţinute de elevii liceului 

nostru atât la nivelul cursului gimnazial, cât şi la nivelul cursului liceal şi s-a constatat că la 

obiectul limba şi literatura română s-au obţinut rezultate onorabile, cu procente de 

promovabilitate de 100% atât la nivelul cursului gimnazial cât şi la nivelul cursului liceal. 

Profesorii din cadrul catedrei au realizat planificările semestriale la timp, parcurgerea 

materiei realizându-se ritmic. 

În perioada 11.09.– 22..09. s-a efectuat recapitularea iniţială şi s-au susţinut  testările  

iniţiale  la  fiecare  clasă, cu subiect unic pentru clasele de început de ciclu – a V a A, B şi a 

IX a A, B şi cele din anii terminali - a VIII a A, B şi a XII a A, B.  

Rezultatele obţinute la Testele iniţiale au dat speranţe că şi în anul şcolar 2018 – 2019, 

la examenele ce vor urma, s-ar putea obţine rezultate pe aceeaşi linie ca şi în anii anteriori, 

dacă nu și mai bune. Aceste rezultate au fost analizate la nivelul catedrei, în urma analizei 

stabilindu-se măsurile necesare pentru remedierea aspectelor negative precum şi pentru 

ameliorarea performanţelor la învăţătură ale elevilor. 

În vederea susţinerii în bune condiţii a Examenului de Evaluare Naţională şi 

Bacalaureat membrii catedrei au informat elevii  şi părinţii în legătură cu noua metodologie 

de desfăşurare a  formulei de evaluare externă pentru Evaluare Națională și Bacalaureat şi au 

fixat un grafic de realizare a activităţilor specifice pentru asigurarea unei pregătiri 

corespunzătoare a elevilor, atât din punct de vedere psihologic, cât şi a pregătirii de 

specialitate. 

Pentru evitarea unor posibile eşecuri s-au discutat planuri remediale pentru anul şcolar 

2018 - 2019, planuri ce vor fi urmate de către cadrele didactice care vor preda la clasele 

terminale. S-au  întocmit grafice de pregătire suplimentară gratuită efectuată în şcoală cu 

elevii claselor terminale astfel: 

 clasa a VIII a B – doamna profesoară, Gurzun Mariana, în fiecare zi de joi între 

intervalul  

 14.00 – 16.00, sala de clasă a VIII a B și clasele a XII a A, B – în fiecare zi de luni, 

intervalul 14.00- 

 16.00 și în zilele de sâmbătă, în cadrul Proiectului ROSE, conform planificării făcute; 

- clasa a VIII a A – domnul profesor profesor, Botezatu Ioan - Răzvan, conform 

planificării făcute; 

Anul acesta a fost implementat în liceul nostru Proiectul ROSE, la nivelul întregului ciclu 

liceal, ședințele desfășurându-se cu regularitate. în fiecare week-end, conform planificării 

făcute – cu excepția situațiilor de forță majoră. (ședințe CEX, concursuri și olimpiade). 

Și anul acesta, începând cu luna octombrie în liceul nostru, la nivelul cursului gimnazial, 

prin grija doamnei profesoare Gurzun Mariana și a domnului profesor Botezatu Ioan-Răzvan 

a funcționat Clubul de lectură, materialele fiind puse la dispoziție de Editura Art Educational. 

Tot în această lună a avut loc la Liceul Teoretic „Miron Costin” selecția pentru CEX 

Pașcani la limba și literatura română – clasele  V-VIII a, de la liceul nostru fiind admiși un 

număr însemnat de elevi – Munteanu Larisa, Radu Elena – clasa a V a B și Barna Maria – 

Elena – clasa a VII a (prof. Botezatu Ioan- Răzvan) precum și   
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La ședințele CEX Pașcani au predat și vor preda domnul profesor Botezatu Ioan-Răzvan 

și doamna profesoară Gurzun Mariana. 

La începutul  lunii decembrie s-a derulat prima Simulare – din cele două prevăzute în 

acest an – a Examenelor Naţionale – Evaluare Naţională şi Bacalaureat, la care domnii 

profesori Botezatu Ioan – Răzvan și Gurzun Mariana au asigurat evaluarea lucrărilor. 

La Simularea Examenului de Evaluare Naţională au participat un număr de 40 de elevi şi 

s-a înregistrat un procent de promovabilitate de  84.45 %. 

Situaţia şcolară pe clase și note la Simularea Examenului de EVALUARE NAȚIONALĂ a 

fost următoarea: 

NOTA 

SIMULARE 

EXAMENUL DE 

BACALAUREAT 

1.00 

/ 

1.99 

2.00 / 

2.99 

3.00 / 

3.99 

4.0

0 / 

4.9

9 

5.00 

/ 

5.99 

6.00 

/ 

6.99 

7.00 / 

7.99 

8.00 

/ 

8.99 

9.00 / 

10 

ME

DI

A 

PROCENT 

PROMO 

VABILI 

TATE 

DECEMBRIE 

2018 

a VIII a A,B –  

40 elevi 

- - 1 

2 

- 

3 

4 

1 

5 

5 

5 

7 

4 

1 

2 

- 

  

PROCENT  

% 

 

% 

7.5 

% 

7.5 

% 

12.5 

% 

25 

% 

30 

% 

12.5 

% 

5.00 

% 

 84.45 

% 

La simularea Examenului de Bacalaureat organizată de I.SJ. Iaşi în luna decembrie 

2018, din cei 42 (patruzeci și doi) de elevi înscrişi în clasele a XII a au participat un număr de  

40 (patruzeci) de elevi. Rezultatele obţinute  de elevii claselor a XII a la obiectul limba şi 

literatura română la această simulare pot fi considerate mulțumitoare, datorită procentului de 

elevi care au promovat acest examen – 11 (unsprezece), procent ce reprezintă 27.50 %. 

În luna ianuarie, elevii claselor a V - VIII , coordonați de doamna profesoară Gurzun 

Mariana a participat la etapa I a Concursului COMPER, Concurs şcolar naţional de 

COMPETENŢĂ ŞI PERFORMANŢĂ, obţinând rezultate mai mult de cât meritorii.  

Catedra de limba şi literatura română s-a preocupat şi de pregătirea elevilor capabili de 

performanţă, cu care şcoala noastră va participa la concursurile şcolare, în speţă, Olimpiada 

de Lingvistică - faza locală și apoi faza judeţeană, Olimpiada de Limbă şi Comunicare – faza 

locală și apoi faza judeţeană, Olimpiada Lectura ca Abilitate de Viață - faza locală și apoi 

faza judeţeană. 

3.) RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A PROFESORILOR 

DE LIMBI MODERNE 

Responsabil 

prof.  Spătaru Henriette 

Comisia metodică – Limbi moderne, în semestrul I, și-a centrat activitatea pe 

următoarele obiective: aplicarea curriculum-ului național, întocmirea planificărilor 

calendaristice, parcurgerea ritmică și calitativă a conținuturilor școlare, informare continuă 

asupra noutăților de specialitate și de didactica disciplinei, perfecționarea actului de predare-

învațare pentru creșterea eficientei școlare, acest lucru realizându-se prin dezvoltarea unor noi 

strategii, metode și stiluri de predare (interdisciplinaritatea, învățarea prin descoperire, lucrul 

în echipă), accentuarea laturii educative și formative, utilizarea de strategii activ-

participative, diversificarea modalităților de evaluare (proiecte, portofolii), aplicarea de texte 

predictive și interpretarea acestora. 

În acest semestru s-a urmărit, în mod deosebit, creșterea calității pregătirii elevilor, 

punându-se accent, în special, pe abilitățile intelectuale și modelele atitudinale și 

comportamentale în scopul formării unor personalități armonioase în concordanță cu cerințele 

actuale și viitoare ale dezvoltării societății. 
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Activitatea desfașurată a ținut cont de precizările primite la consfătuirile cadrelor 

didactice desfășurate pe specialități la fiecare început de an școlar. 

În luna septembrie, fiecare membru al comisiei a analizat programele școlare, apoi a 

întocmit macroproiectarea activităților didactice, proiectarea activității semestriale a 

sistemului de lecții, a conținuturilor, de recapitulare, consolidare și evaluare. S-a ținut cont de 

identificarea obiectivelor, selectarea conținuturilor, analiza resurselor, determinarea activității 

de învățare și stabilirea instrumentelor de evaluare. Membrii comisiei au prezentat elevilor 

din clasele a XII-a programa de pregătire pentru susținerea examenului de competență 

lingvistică și au realizat un program bine stabilit de lucru suplimentar. 

Membrii comisiei metodice s-au întâlnit în luna septembrie pentru a dezbate chestiunea 

testelor inițiale; s-au oferit precizări legate de conținutul testelor, modele pentru fiecare 

disciplină și s-au validat testele. În luna octombrie au fost analizate rezultatele testelor inițiale 

în cadrul comisiei metodice, fiecare membru al comisiei prezentând situația testelor aplicate 

la clase. Au fost reliefate aspectele pozitive și negative și s-au stabilit măsurile ameliorative. 

În cadrul catedrei de limbi moderne, în semestru I s-au desfășurat următoarele activități:  

Luna Septembrie: 

septembrie 2018 – profesorii de limba engleză, Ungureanu Iulian și Ancuța Axintescu Doina 

au participat la Consfătuirile profesorilor de limba engleză, iar prof. de limba franceză - 

Blagoci Angelica, Spataru Mihaela și Roșu Ana Maria au participat la Consfătuirile 

profesorilor de limbi romanice, organizate de IȘJ Iași. 

26 septembrie  - Ziua Europeană a Limbilor – Catedrele de limba engleză și limba 

franceză împreună cu elevii claselor V-XII au realizat proiecte tematice cu privire la 

importanța cunoasterii unei limbi de circulatie internationala si beneficiile acesteia in 

societatea în care trăim. Dl. prof. Ungureanu Iulian și d-na prof. Ancuța Doina, împreună cu 

elevii claselor V-XII, au realizat proiecte și prezentări cu tema – Culturi și civilizații 

europene. Impreuna cu elevii claselor V-XII, doamnele profesoare Blagoci Angelica, Spataru 

Henriette–Mihaela, Roșu Ana Maria au realizat postere, desene și proiecte tematice cu mesaje 

in limbile europene, elevii au recitat poeme și poezii în limbile europene cunoscute. 

Luna Octombrie: 

5 octombrie  –  Ziua Internatională a Educației a fost marcată prin organizarea unei 

activități în cadrul căreia elevii clasei a IX-a C, coordonați de prof. diriginte Spataru Mihaela 

au realizat postere și s-au prezentat lucrări pe tema "Școala în lume - școala de ieri și de 

azi".  

Dl. prof. Ungureanu Iulian și d-na prof. Ancuța Doina au desfășurat activități specifice Zilei 

Educației  și anume,  jocuri educative în limba engleză la clasele V-VIII. 

26 octombrie - prof. Spataru Mihaela și prof. Blagoci Angelica au pregătit elevii în cadrul 

Proiectului Educațional "Cangurul Lingvist" - Limba Franceză, organizat de Institutul 

pentru Dezvoltarea Evaluării în Educație și Editura Sigma cu sprijinul Ambasadei 

Franței, Delegației Wallonie-Bruxelles, Institutului Francez din România și Organizației 

Internaționale a Francofoniei.  
La Concursul ʺCangurul Lingvistʺ– Limba Franceză – elevii coordonați de prof. Spataru 

Mihaela au obținut următoarele rezultate la faza locală: Covrig Bianca – Maria – cl. a VI –a – 

Premiul I, Roșu Denisa –Elena –cl. a VI-a – Premiul al II-lea și Jitaru Andrei-Vlad –cl. a VI-a  

- Premiul al III-lea. Elevii au primit diplome și premii din partea d-nei prof. Spataru Mihaela. 

28-30 octombrie - membrii catedrei de limba engleză au fost implicati în activități 

extracurriculare, specifice limbii engleze, cu ocazia sărbătorii de Halloween – Halloween 

party – expoziție de măști, costume și obiecte confecționate de elevi, dar și proiecte tematice 

pe tema Halloween-ului.  

Luna noiembrie: 
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3 nov. 2018 - Participare la întrunirea profesorilor de limba engleză arondați cercului metodic 

numărul 11, cu tema Managing classes with mixed-ability students, desfășurată, la Liceul 

Tehnologic "Mihai Busuioc" Pașcani. 

-16-20 noiembrie -  Concurs „Jeux de languages” – au fost implicate clasele IX–XII, elevii 

coordonați de doamnele prof. Blagoci Angelica, Spataru Mihaela și Roșu Ana Maria au 

realizat proiecte tematice pentru ʺLa Fête de la gastronomie françaiseʺ(desene și rețete 

culinare). 

16 noiembrie – prof. diriginte Spataru Mihaela a desfășurat cu elevii clasei a IX-a C, 

activitatea extracurriculară ʺRiscurile consumului de tutunʺ - Ziua Națională fără tutun, 

marcată în fiecare an printr-o inițiativă menită a atrage atenția asupra impactului pe care îl are 

fumatul asupra sănătății oamenilor. Tema a fost ʺTutunul, o amenințare globală în calea 

dezvoltăriiʺ, astfel încât Agenția Națională Antidrog, prin intermediul Centrelor de 

Prevenire, Evaluare și Consiliere Antodrog  județene (CPECA) folosește acest prilej pentru a 

derula activități de informare, sensibilizare și conștientizare în mediul școlar, familial și în 

comunitate, cu privire la riscurile consumului de tutun și de formare de abilități de viață 

sănătoasă. 

23 noiembrie: membrii catedrei de limba engleză au organizat  proiectul educațional “Happy 

Thanksgiving Day” - coordonatori prof. Ancuța Axintescu Doina și prof. Ungureanu Iulian. 

Principalele obiective au vizat cunoaşterea unui aspect al tradiţiilor americane mult 

mediatizat, posibilitatea ca elevii să-si manifeste recunoștința față de persoanele importante 

din viața lor, satisfacţia demonstrării cunoştinţelor de limbă engleză, dezvoltarea spiritului de 

iniţiativă şi de competiţie, folosirea aptitudinilor şi a talentelor artistice. Totodată, elevii 

claselor V-XII au participat la un concurs de rețete culinare de Ziua Recunoștinței și au adus 

fructe și legume ce au fost ulterior donate copiilor nevoiași din școală. 

Luna decembrie: 

18-22 decembrie 2018 – în cadrul comisiei metodice, profesorii de limba engleză și cei de 

limba franceză au  organizat diverse activități dedicate sărbătorilor de iarnă: ʺIt's Christmas 

time!ʺ, ʺTraditions et coutumes de Noël en France et en Roumanieʺ. Elevii au realizat 

felicitări, desene, postere și colaje pe tema Crăciunului, au interpretat colinde și poezii în 

limbile engleză și franceză, au audiat povești despre Crăciun în limbile engleză și franceză. 

– dec. 2018 - prof. Ungureanu Iulian a participat cu elevii clasei a VII-a la o acțiune de 

voluntariat, un concert caritabil - "De Crăciun, fii mai bun!", activitate în cadrul căreia, 

elevii au cântat colinde, au vândut prăjituri și felicitări pentru a ajuta copiii cu o situație 

materială precară. 

ianuarie 2019 – prof. de limba franceză Blagoci Angelica, Spataru Mihaela și Roșu Ana-

Maria au desfășurat activitatea «La Géographie de la France» – Să cunoaștem geografia 

Franței! – prezentări PPT și concurs între clase pe teme de geografie a Franței – cl. V-VIII și 

cl. IX-XII. 

4.) RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A PROFESORILOR DE 

MATEMATICĂ 

Responsabil 

Prof. Nemțanu Sorina 

Membrii comisiei sunt:  
1. Prof. Nemţanu Sorina 

2. Prof. Butnaru Cristina   

3. Prof. Focşa Ştefan 
 

Catedra de matematică şi-a concentrat activitatea pe formarea şi dezvoltarea la elevi a 

unor abilităţi de rezolvare a problemelor pe baza relaţionării cunoştinţelor din diferite 

domenii , precum şi pe înzestrarea lor cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să le 
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asigure o integrare  profesională optimă. Activitatea  la nivelul catedrei s-a desfăşurat 

conform planului managerial stabilit la începutul anului şcolar. 

Astfel, pe parcursul anului şcolar 2018-2019 comisia metodică a ariei curriculare 

“Matematică” şi-a propus atingerea obiectivelor: 

asigurarea caracterului practic-aplicativ al proiectării şi al cunoştinţelor predate şi corelarea 

acestora cu achiziţiile anterioare;  

- identificarea unor metode specifice de predare-învăţare centrate pe elev şi adaptarea 

într-o mai mare măsură a strategiilor de lucru la cerinţele colectivelor de elevi;  

- obţinerea unor rezultate cât mai bune la olimpiadele pe discipline, concursuri şcolare, la 

testele naţionale şi la bacalaureat;  

- sporirea interesului elevilor pentru disciplinele din această arie curriculară prin 

participarea la diferite activităţi, parteneriate,proiecte şi concursuri în cadrul şcolii, la 

nivel municipal şi judeţean;  

- îndrumarea cadrelor didactice debutante în întocmirea planificărilor, a proiectelor de 

lecţii şi pe unităţi de învăţare şi a altor documente necesare în activitatea didactică;  

- perfecţionarea membrilor comisiei prin participarea la cursuri de formare, susţinerea de 

referate, 

- interasistenţe, participarea la activităţile cercurilor pedagogice; 

- identificarea şi acoperirea, pe cât posibil, a lacunelor din cunoştinţele elevilor la această 

disciplină. 

1. Activităţi organizate la nivelul şcolii de către comisia metodică 

- întocmirea planului de muncă pentru acest an şcolar; 

- stabilirea programului de activităţi pentru anul şcolar 2018/2019; 

- prezentarea raportului de activitate a comisiei profesorilor de matematică pentru anul 

şcolar 2017-2018; 

- participarea la consfătuirile organizate de I.S.J. ; 

- dezbaterea programelor şi a planificărilor apărute pe edu.ro; 

- participarea la cercul pedagogic al profesorilor de matematică; 

- participare la cursuri de perfecţionare organizate de CCD Iaşi; 

- realizarea Testării iniţiale şi discutarea rezultatelor; 

- analiza rezultatelor obţinute la simularea EN şi BAC 2018; 

- meditaţii la matematică (săptămânal/pe clase) pentru pregătirea examenului de EN şi 

BAC;  

- efectuarea de ore de pregătire suplimentară remedială în cadrul proiectului desfăşurat în 

şcoală ROSE şi participarea efectivă la aceste ore a tuturor elevilor înscrişi în proiect ; 

- pregătire suplimentară pentru elevii participanţi la olimpiade şi concursuri şcolare; 

- stabilirea subiectelor şi organizarea olimpiadei de matematică – etapa pe localitate; 

- participare la concursuri organizate de alte şcoli; 

- participare la concursuri organizate de şcoală; 

2. Participarea la activităţi/concursuri în afara şcolii, parteneriate şcolare şi rezultate 

obţinute  
- propunere de subiecte pentru olimpiada de matematică – etapa locală - prof. Nemţanu 

S; 

- evaluator şi propunător de subiecte la concursul de matematică: Speranţe olimpice (Lic. 

M. Sadoveanu –Paşcani)- prof. Nemţanu S; 

- participare la CEX-Paşcani - prof. Nemţanu S , 3 elevi de la clasa a Va , 2 elevi de la 

clasa a VI-a, 1 elev la clasa a VII-a şi 3 elevi de la clasa a VIII-a  

- premii şi menţiuni: 

S-au obţinut rezultate bune şi foarte bune la următoarele concursuri de 

matematică:   
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Nr. 

crt. 

Numele şi prenumele elevului Clasa Concursul Premiul 

1 BOTEZ CIPRIAN VII Lumina Math-faza 

judeţeană 

Menţiune 

 

Concursul Comper-Matematica- Etapa I 2019 

 

Nr.crt. Clasa Premiul Nr. de premii 

1 V III 13 

2 V Menţiune 6 

3 VI I 2 

4 VI II 3 

5 VI Menţiune 1 

6 VII II 2 

7 VII III 2 

8 VII Menţiune 1 

9 VIII I 6 

10 VIII II 4 

11 VIII III 2 

12 VIII Menţiune 4 

 

3. Rezultate la simulări:  

a) Simulare Evaluare Naţională 

 

Clasa Note Nr. 

elevi 

Media Prof. 

1-

1.99 

2-

2.99 

3-

3.99 

4-

4.99 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-

9.99 

10 

VIII A 0 2 3 3 3 3 2 3 2 0 21 5,66 Nemţanu S. 

VIII B 2 3 3 3 4 2 2 0 0 0 19 4,30 Nemţanu S. 

Total 2 5 6 6 7 5 4 3 2 0 40 5,01  

Procent 47% 53%    

 

b) Simulare Bacalaureat 

Clasa Note Nr. 

elevi 

Media Prof. 

1-

1.99 

2-

2.99 

3-

3.99 

4-

4.99 

5-

5.99 

6-

6.99 

7-

7.99 

8-

8.99 

9-

9.99 

10 

XII  A 9 4 1 2 7 0 0 0 0 0 23 2,90 Nemţanu S. 

XII B 14 3 1 1 3 1 0 0 0 0 23 2,40 Butnaru C. 

Total 23 7 2 3 10 1 0 0 0 0 46 2,65  

Procent 76% 24%    

 

4. Amenajarea spatiilor din şcoală, confecţionarea de material didactic, dotarea comisiei 

cu material didactic:  
- actualizarea panourilor existente: ,,Examene Naţionale” şi ,,Gazeta matematică‟‟  

- confecţionarea de planşe cu formule matematice ; 

- confecţionarea de corpuri geometrice ;  

 Concluzie: 
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Punând în balanţă atât aspectele pozitive cât şi pe cele negative, ca o concluzie, însă, a 

întregii activităţi a Comisiei, pe parcursul primului sem. al  anului şcolar 2018-2019, aceasta 

s-a desfăşurat în bune condiţii, membrii Comisiei preocupându-se în permanenţă pentru 

creşterea calităţii şi eficienţei procesului de învăţământ la disciplina matematică. 

 Toţi membrii au avut o activitate deosebită în numeroase activităţi la nivelul comisiei, 

la nivelul unităţii de învăţământ. 

 

5.) RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A PROFESORILOR DE 

ŞTIINŢE ȘI INFORMATICĂ 

Responsabil  

prof. Tcaci Carmen 

1. RESURSE UMANE. 

Comisia metodică din aria curriculară ”Științe” este formată din următoarele cadre didactice:  

- fizică: prof. drd. Spiridon Gheorghe, prof. gr. I Tcaci Carmen, prof. Andronache 

Lăcrămioara 

- chimie: prof. gr. I Cozma Ramona 

- biologie: prof. gr. I Avarvarei Liliana 

- informatică și TIC – prof. gr. I Ioniță Dana, prof. gr. I Tcaci Carmen 

2. RESURSE MATERIALE 

- 1 laborator fizică/chimie 

- 1 laborator biologie 

Laboratoarele beneficiază de o dotare ce asigură la nivelul standardelor o derulare 

corespunzătoare a orelor de specialitate. În cadrul orelor sunt utilizate și resursele 

laboratorului de informatică, asigurându-se integrarea TIC în predarea/învățarea disciplinelor 

de specialitate. 

3. CURRICULUM 

Planificarea activităților pentru orele din trunchiul comun a respectat ordinele MEN în 

vigoare. La nivelul catedrei nu există discipline opționale. 

4. ACTIVITĂȚI DERULATE 

Activitatea comisiei a debutat, la începutul anului școlar, cu participarea la 

consfătuirile cadrelor didactice, urmată de planificarea activităților individuale și în cadrul 

comisiei pentru anul școlar în curs. La începutul semestrului I au fost aplicate teste de 

evaluare inițială la nivelul claselor a V-a și a IX-a (biologie), a VI-a și a IX-a (fizică), a VII-a 

și a IX-a (chimie), clasa a IX-a (TIC) conform cerințelor impuse de MEN. Rezultatele 

testărilor inițiale au fost discutate la nivelul catedrei, stabilindu-se măsurile necesare pentru 

remedierea punctelor slabe constate și ameliorarea rezultatelor școlare. Astfel, activitatea pe 

anul şcolar în curs are în vedere: 

 identificarea stilurilor de învăţare a elevilor, în vederea selectării unor strategii 

didactice eficiente; 

 folosirea unor metode de predare/învăţare cu caracter diferenţiat, în funcţie de 

posibilităţile intelectuale ale elevilor şi de stilurile de învăţare ale acestora; 

 diversificarea metodelor de predare/învăţare/evaluare cu accent pe învăţarea centrată pe 

elev; 

 dezvoltarea competențelor de studiu și învățare individuală și a celor de cooperare în 

grup; 

 integrarea experiment/aplicații practice; 

 implicarea părinţilor în vederea conştientizării elevilor asupra necesităţii studiului 

individual; 

 colaborarea cu dirigintele clasei în vederea monitorizării elevilor cu cerinţe 

educaţionale speciale. 
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Rezultatele testărilor inițiale au fost utilizate în adaptarea planificărilor calendaristice și a 

celor pe unități de invățare la necesitățile colectivelor de elevi, astfel încât numărul elevilor 

promovați la finele fiecărui semestru și anual să fie în creștere raportat la valorile înregistrate 

în anul școlar anterior. 

5. ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE. REZULTATE OBȚINUTE DE ELEVI LA 

CONCURSURI SPECIFICE PE DISCIPLINE ȘI CUPRINSE ÎN CAEN/CAER/CAEJ 

Membrii catedrei au fost implicați în: 

 derularea simulărilor examenelor naționale (decembrie 2018); 

 susținerea de activități în cadrul Clubului de informatică prof. Tcaci Carmen – 

(2h/săptămână pentru fiecare grupă, conform programului afișat la laborator); 

 ”Hour of code” – în cadrul Săptămânii Educație în Tehnologia Computerelor 

(participanți elevii claselor de gimnaziu, liceu, profesională); participarea lunară la 

întâlnirile CoderDojo Iași a unui număr de șase elevi membri ai Clubului de 

informatică – prof. Carmen Tcaci; 

 inițierea și derularea proiectului ”Științe și gastronomie”, proiect câștigător în cadrul 

selecție de proiecte finanțate de Fundația Comunitară Iași, prin Fondul 

Științescu (buget obținut pentru finanțare 4500 lei, ce este utilizat pentru 

redotarea laboratoarelor de fizic-chimie, respectiv biologie)  - prof. Carmen Tcaci, 

prof. Liliana Avarvarei, prof. Ramona Cozma, prof. Dana Ioniță. 

 realizare și actualizare site-ului școlii – prof. Carmen Tcaci; 

 selectarea și pregătirea suplimentară a elevilor în vederea participării la fazele județene 

ale olimpiadelor pe discipline – prof. Carmen Tcaci, prof. Liliana Avarvarei, prof. 

Ramona Cozma); 

 participarea la manifestări cultural – artistice organizate în școală cu ocazia sărbătoririi 

evenimentelor naționale și a celor cu specific local; 

Rezultate parțiale: 

- premiul III, concus interjudețean interdisciplinar Religia în dimensiune virtual – echipaj 

coordonat de prof. Dana Ioniță, în colaborare cu prof. religie Maria Osoianu. 

6. FORMARE CONTINUĂ 

Modalitatile principale de organizare a formării continue la nivelul catedrei s-au 

concretizat în activităţile metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice realizate la nivelul unităţii 

de învăţământ (comisii metodice şi cercuri pedagogice). La nivelul catedrei au fost susținute 

activități specifice ce au avut ca scop diseminarea competențelor dobândite ca urmare a 

participării la cursuri de formare a căror tematică s-a axat pe implementarea de proiecte. 

De asemenea, prof. Carmen Tcaci a susținut, în calitate de propunător de curs și 

formator - colaborator CCD ”Spiru Haret” Iași cursul de formare (30 de ore) Calitate și 

eficiență în cariera didactică – 2 grupe (50 cursanți). Program de formare avizat 

MENCȘ/DGISSEP cu Nr.38446/23.01.2018 este cuprins în oferta de cursuri a CCD Iași 

pentru anul școlar 2018/2019. 

7. PUNCTE TARI 

 - buna pregătire de specialitate a cadrelor didactice, disponibilitatea de a derula activități în 

afara orelor de curs, comunicarea permanentă și eficientă între membrii comisiei 

8. PUNCTE SLABE 

- cerințele extrem de ridicate ale programelor și subiectelor date la concursurile de 

profil/olimpiadele școlare pe discipline, fapt ce duce la scăderea numărului de elevi interesaţi 

să participe la concursurile şi olimpiadele şcolare specifice ariei „Ştiiţe” și Informatică. 

9. OPORTUNITĂŢI ŞI AMENINŢĂRI 

- organizarea unor activităţi extraccuriculare interdisciplinare ca urmare a participării la 

diverse proiecte educaţionale care pot aduce în faţa elevilor motivele pentru care studiul 
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ştiinţelor naturii și a domeniilor IT reprezintă un beneficiu pentru dezvoltarea personală şi 

orientarea încarieră; 

- implicarea elevilor cu potenţial de învăţare ridicat spre foarte multe activităţi 

extracurriculare care nu le mai lasă timp sufficient şi pentru activitatea de performanță pe aria 

Științe și IT; 

6.) RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE A PROFESORILOR 

ISTORIE-GEOGRAFIE-RELIGIE 

Responsabil 

prof. Botezatu Mariana 

Întreaga activitate didactică derulată pe perioada semestrului I al anului școlar 2018-

2019 s-a consumat în limita parametrilor operaționali și-n directă consonanță cu obiectivele 

propuse  spre a fi realizate. Fiecare palier metodic din cele patru componențiale și-a derulat 

activitățile, atât în plan intern, la nivelul catedrei de socio-umane, dar și în afara acestuia la 

nivelul cercurilor zonale  pe discipline distincte de studiu. 

Au fost astfel. 

- participări la ședințe consultative la nivelul ISJ Iași; 

- elaborarea platformelor – program de susținere a întregii activități didactice, concret 

prin: planificări anuale și semestriale, teste de evaluare inițială, de etapă și sumative, 

proiecte educative la nivelul catedrei; 

- Simpozioane județene și activități inițiate de facultățile de profil. 

Aria curriculară „Om – Societate” reunește un număr de 5 discipline de sine – stătătoare, 

fiecare derulându-și propriul program metodologic la nivelul școlii și afiliindu-se cercurilor 

zonale constituite cu sprijinul I.S. J..Iași; 

- participare la cercurile zonale, pentru fiecare disciplină în parte și întruniri periodice 

inițiate de CJRAE, Iași; 

- ore de pregătire suplimentară în vederea susținerii Examenului de Bacalaureat, clasa a 

XII a, specialitatea geografie și logică-argumentare;; 

- derularea Proiectului educativ„Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil, inițiat și 

organizat de profesor Maria Osoianu cu o participare impresionantă și o prestație 

remarcabilă apreciată chiar de reprezentanții ISJ Iași; 

- de asemenea, colaborări cu reviste de specialitate „Terra magazin”, „Historia”, 

„Lumină și dar”, etc. 

- programe artistice și activități mediatice și culturale care au implicat membrii catedrei 

de socio-umane; 

- crearea unor punți de colaborare interdisciplinară cu celelalte catedre din școală; 

7.) RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE APROFESORILOR DE 

MUZICĂ  EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI DESEN 

Responsabil 

prof.  Ianole Dumitru 

Activitatea Comisiei metodice „Artă și sport” s-a axat în primul semestru al acestui an 

școlar pe diversitate, atractivitate, creativitate, implicare totală și responsabilitate, atât din 

partea cadrelor didactice, cât și din partea elevilor. Relația profesor-elev, una deschisă și 

sinceră, a contribuit substanțial în atingerea obiectivelor stabilite. 

Pentru a asigura un cadru prielnic de desfășurare a activității didactice, membrii 

comisiei au elaborat toate documentele necesare într-o perioadă scurtă de timp, respectând cu 

strictețe programele școlare și particularitățile fiecărei clase în parte. Fac referire aici la 

planificările calendaristice, testele inițiale, precum și la programul activităților 

extracurriculare. 

O importanță deosebită a fost acordată evaluării și autoevaluării elevilor, desfășurate 

destul de frecvent în cursul semestrului. Dacă evaluarea a prezentat nivelul de pregătire la un 
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moment dat, autoevaluarea ne-a arătat că elevii noștri sunt capabili să emită propriile judecăți 

de valoare în aprecierea unei opere de artă, a unui exercițiu fizic. 

Un accent deosebit s-a pus pe activitățile extracurriculare. Fiecare profesor a încercat să 

cuprindă o gamă largă de activități și cât mai atractive. Și cred că au și reușit. Dar cei mai în 

măsură să se pronunțe sunt elevii. 

Doamna Pricop Anca-Mihaela, profesor de educație plastică, a organizat și desfășurat 

următoarele activități: 

Carnavalul toamnei, expoziție cu desene – septembrie 2018; 

1 Decembrie – Ziua Națională a României, expoziție cu desene – decembrie 2018; 

Bucuriile iernii, expoziție cu desene; 

Sfântul Nicolae văzut prin ochi de copil,concurs județean de creație plastică, unde doamna 

profesor a fost organizator și membru de jurizare. 

Premii obținute: 

Manoliu Bianca, premiul al II-lea; 

Ionașcu Sabina, premiul special; 

Ioniță Maria, premiul al II-lea; 

Filip Cristina, premiul al III-lea; 

Bambu Ilinca, premiul al II-lea. 

Domnișoara Dănilă Alexandra, profesor de educație muzicală, s-a remarcat prin 

următoarele activități: 

- program artistic prezentat de Ansamblul vocal-instrumental „Ghiocelul”; 

- program artistic prezentat cu ocazia Zilelor școlii; 

- concert de colinde; 

- program artistic dedicat Unirii. 

Profesorul de educație fizică și sport, domnul Ianole Dumitru, s-a implicat în următoarele 

acțiuni: 

- participări la: Cupa „Mihail Sadoveanu”-handbal feminin și masculin, ciclul liceal; 

Cupa „Mica handbalistă”-handbal feminin, clasele V-VI; Cupa „Moș Crăciun”-fotbal 

masculin, ciclul gimnazial; 

- a reușit să adune fonduri în contul Asociației Sportive Școlare „DINAMIC” în valoare 

de 5 450 lei; 

- a înzestrat unitatea noastră cu noi materiale și echipamente sportive. 

Domnul Verdeș Lucian, profesor de educație fizică și sport, s-a remarcat prin rezultatele 

obținute la o serie de competiții sportive: 

- locul III, obținut de elevul Simion Denis (clasa a III-a A) la „Crosul Toamnei”, pe 1 

octombrie 2018; 

- locul I, obținut de elevul Niculița Vlad (clasa a III-a A), locul II, obținut de elevul 

Ailincăi Robert (clasa a IV-a A) și 2 locuri III, obținute de elevii Bursuc Leonard și 

Petrișor Alexandru (clasa a III-a A), la concursul de ciclism, organizat de Clubul 

Copiilor; 

- locul IV, obținut de reprezentativa de fotbal a ciclului primar la Cupa „Moș Crăciun”, 

pe 15 decembrie 2018. 

În încheierea acestui raport doresc să mulțumesc colegilor pentru implicare și 

responsabilitate. 

8.) RAPORT DE ACTIVITATE AL CATEDREI TEHNICE 

Responsabil 

Prof. Neculăeș Ema 

Comisia metodica a catedrei tehnice a Liceului Economic ”Nicolae Iorga”Pascani in 

anul scolar 2018-2019 este  formata din cadre didactice ce predau discipline de specialitate la 

clasele IX-XII si profesorul de educatie tehnologica cu predare la clasele V-VIII. 



18 

 

Structura comisiei in anul scolar 2018-2019 este  urmatoarea : 

-4 cadre didactice economisti ce predau la clasele de Comert  

-4 cadre didactice ingineri si maistri ce predau la clasele de Turism si alimentatie 

-1inginer profesor de educatie tehnologica 

Cadrele didactice la inceput de an scolar au participat la consfatuirea cadrelor tehnice , 

unde s-au discutat probleme legate de intocmirea planificarilor, structura anului scolar 2018-

2019, programarea testelor initiale, colaborarea cu agentii economici pentru buna desfasurare 

a stagiilor de pregatire practica a elevilor , pentru ca acestia sa-si insuseasca competentele 

cheie si s-au prezentat realizarile din anul scolar precedent. 

In cadrul comisiei au fost repectate termenele de  intocmire si predare a planificarilor 

calendaristice , parcurgerea ritmica si de calitatea continuturilor scolare . 

La prima intalnire a comisiei metodice s-au propus o serie de obiective  necesare pentru 

asigurarea calitatii actului educational dupa cum urmeaza: 

- Susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar ; 

-Monitorizarea numarului de absente ; 

-Colaborarea şcoală-familie ; 

- Organizarea de activităţi extracurriculare ; 

-Participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective ; 

- Asigurarea accesului la informaţia de specialitate ;  

- Favorizarea schimbului de experienţă ; 

-Perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare ; 

Proiectarea activităţii la nivelul învăţământului liceal s-a realizat prin dezvoltarea de 

competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordării transcurriculare a conţinuturilor 

programelor şcolare.  

De asemenea, s-a ţinut cont de noile reglementări elaborate de MECT, precum şi de 

recomandările primite din partea inspectorului de specialitate. 

La inceputul semestrului I s-au derulat testele initiale , rezultatele acestora au fost aduse 

la cunostinta elevilor cat si parintilor . 

In luna ianuarie 2019 s-a prelucrat la clasa a-XII-a metodologia  privind desfasurarea  

examenului de certificare a competentelor profesionale nivel 4,s-au intocmit listele cu temele 

pentru realizarea proiectului de certificare de catre profesorii indrumatori :Neculaes Antonela 

Ema, Anton Maricela ,Costan Diana si Dondas Adriana. La clasa a XI-a invatamant 

profesional NIVEL III  -indrumator Ciocan Narcisa, 

Activitatile  extracurriculare desfasurate cu elevii in semestrul I 

- Succesul profesional prin J.A. ROMANIA . 

- Activitate filantropica ,,Antreprenoriat in gastronomie‟‟ 

- Activitati de orientare profesionala ca parte a European Vocational Skills Week 

- Activitati in cadrul S.N.A.C.-saptamana legumelor si fructelor donate. 

- Activitate in cadrul Targului de Craciun 

- Proiectul filantropic ,,Si noua ne pasa „‟ in colaborare cu Asociatia Surorilor 

Franciscane de Assisi Halaucesti 

Activitatea  comisiei in semestrul I al anului scolar 2018-2019  s-a desfasurat in bune 

conditii,  membrii comisiei preocupandu-se pentru cresterea calitatii si eficientei procesului 

de invatamant la modulele si disciplinele de specialitate. 

9.) RAPORT  CU PRIVIRE LA  ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 

Responsabil, 

Prof. Gurzun Mariana 

Activitatea educativă şcolară şi extraşcolară reprezintă spaţiul aplicativ care permite 

transferul şi aplicabilitatea cunoştinţelor, abilităţilor și competenţelor dobândite în sistemul 

de învăţământ. Prin formele sale specifice, activitatea educativă şcolară şi extraşcolară 
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dezvoltă gândirea critică şi stimulează implicarea tinerei generaţii în actul decizional, în 

contextul respectării drepturilor omului şi al asumării responsabilităţilor sociale, realizându-

se, astfel, o simbioză lucrativă între componenta cognitivă şi cea comportamentală.  

În semestrul I al anului școlar 2018-2019 activitatea educativă şcolară şi extraşcolară de 

la Liceul Tehnologic Economic,,Nicolae Iorga‟‟ Pașcani a vizat în permanență ridicarea 

standardelor calitative ale educaţiei formale şi non-formale prin complementarizarea lor în 

vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării acestora ca cetăţeni europeni 

proactivi. 

Activitatea Comisiei Educative a debutat prin participarea responsabilului cu proiecte și 

programe educative  la consfătuirile programate în diverse etape, în vederea asigurării 

climatului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 

Doamna profesor Gurzun Mariana, în calitate de responsabil cu proiecte și programe 

educative, a participat la activitățile Cercului Pedagogic al Consilierilor Educativi, a întocmit 

Planul managerial și Planul operațional al activităților educative, vizând corelarea acestora  

cu ţintele strategice ale MEN şi ale Liceului Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” Paşcani. 

De asemenea, toate cadrele didactice au realizat în timp util documentele de proiectare 

a activităţilor specifice calității de diriginte: planificarea activității de „Consiliere şi 

orientare”, a activităţilor extracurriculare, precum și a activităților de consiliere și suport 

educațional oferite părinților. 

În perioada septembrie-octombrie 2018 a fost demarată procedura de alegere a noului 

Consiliu al Elevilor, respectând atât  Strategia si calendarul alegerilor Consiliului National 

al Elevilor, cât și Regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin OMECTS nr.4247 

din 26.06.2010. 

Consiliul Elevilor și-a elaborat planul de activităţi educative, implicându-se activ în 

propunerea şi implementarea unor programe, proiecte, acţiuni şi evenimente pentru elevi 

(organizare).  

Au fost derulate în acest sens acțiuni de  informare a elevilor în legătură cu drepturile şi 

responsabilităţile lor, aşa cum rezultă ele din documentele internaţionale şi naţionale; s-au 

elaborat  şi implementat  proiecte de educaţie, cultură, sport şi mediu; s-au organizat activităţi 

cultural- artistice de promovare și susținere a tinerelor talente din rândul elevilor, s-au realizat 

studii şi sondaje referitoare la respectarea drepturilor şi obligaţiilor elevilor în instituţii de 

educaţie, s-au aplicat chestionare în vederea identificării cauzelor care generează absenteism 

și mediocritate şcolară, s-au organizat discuţii şi forumuri pe probleme de violenţă, consum 

de droguri, abandon şcolar sau alte probleme legate de aspecte sociale din viaţa elevilor.  

În proiectarea și desfășurarea activităților educative, dar mai ales administrative și de 

investiții a fost implicat - alături de Consiliul Elevilor- Consiliul Consultativ al Părinţilor ca 

principal promotor şi coordonator. 

În vederea creşterii  nivelului calităţii actului educaţional au fost inițiate și derulate  

multiple activităţi şi proiecte vizând educaţia pentru sănătate, educaţia ecologică, educaţia 

civică şi pentru pace, educaţia cultural-artistică şi ştiinţifică, educația rutieră, educația prin 

sport etc. .  

Au fost derulate în unitate (şcoală coordonatoare) unele activități și proiecte educative, 

după cum urmează:  

Proiectul educaţional “ZIUA EUROPEANĂ A LIMBILOR STRĂINE” –  septembrie , 

coordonatori, profesori: Blagoci Angelica, Spataru Henriette – Mihaela, Roșu Ana Maria; 

Activitatea educativă „ZIUA VERDE A ECO-ŞCOLILOR DIN ROMÂNIA”  – 

coordonatori: profesor Gurzun Mariana, director adjunct, profesor Blagoci Angelica, profesor 

Apetroaie Gabriela;   
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Proiect de reciclare a deşeurilor din hârtie – desfăşurat în parteneriat cu S.C. BLU 

SATELIT SRL Paşcani, responsabili, profesor Blagoci Angelica, profesor Gurzun Mariana, 

profesor Neculăeș Ema, profesor Ipate Alina; 

Proiect educativ Toamna - belşug, culoare, sănătate (Happiness is the key for Haloween! 

Proiect educativ “Târgul de Crăciun - Responsabili: profesor Dumitrache Petrică, profesor 

Tcaci Carmen, profesor Botezatu Ioan Răzvan, profesor Anton Maricela; 

Concurs de cultură generală “Nicolae Iorga – istoricul și  omul”- coordonatori: profesor 

Botezatu Ioan Răzvan, profesor Dumitrache Petrică; 

Concurs tematic “ Porni Luceafărul…” - Coordonator, profesor Botezatu Ioan Răzvan; 

Activitatea de voluntariat “Săptămâna legumelor donate’’- profesori implicaţi: Neculăeș 

Ema, Osoianu Maria, Anton Maricela, diriginți, învățători; 

Expoziția de postere “Spune NU violenței! ”-  responsabil, profesor Gurzun Mariana; 

Activitatea educativă „Ziua internaţíonală a non-violenţei în şcoli” 
Concursul COMPER, secţiunile limba română şi matematică – responsabili, profesori: 

Nemţanu Sorina, Gurzun Mariana, Botezatu Ioan-Răzvan; 

Activitatea de parteneriat social – filantropic „Dăruieşte un zâmbet celor trişti”- 

profesor coordonator – Osoianu Maria;  

Proiectul educaţional „Lăsaţi copiii să vină la mine” -  profesor coordonator, Osoianu 

Maria, 

Proiectul educaţional interjudeţean „Culorile prieteniei” -  profesor coordonator. Ipate 

Alina; 

Activitatea educativă de promovare a drepturilor copiilor „Ziua mondială a drepturilor 

copiilor”, coordonator: profesor Cozma Elena Ramona; 

Susținerea de activități în cadrul Clubului de informatică; prof. Tcaci Carmen; 

Hour of Code – profesorii de informatică; 

Proiectul educativ “Scoli Prietenoase cu natura” in parteneriat cu Societatea 

Ornitologica din Romania –  prof. Avărvarei Liliana; 

”Sfântul Nicolae – văzut prin ochi de copil”, proiect realizat şi coordonat de prof. Maria 

Osoianu, specialitatea religie și profesor Botezatu Ioan-Răzvan; 

Dezbatere: Ai copil, învață să fii părinte, coordonator, psiholog Ciopraga Petruta; 

Concursul literar „Trecut-au anii”, prof. Botezatu Ioan Razvan; 

ʺRiscurile consumului de tutunʺ - Ziua Națională fără tutun, marcată în fiecare an printr-o 

inițiativă menită a atrage atenția asupra impactului pe care îl are fumatul asupra sănătății 

oamenilor. Tema a fost ʺTutunul, o amenințare globală în calea dezvoltăriiʺ 

”Săptămâna fructelor și legumelor donate ”  - activitate în parteneriat cu Școala Specială 

Pașcani, Azilul de batrani Mircesti si Manastirea catolica Halaucesti 

În egală măsură, elevii şcolii au fost antrenaţi în derularea activităţilor prilejuite de 

Zilele Liceului din perioada 30 noiembrie – 6 decembrie. În această perioadă întreg corpul 

profesoral  al  Liceului Tehnologic Economic,,Nicolae Iorga‟‟ Pașcani s-a implicat în 

numeroase activități educative ce au avut ca finalitate stimularea spiritului creativ, 

competitiv, patriotic și civic al elevilor. S-au realizat numeroase concursuri tematice, 

dezbateri, expoziții tematice, sesiuni de comunicări, precum și manifestări cultural-artistice.  

Interesul permanent al cadrelor didactice privind implementarea și derularea 

activităților educative a fost dovedit și prin includerea în planurile manageriale de la nivelul 

fiecărei catedre şi comisii metodice a numeroase activităţi nonformale ce au cuprins o arie 

tematică vastă, pornind de la marcarea momentelor şi personalităţilor istorice şi literare din 

ţară până la marcarea unor evenimente de nivel naţional şi internaţional.  

Alături de activitățile amintite anterior, cadrele didactice împreună cu reprezentanții 

Consiliului Școlar al Elevilor, reprezentanții Consiliului Consultativ al Părinților și 

reprezentanții comunității locale s-au implicat în multiple activităţi ce privesc: 
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- prevenirea şi combaterea violenţei şcolare, a delincvenţei juvenile și a absenteismului;  

- corectarea comportamentelor inadecvate ale elevilor;  

- medierea conflictelor de tip elev-elev, elev-profesor, profesor-profesor, clasă-diriginte; 

- redactarea şi aplicarea de  fise de lucru, chestionare / scenarii didactice în vederea 

cunoaşterii mai bune a nevoilor părinţilor și a gradului de satisfacţie al acestora fata 

de prestația furnizorului de educatie; 

- stimularea parteneriatelor educaţionale şcoală-comunitate la nivel local, naţional şi 

internaţional ; 

- desfăşurarea de activităţi extracurriculare în colaborare/parteneriat cu cercurile şi 

cluburile şcolare şi extraşcolare ale Clubul Copiilor Paşcani, Casa de Cultură Paşcani, 

ale altor instituţii ce oferă educaţie nonformală;  

- invitarea presei cu ocazia unor manifestări deosebite cu scopul promovării şcolii. 

Eficacitatea și standardul ridicat al activităților educative desfășurate la Liceul Tehnologic 

Economic “Nicolae Iorga” Pașcani  au ca fundament  existența unor relații funcționale între 

responsabili şi membrii comisiilor educative, între consilierul educativ şi responsabilii 

comisiilor educative, între director, director adjunct şi consilierul educativ. 

Prin activitățile derulate, dar și prin preocuparea  manifestată față de inițierea și derularea 

unor activități educative şcolare şi extraşcolare,  cadrele didactice de la Liceul Tehnologic 

Economic “Nicolae Iorga” Pașcani au dovedit capacități reale de valorificare a  rolului 

definitoriu al educaţiei formale și non-formale, vizând  în permanență interesul superior al 

elevului. 

10.) RAPORT DE ACTIVITATE COMISIA METODICĂ CONSILIERE SI 

ORIENTARE 

Responsabil, 

Prof. Osoianu Maria 
Pe semestrul I al anului școlar 2018-2019, Comisia diriginţilor şi-a desfăşurat 

activitatea urmărind să respecte planul elaborat la începutul anului şcolar dar şi să răspundă 

unor cerinţe şi necesităţi ivite ulterior.  

Principalele activităţi derulate pe semestul I, anul şcolar 2018 – 2019 au fost: 

- Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor 

- Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala  

- Organizarea de sedinţe cu părinţii, centralizarea si interpretarea datelor din procesele 

verbale ale şedinţelor si propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe.  

- Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

- Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, si a  consiliere elevilor proveniţi din mediu familial dezorganizat 

sau mono-parental 

- Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor 

- Activităţi manageriere ale situaţiei disciplinare a clasei. 

Profesorii diriginţi au urmărit ca prin  activităţile desfăşurate, să materializeze trăsăturile 

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

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

Constituirea noii Comisii Metodice a Diriginţilor: 

Puncte tari: Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 

2018-2019 cu un efectiv de 28 cadre didactice, cuprinzând profesorii diriginţi de la clasele 

gimnaziale şi liceale, precum şi învăţătorii/profesorii de la clasele primare. 

Învăţământ primar (11 învatatori): Iftimi Valerica, Cucos Oana, Gavrilei Mihaela (clasa 

pregatitoare), Ipate Alina,  Iacob Anca, Mândru Vasile (clasaI),Sofron Irina, Benea Ana, 

Chiriac Laura(clasa a II-a), Apetroaie Gabriela, Ardeleanu Gheorghe, Rusu Florentina, Apetri 

Simona (clasa a III-a),  Mocanu Carla, Patrascu Cornelica,  Ardeleanu Rodica, (clasa a IV-a). 
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Învăţământ gimnazial (6 profesori diriginţi): Gurzun Mariana (clasa a V-a A), Botezatu 

Mariana (clasa a V-a B), Ianole Dumitru (clasa a VI- a), Dumitrache Petrică (clasa a VII- a), 

Botezatu Ioan – Răzvan (clasa a VIII-a A); Nemtanu Sorina (a VIII-a B) 

Învăţământ liceal (5 profesori diriginţi): Ciocan Narcisa (clasa a IX-a A), Tcaci Carmen 

(clasa a IX-a A),  Avarvarei Liliana (clasa a XI-a A) ,Osoianu Maria (clasa a XI-a A), Ioniţă 

Dana (clasa a XI a B) 

Învăţământ profesional (6 profesori diriginţi): Ciopraga Petruta(clasa a IX-a BA), Spataru 

Mihaela (clasa a IX-a C), Neculaes Ema (clasa a X-a B), Cozma Ramona (clasa a X-a C), 

Anton Marcela (clasa a XI-a B), Costan Diana (clasa a XI-a C).  

B). Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesionala: 

Puncte tari:  

Planificările calendaristice pentru activităţile de consiliere şi orientare profesională pentru 

elevii clasei au fost realizate de către fiecare diriginte/învăţător la inceputul semestrului I şi 

avizate de către directorul unităţii de învăţământ; Fiecare activitate –  o oră pe săptămână, a 

fost consemnată în condica de prezenţă a cadrelor didactice. 

Planificările calendaristice pentru activităţile de consiliere pentru părinţi, conţinând o oră 

pe săptămână, au fost realizate de către diriginţii/invăţătorii fiecărei clase în functie de 

nevoile clasei, de solicitările  părinţilor sau ale dirigintelui şi au fost aprobate de către 

directorul unităţii de învăţământ. 

Planificările calendaristice pentru activităţile extrascolare, conţinând minim o activitate pe 

lună, au fost întocmite de către fiecare diriginte/învăţător, ţinând cont de parteneriatele cu 

palatele si cluburile copiilor, casa de cultura, primăria, biblioteca, biserica, poliţia şi alte 

locaţii educaţionale, culturale, sportive.  

Proiectarea curriculară a activităţilor diriginţilor s-a realizat în concordanţă cu Programele 

şcolare pentru aria curriculară Consiliere şi Orientare în vigoare, oferind o schemă raţională 

a desfăşurării activităţilor, în funcţie de tipologia lecţiilor, de resursele didactice existente la 

fiecare clasă, de strategiile didactice folosite de către fiecare cadru didactic,  în vederea 

eficientizării activităţilor. 

C). Organizarea  sedinţlor cu părinţii 

Puncte tari:  

Ședinţele cu părinţii s-au organizat în funcţie de planificarea fiecărui diriginte/ învăţător, dar 

şi în funcţie de problemele specifice fiecărei clase, la solicitarea părinţilor sau a profesorilor 

diriginţi.  

Centralizarea şi interpretarea informaţiilor din cadrul şedinţelor cu părinţii s-a făcut în 

procesele-verbale ale acestora, urmate de măsuri de remediere a punctelor slabe.  

Majoritate diriginţilor au respectat termenele stabilite şi au utilizat scenariile didactice 

propuse . 

Puncte slabe:  

Există dificultăţi în colectarea la timp a proceselor verbale ca urmare a şedinţelor cu părinţii.  

D) Organizarea de activitati metodice 

Puncte tari:  

Activităţile educative în cadrul comisiei metodice a diriginţilor au avut ca scop consolidarea 

parteneriatului elev-diriginte-părinte, în vederea creşterii motivaţiei de învăţare în rândul 

elevilor.  

Consiliile profesorilor pe  clase s-au reunit la finalul semestrului I pentru a analiza situaţia la 

învăţătură şi disciplină a elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii trebuie 

aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la finele semestrului I cataloagele să 

fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa 

părinţilor. 

 



23 

 

E). Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor 

Puncte tari:  
Comitetul de părinţi la nivelul fiecărei clase s-a format la inceputul anului scolar, prin vot 

deschis,  şi are următoarea componenţă: preşedinte, vicepreşedinte, casier, doi membri;  

Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din 

preşedinţii  comitetelor de părinţi ai fiecărei clase şi funcţionează în conformitate cu 

Regulamentul de ordine interioară. Intre atribuţiile sale prioritare amintim: susţinerea unităţii 

de învăţământ în activitatea de consiliere şi orientare socioprofesională, în activităţile 

educative scolare şi extraşcolare, în intreţinerea şi modernizarea bazei materiale, în vederea 

soluţionării situaţiilor elevilor cu nevoi speciale, în derularea programelor de prevenire şi 

combatere a abandonului şcolar, în identificarea surselor de finanţare extrabugetară. 

F) Elaborarea de parteneriate 

Puncte tari:  

Elaborarea de parteneriate cu factorii decizionali locali şi cu familia, în vederea evitării 

abandonului şcolar, precum şi pentru monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi 

din mediu familial dezorganizat sau mono-parental constituie o prioritate pentru unitatea 

nostră de învăţământ. În acest sens amintim parteneriatele încheiate cu primăria, casa de 

cultură, biblioteca, biserica, poliţia, alte centre culturale. 

G)  Activităţi de cunoaştere a particularităţilor psihosociale şi de învăţare ale elevilor şi de 

management al relaţiilor psiho-afective de tip elev-elev şi elev-profesor 

Puncte tari: 

Majoritatea  diriginţilor au prelucrat Regulamentului de Ordine Interioară al liceului la clasă, 

au completat fişa de monitorizare a elevilor aflaţi în situaţia de risc şcolar, au apelat la 

serviciile cabinetului de consiliere psihopedagogică, s-au preocupat şi implicat în cunoaşterea 

stilurilor de învăţare la clasă şi promovarea acestora în rândul profesorilor de la clasă. 

Puncte slabe: 
Există la nivelul anumitor clase, situaţii tensionate / scindări în grupuri ale colectivului, care 

pot constitui sursă de conflict. 

H) Activităţi manageriere ale situaţiei disciplinare a clasei 

Puncte forte: Majoritatea diriginţilor au realizat o bază de date cu elevii aflaţi în situaţii de 

risc şcolar(aceştia au beneficiat de consiliere psihopedagogică); au colaborat cu Poliţia de 

proximitate în vederea prevenirii şi combaterii cazurilor de indisciplină.  

Puncte slabe: 

Dificultăţi de stopare a fenomenului de absenteism şcolar, la anumiţi elevi din învăţământul 

liceal și professional. 

11.) ACTIVITATEA DE FORMARE CONTINUĂ A CADRELORDIDACTICE 

Responsabil,  

 Prof. pri. Apetroaie Gabriela 

Activitatea de formare iniţială, curentă şi continuă a cadrelor didactice a vizat 

continuarea formării şi dezvoltării competenţelor legate de profesionalizarea carierei 

didactice, care să corespundă atât nevoilor  de formare personală cât şi organizaţională. 

Aceasta s-a realizat prin activităţi şi practici care au contribuit la lărgirea orizontului de 

cunoştinţe, perfecţionarea abilităţilor didactice şi crearea unei atitudini novatoare, 

profesionale.  

S-au urmărit următoarele obiective: 

- cunoaşterea documentelor de politică educaţională; 

- responsabilizarea pentru proiectarea şi organizarea activităţilor curriculare în perspectivă 

novatoare strategică şi procedurală; 

- utilizarea maximală a tuturor resurselor de învăţare; 

- redimensionarea raportului dintre componenta teoretică şi cea practică; 



24 

 

- tratarea diferenţiată a elevilor; 

- redimensionarea relaţiilor profesor-elev; 

- însuşirea cunoştinţelor şi operaţiilor necesare utilizării tehnologiei informaţiei şi a 

comunicaţiei în educaţie; 

- responsabilizarea pentru dezvoltarea profesională şi propria carieră didactică; 

- asumarea noilor roluri, în condiţiile unei societăţi care se află în căutarea propriei identităţi, 

prin dezvoltarea capacităţilor necesare: autoreflecţiei; promovării parteneriatelor cu 

structurile societăţii civile; utilizarea limbajelor specifice „ societăţii cunoaşterii”; 

- redimensionării statutului socio-profesional; dezvoltării la nivelul şcolii a unei culturi 

organizaţionale care să conducă la instaurarea unui climat organizaţional optim. 

Activităţi de  formare iniţială, curentă şi continuă a personalului didactic: 

- implicarea activă în activitatea de formare curentă prin susţinerea unor activităţi 

demonstrative, referate, dezbateri, atât la nivelul şcolii, cât şi la nivel judeţean în cadrul 

cercurilor pedagogice  

-  îmbogăţirea bazei materiale a şcolii; 

- înscrierea la examenele pentru obţinerea gradelor didactice si a definitivatului  (prof. Focșa 

Dănuț, Ungureanu Iulian - definitivat,  prof. Neculăeș Ema și Ciocan Narcisa – grad I). ); 

- parcurgerea unor cursuri de perfecționare:  

1. Management educațional participativ, 22 credite, noiembrie 2018 – profesor Botezatu  

Mariana 

2. Managementul proiectelor educaționale, 22 credite, febr. 2019: prof. Gurzun Mariana, 

prof. Ciopraga Petruța, prof. Nemțanu Sorina, prof. Tcaci Carmen, prof. înv. primar Benea 

Ana, prof. înv. primar Cucoș Oana Diana 

3. Managementul situațiilor de criză educațională, 22 credite, februarie 2019– prof. Avarvarei 

Liliana 

4. Managementul proiectelor educaționale, 25 credite, noiembrie 2018, - prof. Tcaci Carmen. 

V. RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA SERVICIULUI DE  SECRETARIAT 

Secretar şef 

Arsene Liliana   

Buna derulare a procesului instructiv-educativ este condiţionată, pe lângă alţi factori şi 

de modul în care serviciul secretariat se achită de sarcinile corespunzatoare fişei postului. 

Compartimentul secretariat reprezintă punctul de interferenţă dintre şcoală şi beneficiari - 

elevi, cadre didactice , părinţi şi prin activitatea desfăşurată şi-a îndeplinit funcţiile pentru 

care a fost creat : cea de prelucrare a informaţiilor, de documentare, de prezentare a unităţii, 

de liant între conducere şi angajaţi, de arhivare a documentelor, realizarea corespondenţei.  

Conform sarcinilor repartizate de către Consiliul de Administraţie al şcolii, personalul 

ce asigură serviciile de secretariat a realizat evidenţa personalului didactic şi nedidactic, a 

operat  în documentele specifice (completarea actelor de studii, a registrelor matricole, a 

dosarelor, etc,), a asigurat la cerere servicii solicitate de elevi si părinţi (adeverinţe, cereri, 

eliberări de acte de studii). 

Activitatea secretariatului a fost eficientizată atât în sensul evidenţei situaţiei elevilor 

cât şi comunicării cu aceştia ; astfel, a fost afişat programul de lucru cu publicul dar acesta a 

fost orientativ deoarece toate persoanele care au solicitat servicii, au fost servite chiar dacă au  

venit în afara orelor de relaţii cu publicul ; elevii şi cadrele didactice au fost  înştiinţate despre 

acordarea unor drepturi şi au fost informate prompt despre documentaţia necesară, termenele 

de predare ; au fost preluate notele informative venite de la ISJ şi distribuite persoanelor 

responsabile ; au fost gestionate eficient timpul şi volumul de muncă, astfel încât au fost 

predate la timp materialele solicitate de către conducerea şcolii sau ISJ ; a fost promovată o 

imagine pozitivă a unităţii prin atitudinea personalului şi a modului în care s-a achitat de 

sarcini . 
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Pentru  cele  55 de cadre didactice care au functionat  în unitatea noastră în anul şcolar 

2018-2019, serviciul secretariat (respectiv secretar şef Arsene Liliana) a asigurat :  

completarea  statelor de funcţii, completarea fişelor de vacantare, încadrare, a anexelor, a 

planului de şcolarizare, completarea situaţiilor privind numărul de posturi şi norme, 

întocmirea pontajelor şi a statelor de plată, redactarea deciziilor emise de Consiliul de 

Administraţie, preluarea, distribuirea, arhivarea notelor venite de la ISJ,  completarea 

dosarelor personale,  întocmirea statelor de personal în programul EDUSAL, introducerea 

datelor pentru tot personalul şcolii în programul REVISAL.  

Pentru cei aproximativ 761 elevi ai şcolii s-au asigurat următoarele servicii (secretar  

GherasimMariana) : eliberarea la cerere a adeverinţelor, informarea elevilor cu privire la 

drepturile băneşti ce li se cuvin, colectarea şi verificarea dosarelor depuse pentru rechizite 

şcolare, acordarea burselor sociale, Bani de liceu, burse profesionale,  decontarea  navetei,  

întocmirea statelor de plată cu sumele aferente, informarea ISJ cu privire la aceste situaţii, 

completarea bazei de date cu absolvenţii clasei a VIII-a şi a foilor matricole. 

A fost monitorizată permanent mişcarea elevilor, prin operarea în cataloage şi 

trimiterea foilor matricole; se asigură derularea serviciului elevilor pe şcoală; sunt colectate şi 

înregistrate planificările cadrelor didactice ; se distribuie zilnic alimentele din programul 

Cornul şi laptele şi se transmite lunar situaţia către Primărie.  

Alte aspecte ale activitaţii din cadrul serviciului secretariat (secretar Mihalache 

Daniela-Elena) : verificarea corectitudinii completării registrelor matricole şi cataloagelor ; 

completarea SC-urilor,  înscrierea elevilor în clasa a  IX-a liceu şi şcoala profesională , 

întocmirea bazei de date pt. clasele a XI-a şi a XII-a pentru simulare şi  examenul de 

bacalaureat şi celelalte examene de competenţă, introducerea elevilor și a cadrelor dideactice  

în programul  SIIIR,  realizarea diplomelor de clasa a X-a, cele de a XI-a,  respectiv clasa a 

XII-a în programul DIPLIST 2005, monitorizarea permanentă a mişcării elevilor prin 

operarea în cataloage şi trimiterea foilor matricole, eliberarea la cerere a adeverinţelor de 

elevi şi de absolvire a liceului, , eliberarea actelor de studii la cerere,  operarea în Condicile 

cadrelor didactice zilele de CO  si  scrierea orarului zilnic şi alte situaţii de întocmit pentru 

elevii de liceu. 

Personalul din cadrul secretariatului a colaborat foarte bine pe parcursul anului şcolar 

cu ceilalţi membri ai colectivului : cadre didactice, personal auxiliar şi de întreţinere, 

contabil, cadre medicale.  

VI. RAPORT CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN  CADRUL 

BIBLIOTECII ŞCOLII 

Bibliotecar Gherasim Mariana 

Pe primul semestru al anului şcolar  2018/2019  au fost înscrişi la biblioteca şcolii un 

număr de 582  elevi şi 26 de cadre didactice. 

În bibliotecă sunt înregistrate  un număr de 13.825 volume.  

Pe primul semestru al anului şcolar 2018/2019, în cadrul bibliotecii  s-au desfăşurat 

următoarele activităţi : 

- Vizită la biblioteca şcolii  a claselor  pregătitoare şi clasele I – septembrie 2018; 

- Parteneriat continuu cu profesorii de limba şi literatura română; 

- Mihail Sadoveanu – viața și opera – octombrie 2018; 

- ”Eminescu – poet universal” – ianuarie 2019; 

- Marea Unirea de la 1859 – ianuarie 2019; 

- Prezentarea listelor cu lecturi particulare. 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII 

SEMESTRUL I, ANUL ŞCOLAR 2018 -2019 

I. COMPONENŢA COMISIEI (Decizia nr. 474/13.09.2018 

Persoana Calitate CEAC Grad didactic Specializarea 

Tcaci Carmen coordonator I Fizică/Informatică 

Apetroaie Ioana Gabriela membru, reprezentant al Corpului profesoral I Pedagogia învățământului primar și preșcolar 

Gurzun Mariana membru, reprezentant al Corpului profesoral I Limba și literatura română 

Neculăeș Antonela Ema membru, reprezentant al Corpului profesoral II Contabilitate și informatică de gestiune 

Botezatu Ioan Răzvan membru, reprezentant sindical I Limba și literatura română 

Costea Claudia membru, reprezentant al Consiliului 

părinților din unitate 

  

Palade Alexandra membru, reprezentant al elevilor   

Timofte Maria membru, reprezentant CL   
 

II. TABEL RAPORTARE – ACTIVITĂȚI DERULARE PENTRU ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE 

 

Nr. 

Crt

. 

Denumirea activităţii Descrierea activităţii Obiective propuse Durata şi 

intervalul 

activităţii 

Responsabili 

activitate 

Indicatori realizare obiective. 

Concluzii 

Rezultate statistice 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorizarea 

documentelor proiective 

– aplicarea planurilor 

cadru și respectarea 

curriculelor pe discipline 

la clasa a VI-a  

- monitorizarea 

documentelor 

manageriale la nivelul 

catedrelor 

- monitorizarea modului 

de realizarea a schemei 

orare la nivelul clasei a 

VI-a 

- evaluarea gradului de 

corelare a 

planificărilor/conținuturi

lor predate cu noile 

programe școlare 

aprobate în Anexa 2 a 

OMEN nr. 3393/28. 02. 

2017  

- respectarea noului 

plan cadru pentru 

clasa a VI-a 

- asigurarea cadrului 

optim  pentru 

dezvoltarea personală 

a elevilorprin 

respectarea 

programelor școlare și 

centrarea învățării pe 

elev 

sem. I 

octombrie 2018 

echipa managerială 

responsabilii 

comisiilor metodice  

prof. Gurzun 

Mariana 

- 100% obiective îndeplinite 

CONCLUZII: 

În realizarea orarului și a 

încadrării au fost respectate 

planurile cadru pentru clasa a VI-

a aprobate prin OMENCS 

3590/05,04,2016. Planificările 

cadrelor didactice respectă noile 

planuri cadru aprobate prin 

OMEN nr. 3393/28,02,2017, 

asigurând integrarea elevilor la 

nivelul cerințelor din profilul 

absolventului de gimnaziu. Au 

fost asigurate toate condițiile de 

acces la infomațiile necesare 

învățării, inclusiv prin asigurarea 

manualelor școlare noi. 

15  planificări 

realizate conform 

noilor planuri cadru, 

din care 1 planificare 

pentru o oră de 

opțional integrat 

 

2. Relizarea RAEI pentru 

anul școlar 2017/2018 și 

inițializarea RAEI pentru 

- completarea bazei de 

date pentru anul școlar 

2017/2018 

- respectarea 

cerințelor de raportare 

pe platforma 

septembrie 2018 comisia CEAC - 100% obiective îndeplinite 

CONCLUZII: 

La realizarea RAEI au fost 

- 1 raport RAEI pentru 

anul școlar 2017/2018 

- 1 raport RAEI 
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anul școlar 2018/2019 - completarea bazei de 

date inițială pentru anul 

școlar 2018/2019 

calitate.aracip.eu 

- prezentarea 

raportului spre 

validare în CA 

consultate toate bazele de date 

necesare pentru analiza sintetică 

și cantitativă a acțiunilor propuse 

pentru îmbunătățirea calității în 

anul școlar anterior. Raportarea și 

finalizarea RAEI s-a făcut în 

termenul stabilit de legislația în 

vigoare. A fost inițualizat raportul 

pentru anul școlar curent. 

inițializat pentru anul 

școlar 2018/2018 

- 1 bază de date pentru 

formarea continuă 

- 1 bază de date pentru 

centralizarea 

performanțelor școlare 

ale elevilor 

3 Revizuirea procedurilor 

SCIM 

- actualizarea listei 

procedurilor ce vizează 

controlul intern 

managerial, conform 

Instrucțiunii MEN 

1/2018 

- revizuirea, acolo unde 

este necesar, a 

procedurilor existente 

- listă actualizată a 

procedurilor 

- toate procedurile 

sunt actuale și 

adaptate cerințelor 

specifice unității 

- procedura privind 

protecția datelor 

personale este 

cunoscută și 

respectată de întreg 

personalul angajat din 

toate compartimentele 

februarie 2019 membrii comisiei 

SCIM 

membrii comisiei 

CEAC 

- 100% obiective îndeplinte 

CONCLUZII: 

Lista procedurilor SCIM și CEAC 

(Manualul procedurilor) a fost 

analizată în comisia numită prin 

decizia internă a directorului 

unității. Manualul procedurilor a 

fost actualizat conform 

Instrucțiunii MEN 1/2018, prin 

elimininarea procedurilor ce nu 

mai sunt actuale și revizuirea, 

conform legislației în vigoare, a 

celor ce au rămas valabile. 

Conținutul procedurilor a fost 

adus la cunoștința 

compartimentelor de interes. A 

fost actualizată și prelucrată 

Procedura privind prodecția 

datelor personale și libera 

circulație a informației (în CP 

pentru cadrele didactice, didactice 

auxiliare și nedidactice și in 

ședințele cu părinții în cazul 

elevilor și părinților). A fost 

actualizată procedura privind 

accesul la datele de interes public 

și au fost publicate informații 

utile (modele de cerere pentru 

accesul la informații de interes 

public) pe site-ul școlii. 

- 1 manual al 

procedurilor actualizat 
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4. Evaluarea eficienței 

activităților educative, 

extrașcolare – prin 

analiza impactului 

proiectelor aspura 

randamentului școlar 

- monitorizarea 

activităților școlare și 

extrașcolare derulate în 

școală (număr proiecte, 

număr activități 

extrașcolare, număr 

elevi cu risc de abandon 

școlar implicați, număr 

elevi care înregistrează 

progres școlar la cel 

puțin o disciplină) 

- evaluarea proiectării 

activităților educative 

conform legislației în 

vigoare 

- 100% porfolii 

realizate cu 

respectarea 

metodologiei de 

organizare a 

activităților din 

săptămâna Școala 

Altfel 

-100%  realizarea 

documentației 

specifice pentru 

activitățile educative, 

inclusiv pentru 

proiectele incluse în 

calendarele educative 

județean, regional, 

național 

- 100% din elevi 

implicați în cel puțin 

o activitate educativă 

extrașcolară 

noiembrie – 

decembrie 2018 

- prof. Gurzun 

Mariana, membru 

CEAC, responsabil 

cu activitatea 

educativă la nivelul 

școlii – 

monitorizarea 

numărului de elevi 

implicați în activități 

educative 

extrașcolare 

- prof. Tcaci Carmen 

– aplicare și 

interpretare 

chestionare 

- prof. Apetroaie 

Gabriela – evaluarea 

portofoliilor 

proiectelor educative 

- 100% obiective îndeplinite 

CONCLUZII: 

Activitățile educative extrașcolare 

aduc în atenția elevilor acțiuni 

diverse ce-i pot atrage spre studiu 

și descoperirea propriului 

potențial. Există elevi pentru care 

acest tip de activități este un 

stimulent, determinându-i să 

renunțe la absenteism și să 

participe voluntar, cu implicare, 

în activitățile didactice. 

Este recomandată menținerea an 

de an a unor activități de tip 

proiect în care să fie atrași elevi 

de la toate nivelurile de 

învățământ, inclusiv cei aflați în 

evidențe ca fiind cu risc de 

abandon școlar. 

- 1 chestionar de 

satisfacție apliact 

 

III. ANALIZA SWOT (puncte tari, puncte slabe, oportunităţi şi ameninţări) 

 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

- Completarea RAEI pe plaforma ARACIP s-a facut integral 

- Actualizarea regulamentului intern de funcţionare 

- Stabilirea sarcinilor pentru fiecare membru al comisiei 

- Colaborarea matură şi reală dintre membrii comisiei 

- Realizarea Raportului Anual de Evaluare Internă a Calităţii Educaţiei pentru anul 

şcolar anterior 

- Realizarea Planului de îmbunătăţire a calităţii educaţiei pentru anul şcolar 2018 -2019, 

conform cu țintele strategice ale școlii, a observațiilor directe făcute asupra activităților 

derulate pe parcursul anului școlar anteriro și a rezutatelor chestionarelor de interese 

aplicate 

- Inițializarea RAEI pentru anul școlar 2018/2019 pe platforma dedicată 

- Iniţiativele personale ale cadrelor didactice pentru optimizarea procesului instructiv – 

- diseminarea activității comisiei doar la nivelul corpului profesoral 
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educativ, privind calitatea în educaţie 

OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

- schimbul de informații on-line pe teme legate de calitatea informației 

- dorinţa de perfecţionare a competenţelor impuse de legea asigurării şi evaluării 

calităţii 

- acces informaţional 

- existenţa resurselor materiale 

- neatingerea obiectivelor propuse în termen – toţi membrii comisiei sunt implicaţi şi în alte 

activităţi sau au şi alte sarcini, 

- volumul marea de date care trebuie prelucrate 

 

IV. DIRECŢII DE ACŢIUNE ȘI PROPUNERI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE 

 Înregistrarea electronică în forma integrală a RAEI pe platforma ARACIP; respectarea termenelor impuse de ARACIP pentru completarea platformei; implicarea tuturor membrilor 

comisiei în înregistrarea electronică a autoevaluării. 

 Derularea unor programe de promovare, implementare şi monitorizare a aspectelor legate de cultura calităţii în rândul cadrelor didactice. 

 Stabilirea unui grafic de aplicare a chestionarelor de evaluare a satisfacţiei beneficiarilor. 

 Acţiuni de promovare a CEAC în CP, CE, Comitetul reprezentativ al părinţilor. 

 Publicarea RAEI și a rapoartelor periodice pe site-ul unității, pentru asigurarea transparenței acțiunilor întreprinse pentru asigurarea calității educației 

 Întreprinderea de acţiuni menite să eficientizeze procesul de învăţământ, acţiuni care fac obiectul unui Ghid de bune practici: 

1.Realizarea la nivelul fiecărei catedre implicate în proiectul ROSE a materialelor de predare/ sintezelor de curs/ fișelor de documentare/ pentru fiecare disciplină/ modul/ nivel şi furnizarea lor 

bibliotecii școlii pentru accesul elevilor. 

2. Proiectarea și realizarea de activităţi de învăţare în clasă cât mai diversificate, utilizând cât mai des posibil lucrul pe grupe și diferenţierea sarcinilor pentru centrarea învăţării pe elev, în 

vederea dobândirii de competenţe și demonstrarea de atitudini. 

3. Utilizarea unei palete variate de instrumente de evaluare care să măsoare obiectiv evoluţia și nivelul de pregătire ale elevului și să respecte principiul notării ritmice.  

4. Susținerea elevilor din clasele terminale de liceu în demersul de orientare școlară și profesională, prin ore de consultații pe specialități/discipline de examen, în vederea creșterii numărului de 

absolvenți care se înscriu la examenul de certificare a competențelor profesionale nivel 4 și la examenul de bacaluareat. 

5. Susținerea elevilor din clasa a VIII-a, prin activități de consiliere, pentru alegerea eficientă a traseului de formare și carieră conform cu propriile aptitudini, asigurarea succesului la Evaluarea 

Națională și admiterea în licee și școli profesionale. 

 Identificarea, în continuare, a procedurilor - cheie în CEAC şi eficientizarea lor prin: stabilirea unei ierarhii privind prioritatea lor în sistemul calităţii, simplificarea paşilor şi flexibilizarea 

acestora, astfel încât să se creeze un echilibru între decizia centralizată şi cea autonomă. 

 Redefinirea continuă a principiilor şi a strategiilor de management pe fiecare compartiment; propunerea unor programe şi training-uri având ca scop conştientizarea importanţei 

autoevaluării, a managementului documentelor de interes general şi, mai ales, a implementării programelor de îmbunătăţire ce rezultă din procesul monitorizării periodice. 

 Elaborarea rapoartelor de monitorizare internă periodică. 

 Revizuirea periodică a documentelor specifice. 

 Îmbunătăţirea relaţiilor de lucru şi de comunicare eficientă ale profesorilor cu elevii, cu alţi profesori şi maiştri instructori, cu alţi membri ai personalului şi cu managerii; dezvoltarea 

spiritului competiţional prin evaluare periodică a activităţii profesorilor, care să se refere atât la sarcinile stabilite prin fişa postului, cât şi la celelalte atribuţii care le revin ca membri în alte 

comisii de lucru. 
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 Participarea la întîlnirile de lucru (cercuri pedagogice, alte tipuri de activități) organizate la nivelul I. Ș. J. pentru a beneficia de schimbul de experiență cu alte cadre didactice și de 

exemmplele de bună practică diseminate în aceste ocazii. 

 Evaluarea standardizată a progresului şcolar al elevilor pe baza formularelor, a fişelor de progres şi a altor instrumente de evaluare şi centralizare a datelor privind progresul şcolar la 

nivelul liceului. 
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VIII. RAPORT FINANCIAR - CONTABIL 

Contabil şef 

Grecu Elena 

 

 Compartimentul financiar – contabil din cadrul unitatii noastre, reprezentat de 

Grecu Elena, care are functia de administrator financiar, in perioada raportata a  

indeplinit urrmatoarele : 
   

 

I. Planificarea, organizarea si conducerea activitatii financiar - contabile  

 

1. Evidenta contabila a imobilizarilor si investitiilor  

 

2. Evidenta contabila a materiilor, materialelor inclusiv a celor de natura obiectelor de 

inventar  

 

3.Evidenta contabila a operatiunilor de casa si de banca  

 

4. Evidenta contabila a datoriilor si creantelor  

 

5. Evidenta contabila a cheltuielilor cu personalul  

 

6. Evidenta contabila a subventiilor  

 

7. Evidenta contabila a transferurilor  

 

8. Inventarierea patrimoniului  

 

9. Întocmirea balantelor de verificare  

 

10. Organizarea registrelor de contabilitate  

 

11. Organizarea evidentei tehnic-operative  

 

12. Fundamentarea si întocmirea bugetului de venituri si cheltuieli  

 

13. Plata/ încasarea datoriilor respectiv a creantelor  

 

14. Stabilirea si raportarea impozitelor si taxelor  

 

15. Întocmirea bilantului contabil  

 

16. Elaborarea contului de executie bugetara  

 

17. Organizarea sistemului de raportare a datelor financiar contabile catre management  

 

18. Calculul si plata salariilor, înregistrarea lor în contabilitate  

 

19. Contabilizarea si virarea cardurilor salariatilor, contributii angajator, angajati  

 



32 

 

20. Contabilizarea si efectuarea platilor catre furnizori  

 

21. Încasari si plati efectuate prin casieria unitatii  

 

22.Pastrarea securitatii banilor si documentelor contabile cu regim special (chitantiere, cec-

uri)  

 

23. Întocmirea si înregistrarea în contabilitate a ordinelor de plata în vederea efectuarii  

platilor prin cont bancar  

 

24.Plata burselor elevilor si evidentierea acestora în contabilitate  

 

25. Înregistrarea diferentelor din reevaluarea activelor fixe corporale si necorporale  

 

26. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor bugetare  

 

27. Efectuarea si înregistrarea cheltuielilor cu deplasarile  

 

28. Acordarea avansurilor pentru cheltuieli materiale si deplasari  

 

29. Întocmeste nota pentru înregistrarea în contabilitate a diverselor operatiuni  

 

30. Întocmeste fisa de cont pentru operatiuni diverse pentru contabilitatea analitica a  

conturilor  

 

31. Verificarea listelor cu beneficiarii legii privind rechizitele scolare  

 

32. Verificarea si completarea bazei de date cu elevii beneficiari ai ajutorului EURO200  

în vederea achizitionarii de calculatoare  

 

33. Inregistrarea amortizarii mijloacelor fixe  

 

II. Planificarea si organizarea activitatilor de control financiar preventiv  

 

34. Numirea persoanei responsabile cu viza CFP  

 

35. Acordarea vizei CFP  

 

III. Înregistrarea si prelucrarea informatica periodica a datelor în programele de  

contabilitate 

 

36. Acordarea responsabilitatii persoanelor care au drept de operare si consultare a  

sistemului informatic  

 

37. Asigurarea protectiei împotriva accesarii de catre persoane neautorizate prin sistem  

de parole  

 

38. Stocarea, recuperarea si arhivarea bazelor de date  

 

39. Instruirea sistematica a utilizatorilor sistemului informatic  
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IV. Consilierea/ îndrumarea si controlul periodic al personalului care gestioneaza  

valori materiale  

 

40. Evaluarea anuala a performantelor profesionale individuale si elaborarea fisei postului 

pentru personalul din cadrul contabilitatii  

 

V. Asigurarea transparentei privind licitatiile sau încredintarile directe  

 

41. Întocmirea notelor de fundamentare pentru aprovizionarea cu materiale a 

compartimentului financiar-contabil  

 

42. Participarea în comisiile de achizitii  

 

 

VI. Organizarea documentelor financiare ale Liceului Tehnologic Economic “Nicolae  

Iorga” Pascani, jud. Iasi  

 

43. Procurarea si pastrarea documentelor privind legislatia financiar-contabila (legi, decrete, 

hotarâri, ordine, regulamente, instructiuni)  

 

44. Raspuns la adrese/ solicitari din partea unor institutii  

 

VII. Primirea/ expedierea, gestionarea si arhivarea corespondentei contabil- 

financiare  

 

45.Înregistrarea zilnica a documentelor contabile intrate si iesite în registrul de intrari-iesiri al 

unitatii  

 

46. Organizarea arhivarii documentelor contabile conform legislatiei în vigoare  

 

47. Întocmirea în vederea trimiterii spre aprobare a nomenclatorului arhivistic pentru 

documentele contabile  

 

48. Îndosarierea documentelor de la compartimentul contabilitate în vederea arhivarii  

 

49. Redacteaza si transmite corespondenta compartimentului financiar-contabil  

 

VIII. Asigurarea interfetei privind comunicarea cu organismele de control financiar  

 

50. Întocmeste si transmite lunar declaratia 112 privind obligatiile de plata a contributiilor 

sociale, impozitul pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate  

 

51. Completarea situatiilor statistice referitoare la fondul de salarii lunar, semestrial, anual  

 

52. Întocmirea situatiilor privind specimenele de semnaturi la banci si trezorerie  

 

IX. Respectarea normelor si reglementarilor legale si a procedurilor si reglementarilor 

interne  
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53. Formularea deciziilor privitoare la compartimentul financiar-contabil conform cu 

legislatia în vigoare  

 

Au fost indeplinite obiectivele specifice compartimentului contabilitate si anume:  

 

1-Planificarea, organizarea si conducerea activitatilor financiar- contabile 

 

2-Planificarea si organizarea activitatilor de control financiar preventive 

 

3-Înregistrarea si prelucrarea informatica periodica a datelor în programele de contabilitate 

 

4-Consilierea/ îndrumarea si controlul periodic al personalului care gestioneaza valori 

material 

 

5-Asigurarea transparentei privind licitatiile sau încredintarile directe 

 

6-Organizarea documentelor financiare ale Liceului Tehnologic Economic “Nicolae Iorga” 

Pascani 

 

7-Primirea/ expedierea, gestionarea si arhivarea corespondentei contabil-financiare 

 

8-Asigurarea interfetei privind comunicarea cu organismele de control financiar 

 

9-Respectarea normelor si reglementarilor legale si a procedurilor si reglementarilor  

interne. 

 

 In perioada raportata toate platile s-au facut in conformitate cu BVC 2018/2019 aprobat 

si nu exista plati rectante , sau furnizori neachitati 

 

 S-a intocmit Darea de seama contabila la 31.12.2018 in conformitate cu cu legislatia in 

vigoare, datele inscrise bazandu-se pe evident sintetica si analitica a unitatii. 

IX.) ACTIVITATEA DE ÎNDRUMARE ŞI CONTROL 

În semestrul I al anului școlar 2018/2019, cadrele didactice ale liceului nostru şi-au pus 

în valoare calităţile profesionale, dragostea şi dăruirea pentru meseria aleasă, orientandu-şi 

toate energiille în vederea ridicării nivelului procesului instructiv-educativ. 

 În urma asistenşelor şi a controalelor efectuate s-au stabilit urmatoarele: 

 Puncte tari: 

 -Toate  cadrele didactice au o foarte bună pregătire metodică  şi de specialitate ; 

 -Toate cadrele didactice şi-au întocmit  planificările calendaristice semestriale şi anuale 

după programele în vigoare ; 

 -Proiectele didactice au fost bine întocmite, bine structurate şi cu un conţinut judicios 

selecţionat ; 

 - Parcurgerea materiei a fost realizată conform planificărilor;  

 -Evaluarea (notarea) ritmică, efectuata de majoritatea cadrelor didactice ; 

 -Teste de evaluare aplicate la toate clasele şi la mojoriatatea disciplinelor; 

 -Foarte multe cadre interesate permanent de ridicarea nivelului de pregătire al elevilor 

(fapt dovedit prin numarul mare de ore de pregatire suplimentară efectuate sambata, duminica 

şi chiar in vacante); 

 -Interesul cadrelor didactice pentru autoperfecţionare(Aproape fiecare cadru didactic al 

scolii a parcurs macar un stagiu de perfectionare prin C.C.D. Toate cadrele şcolii au participat 
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la cercurile pe obiecte si au respectat graficele de desfăşurare ale şedintelor comisiilor 

metodice) ; 

 -Receptivitate la nou.(Interesul deosebit al tuturor cadrelor didactice cu privire la 

mersul reformei şi la noua orientare a învăţământului românesc) ; 

 -Fiecare cadru didactic stagiar sau suplinitor se află în grija unui mentor ; 

 -Activităţi educative ,curriculare şi extracurriculare, diverse şi de calitate ; 

 -Colaborări fructuoase cu alte instituţtii: poliţie, biserică, ONG etc. 

Puncte slabe  

 -Neîntocmirea la timp a documentelor şcolare (Mai sunt unele cadre didactice care în 

fiecare semestru depăşesc termenul limită de predare a documentelor şcolare. Din această 

cauză s-a luat masura ca planificările şi celelalte documente sa fie predate la secretariat unde 

sunt înregistrate cu numele cadrului didactic şi data de predare.) ; 

 -Au fost situații când, pe parcursul semestrului,  planificările calendaristice nu au fost 

întocmai respctate, înregistrându-se mici rămâneri în urmă, dar care au fost remediate într-un 

timp rezonabil.  (Responsabilii comisiilor metodice vor verifica lunar stagiul parcurgerii 

materiei de ctăre membrii comisiei şi vor prezenta conducerii şcolii scurte rapoarte 

informative) ; 

  -Nerespectarea întocmai a notării ritmice, profesorii abordând și alte metode de evaluare ; 

  - Neadecvarea conţinuturilor la nivelul clasei. Din dorința de a respecta cerințele programei 

școlare, au fost situații, mai ales la școala profesională, când profesorii nu au avut curajul să 

adapteze cunoștințele la nivelul de înțelegere al elevilor; 

 - S-au înregistrat cazuri izolate privind o comunicare  deficitară cu elevii şi părinţii ; 

 -Lipsa de receptivitate la nou ; 

 -Întarzieri la ore şi chiar absenţe fără motive bine intemeiate ; 

 -Nesemnarea la timp a condicii de prezenţă ; 

 -Denigrarea involuntară a şcolii sau a colegilor; 

-Neefectuarea în mod corespunzator de către unii colegi, a serviciului în școală. (Mereu ne 

plângem de indisciplina elvilor din timpul pauzelor. Oare numai elevii sunt de vină ? Oare 

noi cadrele, ne facem suficient datoria ? Oare punem suficient accent pe latura formativă a 

educaţiei ?) 

Cu toate că cu volumul de muncă este foarte mare, contabilitatea şi secretariatul şi-au 

desfăşurat activitatea  în mod corespunzător. 

Personalul de ingrijire  şi întreţinere şi-a îndeplinit sarcinile în mod corespunzător 

asigurând condiţii civilizate de desfăşurare a procesului de învăţământ. 

Suntem convinși că în semestrul II al anului şcolar 2018-2019 vom elimina măcar o 

parte  din carenţele sus menţionate, că vom reuşi să trecem peste greutăţile de moment, că 

vom păstra acelaşi spirit de echipă si acelaşi climat de respect şi încredere, care nu de puţine 

ori au stârnit admiraţie s-au invidie în rândul colegilor de la alte şcoli. 

DIRECTOR, 

PROF. SPIRIDON GHEORGHE 


