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Intreaga activitate desfaşurată de cadrele didactice din Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” pe parcursul semestrului I, din anul 

scolar 2017-2018 s-a derulat in conformitate cu legislaţia in vigoare şi sub directa coordonare a Inspectoratului Şcolar judetean Bacău. 

Incadrarea profesorilor s-a realizat in condiţiile legii. Activitatea a fost organizată in conformitate cu Planul de acţiune al şcolii din care au 

fost defalcate planurile de activitate pentru diferite domenii. 

Activitatea a fost coordonată şi condusă de directorul colegiului. Au funcţionat, in condiţiile legii, Consiliul Profesoral, Consiliul de 

Administratie, comisiile metodice, comisiile pe probleme. 

Comunicarea s-a realizat in condiţii corespunzatoare: au fost transmise prin Fişa postului, prin note de serviciu sacinile pentru 

intreg personalul şcolii, periodic au fost analizate în C.A:. 

- activitatea ariilor curriculare, activitatea diverselor compartimente administrative;  

- s-au luat măsuri pentru remedierea operativă a problemelor apărute;  

- conducerea colegiului a desfăşurat o activitate transparentă, prin comunicarea permanentă cu personalul instituţiei. Nu au existat 

probleme de comunicare între profesori, profesori şi elevi; comunicarea cu părinţii elevilor s-a realizat sistematic, prin şedinţe şi prin 

consultaţii organizate în afara programului şcolar; 

- comunicarea cu intituţiile care reprezintă comunitatea s-a realizat atât prin iniţiativa acestora, cât şi la solicitarea şcolii. 

Marketingul educaţional a vizat analiza perspectivei pentru viitorii absolvenţi: relaţia cu agenţii economici, pentru identificarea 

locurilor de muncă, relaţii cu instituţii de invaţămant superior. 

Au fost reactualizate parteneriatele cu Primăria, Poliţia, Biblioteca Judeţeana, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului. 
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CAPITOLUL I 

TENDINŢE GENERALE 

 
 

1)  menţinerea imaginii şi a profilului colegiului; 

2) adaptarea activităţii colegiului la spiritul reformei din invaţămant. În conformitate cu planul managerial al liceului, activitatea a fost 

organizată la începutul anului şcolar după cum urmează: 

a)  au fost organizate ariile curriculare, comisiile metodice şi comisiile pe probleme, au fost aleşi responsabilii acestor comisii şi au 

fost validaţi în Consiliul Profesoral; au fost întocmite planurile de activitate şi au fost repartizate responsabilităţile pentru fiecare 

cadru didactic, au fost întocmite fişele postului pentru întreg personalul liceului; 

b)  au fost întocmite clasele şi au fost validate în Consiliul Profesoral; 

c)  a fost validată în Consiliul Profesoral situaţia de la sfarşitul anului 2016 – 2017, au fost verificate toate documentele şcolare 

precum şi documentele privind corigenţele şi examenele de diferenţe; 

d)  au fost asigurate manualele din lista aprobată de M.E.N., a fost realizată încadrarea profesorilor şi orarul. Atât la începutul 

anului şcolar, cât şi pe parcursul lui, au fost asigurate documentele de politică educaţională şi a fost verificată periodic aplicarea 

acestora; 

e)  toate activităţile desfăşurate în liceu s-au desfăşurat în cadru legal. 
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CAPITOLUL II 

RESURSE  UMANE ŞI MATERIALE 
 

 

La începutul semestrului I a anului şcolar 2017-2018 în unitatea noastră şcolară au fost înscrişi 891 elevi într-un număr de 39 de 
clase din care 197 la învăţământul liceal de zi şi 388 la învaţămant profesional, 77 la învăţământul liceal seral şi 83 la postliceală, 38 la 
învăţământul ADS primar, 108 la învăţământul ADS gimnazial. La Grădiniţa cu program prelungit „Letea”s-au realizat 3 grupe cu un 
numar de 60 copii, la Grădiniţa cu program normal nr. 20 s-au realizat 3 grupe cu un numar de 40 copii. Şc. gimnazială „Ion Luca” a 
realizat pentru acest an şcolar un nr. de 6 clase la învatământul primar cu un nr. de 148 elevi, iar la învăţământul gimnazial un nr. de 5 
clase cu un nr. de 113 elevi.  

Faţă de anul şcolar 2016-2017 se constată o creştere a numărului de elevi ca urmare a reorganizării unităţilor de învăţământ 
reunite şi prin îmbunătăţirea ofertei şcolare şi a resurselor materiale. 

Activitatea acestora este coordonată de 90 cadre didactice (80 profesori, 10 maiştri instructori) dintre care 76 cadre didactice 
titulare, 4 profesori suplinitori; 61 profesori cu gradul I,  16 profesori cu gradul didactic II, 6 având definitivarea în învăţământ, 5 profesor 
debutant, 2 maiştri instructori debutanţi, 5 pensionari (profesori) şi 1 pensionar (maistru instructor). 

O contribuţie importantă la desfăşurarea procesului de învăţământ a avut-o şi personalul TESA şi nedidactic 37,5 persoane şi 19,5 
persoane din personalul didactic auxiliar.  

 

Sumele alocate de Primăria Bacău au fost destinate următoarelor cheltuieli: 

 cheltuieli de personal - 22..660055..778899  lei; 
 cheltuieli materiale - 661155..442211  lei (utilităţi,reparaţii curente, etc.); 
 burse – 6622,,000000  lei;  

 
TOTAL = 3.283.810 lei 

 

De la Bugetul de stat s-au suportat următoarele cheltuieli: 

 cheltuieli de personal – 557766..110088  lei;      cheltuieli plata cu ora examene naţionale şi deconturi deplasări 
 cheltuieli materiale – 00 lei                    
 burse – 225522..775599  lei; 
 transport elevi – 4433..665566  lei; 

 
TOTAL = 872,523 lei 
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Din activitatea de autofinanţare s-au făcut următoarele cheltuieli: 

 pentru masă – 113399,,555544  lei; 
 cheltuieli materiale – 3366,,116677  lei; 
 obiecte de inventar – 1100,,553322  lei. 

 
TOTAL = 186,253 lei 

 

  

DDOOTTĂĂRRII  RREEAALLIIZZAATTEE  ÎÎNN  SSEEMMEESSTTRRUULL  II  

AANNUULL  ŞŞCCOOLLAARR  22001177--22001188  
 

 

TTIIPPUURRII  DDEE  AACCHHIIZZIIŢŢIIII SSUUMMEE  RREEPPAARRTTIIZZAATTEE   

OOBBIIEECCTTEE  DDEE  IINNVVEENNTTAARR  ((AAUUTTOOFFIINNAANNTTAARREE))  
- LLaappttoopp++ccoooolleerr  ((11  bbuucc..));; 
- FFrriiggiiddeerr  22  uussii  ((11  bbuucc..));; 
- Lptop liceu ((11  bbuucc..));; 
- Echipament sportiv ((11  bbuucc..));; 
- Echipament sportiv (masă tenis)  ((11  bbuucc..));; 
- Cleste papagal ((11  bbuucc..));; 
- Imprimanta secretar Luca ((11  bbuucc..));; 
- Scaune contabilitate ((11  bbuucc..));; 
- Laptop ((11  bbuucc..)).. 

  

22224499,,4499  lleeii  

774499,,99  lleeii  

11889999,,99  lleeii  

999977,,44  lleeii  

11779999,,99  lleeii  

111188,,0044  lleeii  

777799  lleeii  

443388  lleeii  

11449999,,99  lleeii  

TTOOTTAALL  1100..553311,,5533  lleeii  
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PPRROOGGRRAAMMEE  SSOOCCIIAALLEE  
 
 

DDEENNUUMMIIRREE  PPRROOGGRRAAMM   LLaa  îînncceeppuuttuull  aannuulluuii  şşccoollaarr  22001177--22001188 LLaa  ssffâârrşşiittuull  sseemmeessttrruulluuii  II 

PPRROOGGRRAAMMUULL    

””BBAANNII  DDEE  LLIICCEEUU””   
14 14 

““EEuurroo  220000””    --  --  

BBUURRSSEE  PPRROOFFEESSIIOONNAALLEE  331199  229944  

BBUURRSSEE  AACCOORRDDAATTEE  DDIINN  PPAARRTTEEAA  CCOONNSSIILLIIUULLUUII  LLOOCCAALL  PPEENNTTRRUU  AANNUULL  ŞŞCCOOLLAARR  22001166--22001177//  sseemm  IIII   

  --  DDEE  EEXXCCEELLEENNŢŢĂĂ   D. Mangeron = 48                                    I. Luca =16 

  --  DDEE  PPEERRFFOORRMMAANNŢŢĂĂ   D. Mangeron = 48                                    I. Luca =16 

  --  DDEE  MMEERRIITT   D. Mangeron = 48                                   I. Luca =16 
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RESURSE UMANE 

 
 

 
 

 

TT
OO

TT
AA

LL
 

TT
ii tt

uu
ll aa

rr ii
 

SS
uu

pp
ll ii

nn
ii tt

oo
rr ii

 

CC
aa

ll ii
ff ii

cc
aa
ţţ ii

 

DD
oo

cc
tt oo

rr aa
tt 

DD
oo

cc
tt oo

rr aa
nn

dd
 

GG
rr aa

dd
  dd

ii dd
..   

II 

GG
rr aa

dd
  dd

ii dd
..   

II II
 

DD
ee

ff ii
tt ii

vv
aa

tt 

DD
ee

bb
uu

tt aa
nn
ţţ ii

 

PP
ee

nn
ss

ii oo
nn

aa
rr ii

 

PPeerrssoonnaall  ddiiddaaccttiicc  ddee  

pprreeddaarree 
90 76 4 90 3 - 61 16 6 3 10 

 

 

TToottaall 
CCuu  ssttuuddiiii  

uunniivveerrssiittaarree   
CCuu  ssttuuddiiii  uunniivveerrssiittaarree  ddee  

ssccuurrttăă  dduurraattăă 

ÎÎnn  ccuurrss  ddee  

ddeessffăăşşuurraarree  aa  

ccuurrssuurriilloorr  

uunniivveerrssiittaarree 

SSttuuddiiii  

lliicceeaallee 

PPeerrssoonnaall  ddiiddaaccttiicc  

aauuxxiilliiaarr 
37,5 13 0 0 24,5 

PPeerrssoonnaall  nneeddiiddaaccttiicc 19,5  

TTOOTTAALL  PPEERRSSOONNAALL  DDIINN  

UUNNIITTAATTEEAA  ŞŞCCOOLLAARRĂĂ 
147 
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SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I, 

ANUL ŞCOLAR 2017-2018 
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%%
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ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT    

PPRRIIMMAARR  
148 - - - 2 - 1 - - 147 100% 

ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT  

GGIIMMNNAAZZIIAALL  
113 - - - - - - - - 113 100% 

ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT  

LLIICCEEAALL  --  ZZII 

CCiicclluull  iinnffeerriioorr 120 0 0 0 3 0 4 39 9 117 58,97% 

CCiicclluull  

ssuuppeerriioorr 
77 3 0 7 0 0 1 29 0 68 57,35% 

ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT  

LLIICCEEAALL  --  SSEERRAALL 
77 0 0 1 1 0 0 28 8 75 52,00% 

ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT  

PPOOSSTTLLIICCEEAALL 
83 1 0 4 0 0 0 11 0 78 85,89% 

PPRROOFFEESSIIOONNAALL 388 0 0 5 4 0 4 79 28 383 72,06% 

ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT  

AADDSS  --  PPRRIIMMAARR 
38 0 0 0 0 0 0 0 0 38 100% 

ÎÎNNVVĂĂŢŢĂĂMMÂÂNNTT  

AADDSS  --  GGIIMMNNAAZZIIAALL 
108 0 0 0 0 0 0 0 0 108 108% 

TTOOTTAALL 1152 4 0 17 10 0 10 186 45 1127 79,50% 
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PROCENTE DE PROMOVABILITATE DIN NUMĂRUL ELEVILOR RĂMAŞI LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I 

ÎNVAŢĂMÂNT PRIMAR 

Sursa: Situaţiistasistice la sfîrşitul semestrului I, an 2017-2018, completate de profesorii diriginţi 

 

Clasa 
Procent de 

promovabilitate 
Profesor diriginte 

0 100% Prof.inv.primar Balan Marieta 

I A 100% Prof.inv.primar Toma Sorinela 

I B 95% Prof.inv.primar Ciurea Georgeta 

II 100% Prof.inv.primar Coşa Valentina 

III  100% Prof.inv.primar Leahu Laura 

IV 100% Prof.inv.primar Balan Marieta 

 
ÎNVAŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

 

Clasa Procent de promovabilitate Diriginte 

V A 82,35% Prof. Blaga Radu 

V B 100% Prof. Gălbează Carmina 

VI 90,47% Prof. Sacic Mihaela 

VII 74,19% Prof. Popa Daniela 

VIII 50% Prof. Stoica Gabriela 
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PROCENTE DE PROMOVABILITATE DIN NUMĂRUL ELEVILOR RĂMAŞI LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I 

LICEU - CICLUL INFERIOR AL LICEULUI 

Sursa: Situaţii stasistice la sfîrşitul semestrului I, an 2017-2018, completate de profesorii diriginţi 

 

Clasa  Procent de promovabilitate  Profesor diriginte  

IX A  59,09% Vornicu Ana Ioana 

IX B  71,43% Medvedev Oana 

IX C 68,42% Corlade Eduard 

X A 50,00% Şulea Luciana 

X B 41,18% Timofte Iolanda 

X C 26,47% Spătaru Liliana 

 

PROCENTE DE PROMOVABILITATE DIN NUMĂRUL ELEVILOR RĂMAŞI LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I  
LICEU - CICLUL SUPERIOR AL LICEULUI, RUTA DIRECTĂ 

 

Clasa  Procent de promovabilitate  Diriginte  

XI A 63,16% Neacşu Mihaela 

XI B 73,68% Buşcă Lavinia 

XII A 60,00% Boboc Florinela 

XII B 26,67% Cristea Carmen 
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PROCENTE DE PROMOVABILITATE DIN NUMĂRUL ELEVILOR RĂMAŞI LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I  

LICEU - SERAL 

 

Clasa  Procent de promovabilitate  Diriginte  

12 S1 43,48% Bortoş Larisa 

12 S2  45,00% Gavriliu Jana 

13 S1 83,33% Radu Tania 

13 S2 35,71% Gheorghian Eugen 

 
 

PROCENTE DE PROMOVABILITATE DIN NUMĂRUL ELEVILOR RĂMAŞI LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I  
POSTLICEALĂ 

 

Clasa  Procent de promovabilitate  Diriginte  

I PL1  38,89% Manea Mitică 

I PL2 100% Aaniţei Paraschiva 

II PL1 100% Craiu Vasile 

II PL2 100% Negrea Eugenia 
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PROCENTE DE PROMOVABILITATE DIN NUMĂRUL ELEVILOR RĂMAŞI LA SFÂRŞITUL SEMESTRULUI I  
ÎNVĂŢĂMÂNT PROFESIONAL 

 

Clasa  Procent de promovabilitate  Diriginte  

9 P 1 57,14% Durac Ciprian 

9 P 2 71,43% Stan Cezar-Sorin 

9 P 3 53,57% Nanu Valentin 

9 P 4 78,57% Botezatu Ana Maria 

9 P 5 53,57% Coca Violeta 

9 P6 56,52% Mocanu Maria 

 10 P 1 80,77% Bîrgu Maria 

10 P 2 96,15% Gărgălie Mihai 

10 P 3 94,74% Dodiţă Gheorghe 

10 P 4 65,22% Popescu Mariana 

10 P 5 49,43% Canelea Daniela 

11 P 1 100% Cosmescu Mihaela 

 11 P 2 100% Dragomir Marius 

11 P 3 55,00% Movileanu Marius 

11 P 4 73,33% Pădure Mihaela 

11 P 5 73,91% Măciucă Carmen 
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MONITORIZARE NUMĂR ABSENŢE 
MEDIA NOTELOR LA PURTARE PE CLASE  

 Sursa: Situaţii stasistice la sfîrşitul semestrului I, an 2017-2018, completate de profesorii diriginţi 

 

Clasa  

Nr. elevi 
înscrişi la 
începutul 

anului 

Nr. elevi la sfârşitul 
semestrului 

Nr. absenţe 
nemotivate 

Nr. mediu de absenţe 
nemotivate/elev 

Nr. elevi cu 
note sub 10 
la purtare 

Nr. elevi cu note 
scăzute la purtare 

din cauza 
absenţelor 

0 23 21 - - - - 

I A 18 19 - - - - 

I B 20 20 111 5,55 - - 

II  30 30 11 0,36 - - 

III 30 30 - - - - 

IV 27 27 - - - - 

V A 17 17 406 23,88 2 1 

V B 18 18 7 0,38 - - 

VI 21 21 34 1,61 1 1 

VII  31 31 93 3 8 - 

VIII 26 26 509 19,57 7 1 
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MONITORIZARE NUMĂR ABSENŢE 
MEDIA NOTELOR LA PURTARE PE CLASE  

 Sursa: Situaţii stasistice la sfîrşitul semestrului I, an 2017-2018, completate de profesorii diriginţi 
 

Clasa  

Nr. elevi 
înscrişi la 
începutul 

anului 

Nr. elevi la sfârşitul 
semestrului 

Nr. absenţe 
nemotivate 

Nr. mediu de absenţe 
nemotivate/ elev 

Nr. elevi cu 
note sub 10 
la purtare 

Nr. elevi cu note 
scăzute la purtare 

din cauza 
absenţelor 

IX A  23 22 662 28,78 9 5 

IX B 18 20 378 18,90 4 4 

IX C  19 19 337 17,73 4 0 

X A 24 24 248 10,33 8 4 

X B 17 17 322 18,94 7 1 

X C 16 14 133 8,31 4 0 

XI A 21 19 166 7,90 3 1 

XI B 24 19 210 8,75 6 0 

XII A 16 15 198 12,37 6 0 

XII B 16 15 204 12,75 7 0 

9 P 1 28 28 321 11,46 7 6 

9 P 2 29 28 359 12,37 5 1 

9 P 3 29 28 1266 43,65 13 7 

9 P 4 29 28 88 3,03 3 1 
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9 P5 28 28 278 9,92 11 1 

9 P 6 23 23 155 6,73 6 2 

 10 P1 26 26 196 7,53 5 5 

10 P2 27 26 101 3,74 0 0 

10 P3 19 19 253 13,31 8 0 

10 P4 23 23 400 17,39 6 1 

10 P5 23 23 592 25,73 11 3 

11 P1  23 23 87 3,78 1 0 

 11 P2 22 22 136 6,18 2 0 

11 P3 20 20 679 33,95 12 7 

11 P4 15 15 127 8,46 3 1 

11 P5 24 23 309 12,87 10 3 

12 S1 23 23 826 35,91 13 0 

12 S2  20 20 61 3,05 5 0 

13 S1 19 18 73 3,84 2 1 

13 S2  15 14 575 38,33 6 3 

I PL1  20 18 816 40,80 9 0 

I PL2 28 27 575 20,53 8 0 

II PL1 14 13 88 6,28 0 0 

II PL2 21 20 245 11,66 4 0 
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Partea I 
 
I. Capacitatea instituţională  
 
Domeniul a avut ca obiectiv specific, optimizarea managementului organizaţional în vederea asigurării unui mediu şcolar potrivit 

învăţării, proiectarea activităţii conform standardelor de referinţă, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii din 
şcoală pe principiile calităţii.  

 
1. Managementul strategic  
 
Aspectul cel mai important al acestui subdomeniu a fost definirea şi alocarea clară a responsabilităţilor şi resurselor pentru fiecare 

activitate, conceperea unor structuri clare de comunicare, decizie şi raportare şi, nu în ultimul rand, stabilirea în mod transparent a unei 
noi strategii de acţiune. Astfel, indicatori de performanţă propuşi se referă, sintetic, la: elaborarea sau completarea documentelor de 
proiectare şi organizare a activităţii şcolii, asigurarea accesului la informaţii utile şi valide privind sarcinile lor şi obiectivele, stabilirea de 
noi parteneriate, îmbunătăţirea colaborării şi cooperării între factorii implicaţi în activitatea şcolii. 

 

Strategii propuse Activităţi realizate 
Activităţi nerealizate / 
Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

Stabilirea obiectivelor 
semestriale şi anuale 
ale activităţii întregii 
şcoli, în funcţie de 
rezultatele obţinute în 
anul precedent, 
formularea politiciii 
şcolii 

 Analizarea calităţii activităţii instructiv-educative desfăşurată în anul 
şcolar 2016-2017 realizarea diagnozei şi stabilirea, pe acest fundament, 
a obiectivelor de dezvoltare ale şcolii; 

 Reorganizarea Consiliului de administraţie, conform normativelor 
în vigoare; 

 Organizarea comisiilor metodice şi pe probleme; 

 Stabilirea tematicilor întâlnirilor Consiliului de administraţie şi 
ale Consiliului profesoral; 

 Completare şi revizuirea PAS-ului, prof. Carmen Cristea, 
fundamentat pe analiza contextului socio-economic (a planului local şi a 
planului regional de acţiune pentru învăţământul tehnic) şi a 
recomandărilor făcute de comisia de monitorizare externă a 
implementării PAS în anul şcolar precedent. În document sunt cuprinse 
scopul, obiectivele şi programele rezultate din politicile şi strategiile 
europene, naţionale, regionale şi locale privind educaţia şi formarea 
profesională, iar implementarea lor a fost proiectată conform planului 
operaţional; 

- activitatea 
desfăşurată de către 
unele comisii pe 
probleme  
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Strategii propuse Activităţi realizate 
Activităţi nerealizate / 
Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Realizarea unui sistem 
intern de comunicare 
rapid şi eficient, 
extinderea sistemului 
de comunicare extern 

 
 

 Elaborarea planul managerial pe baza diagnozei activităţii           
instructiv-educative a anului şcolar anterior. 
Acesta a constituit punctul de pornire în stabilirea obiectivelor 
semestriale şi anuale ale activităţii întregii şcoli, a modului de realizare a 
lor prin organizarea şi coordonarea comisiilor şi a Consiliului de 
administraţie şi stabilirea ierarhică a responsabilităţilor şi rolurilor; echipa 
de elaborare a planului a fost formată din director prof. Ecaterina Iulia 
Corlade, director adjunct prof.  Amarinoaie Elena, coord. educativ prof. 
Mihaela Neacşu, responsabil CEAC prof. Mihaela Padure, responsabilii 
comisiilor metodice: prof. Ioana Vornicu, responsabilul comisiei 
metodice Limbă şi comunicare, prof. Alina Danciu, Şef catedră Limba 
modernă, prof. Marius Dragomir, responsabilul comisiei metodice 
Matematică, prof. Luciana Şulea, responsabil catedra Ştiinţe, prof. 
Medvedev Oana, responsabilul comisiei metodice Geografie, religie, ed. 
fizică şi socio-umane, prof. ing. Lavinia Buşcă, responsabilul comisiei 
metodice Discipline tehnice şi informatică, prof. Paraschiva Aaniţei, 
responsabilul comisiei metodice Discipline economice. 

 Elaborarea planurilor manageriale ale catedrelor (responsabilii 
comisiilor metodice); 

 Elaborarea planului de acţiune al CEAC; 

 Revizuirea Regulamentului Intern; 

 Modificarea fişelor postului conform noilor structuri de comisii şi 
noilor atribuţii, respectând sugestiile IPM; 

 Monitorizarea îndeplinirii sarcinilor atribuite conform fişei postului 
prin asistenţe la ore (conform anexei 1), întâlniri de lucru, observaţii şi 
rapoarte de activitate; 

 Comunicarea electronică între conducerea şcolii şi cadrele 
didactice; 

 Elaborarea unor instrumente de lucru eficiente (decizii, rapoarte, 
procese verbale, minute); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 reprezentarea 
părinţilor la lectoratele 
pe şcoală şi la 
şedinţele pe clase  

 nu au predat toţi 
diriginţii, consilierului 
educativ, copii după 
procesele-verbale de 
la şedintele organizate 
cu părinţii  
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Strategii propuse Activităţi realizate 
Activităţi nerealizate / 
Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

Restructurarea reţelei 
şcolare în funcţie de 
programele de 
dezvoltare locală şi 
regională 

 Organizarea şedinţelor cu părinţii şi a lectoratelor la nivelul 
şcolii (la care au participat diriginţi, psihologul şcolar şi profesorii care 
predau discipline de examen), organizarea întâlnirilor individuale cu 
părinţii; 

 Menţinerea colaborării cu instituţiile de învăţământ superior 
pentru a facilita tranziţia absolvenţilor de la liceu la facultate; 

 Stabilirea unui program sistematic de comunicare cu părinţii 
prin anunţarea orelor disponibile şi prin participarea la şedinţele cu 
părinţii; 

 Stabilirea ierarhică a responsabilităţilor şi a rolurilor la nivelul 
tuturor departamentelor instituţiei, stabilirea organigramei şcolii; 

 Extinderea reţelei de parteneriate şi stabilirea unor noi 
colaborări/parteneriate cu institiţii de cultură şi artă, universităţi, 
biserica, ONG – uri, asociaţii; 

 Preocuparea pentru colaborări noi cu Consiliul local în privinţa 
repartizării fondurilor pentru funcţionarea, întreţinerea şi repararea 
şcolii şi cu agenţii economici; 

 Colaborarea cu reprezentanţi ai poliţiei pentru îmbunătăţirea 
frecvenţei elevilor la cursuri şi a stării de disciplină a acestora;  

 Pentru organizarea instruirii practice a elevilor s-au încheiat 
Convenţii de colaborare, cu agenţii economici unde elevii noştrii 
efectuează instruirea practică comasată;  

 Realizarea proiectului planului de şcolarizare în funcţie de 
programele de dezvoltare locală şi regională şi strategia de dezvoltare 
a şcolii;  

 Realizarea proiectului de încadrare şi de normare a 
personalului didactic pentru anul şcolar 2017-2018.   

 

 
Planurile manageriale, fie că au fost concepute la nivel de unitate, fie că au fost întocmite la nivel de catedră, sunt, în general, 

rezultatul muncii în echipă. Planul managerial al şcolii a fost prezentat într-o şedinţă a Consiliului profesoral, iar activităţile proiectate 
au fost detaliate prin responsabilii comisiilor metodice, în funcţie de obiectivele fiecărei comisii, prin planuri proprii. La baza conceperii 
planurilor manageriale ale catedrelor a stat diagnoza activităţii din anul precedent, mai exact nivelul performanţelor realizate şi 
planurile de îmbunătăţire din perioada vizată. În ceea ce priveşte monitorizarea îndeplinirii sarcinilor se poate spune că încadrarea în 
termenele fixate nu este respectată de către toate cadrele didactice şi, în mod asemănător, implicarea membrilor comisiilor 
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metodice şi pe probleme în acţiunile proiectate, poate fi un aspect pe lista planului de îmbunătăţiri. Există, totuşi, preocupări 
pentru colaborare între factorii implicaţi în activitatea şcolii, iar comunicare este eficientă în mare măsură.  

Relaţiile dintre şcoală şi autorităţile locale pot fi caracterizate ca fiind de cooperare, în limita resurselor disponbile foarte 
limitate. În vederea creşterii vizibilităţii şcolii în cadrul comunităţii locale, şcoala face vizibilă oferta educaţională tuturor celor cu care 
colaborează: şcoli, inspectorate, agenţi economici.  

 
2. Managementul operaţional  
 
Managementul operaţional a fost orientat spre stabilirea corectă a indicatorilor de performanţă şi valorificarea eficientă a 

resurselor tuturor componentelor sistemice ale activităţii de învăţare. Dintre criteriile de performanţă stabilite pentru acest domeniu 
amintim:  

 Rolurile, responsabilitatile, autoritatea şi răspunderea ce revin fiecărui membru al personalului sunt în mod clar definite, 
alocate şi respectate;  

 Existenţa sistemului de informare internă de comunicare, existenţa şi eficienţa instrumentelor de lucru specifice elaborate;  

 Adaptarea şi acoperirea susţinută a cererii de mediatizare a instituţiei;  

 Gestionarea şi transmiterea eficientă a informaţiilor de interes public;  

 Dezvoltarea/menţinerea colaborării eficiente cu factorii externi; colaborarea cu partenerii educaţionali externi face ca 
programele şi procesul de învăţare să fie mai accesibile;  

 Probleme tehnice ale şcolii sunt permanent monitorizate şi rezolvate, spaţiile, clădirile şi echipamentele sunt accesibile 
tuturor grupurilor de elevi, sunt semnalate şi sunt uşor de localizat, iar elevii au acces la resursele de învăţare care corespund nevoilor 
lor şi care sunt adecvate şi pentru studiul independent;  

 Baza materială este accesibilă, funcţională şi adecvată tuturor, iar echipamentele şi materialele sunt moderne şi eficiente;  

 Creşterea gradului de corectitudine în completarea documentelor şcolare, utilizarea corectă conform legii a documentelor 
şcolare;  

 Interes pentru înnoirea si completarea materialului didactic şi utilizarea acestuia în procesul instructiv-educativ;  

 Încadrarea în termen a respectării obligaţiilor legislative privind funcţionarea şcolii auto;  

 Existenţa parteneriatului şcoală - părinţi.  
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Strategii 
propuse 

Activităţi realizate 

Activităţi 
nerealizate / Aspecte 

care necesită 
îmbunătăţiri 

 
Reactualizarea 
regulamentelor, 
stabilirea strategiilor 
  
 
 
 
 
 
 
Dezvoltarea unui 
sistem de informare 
eficient  
 
 
 
Promovarea mai 
intensă a şcolii în 
comunitate, 
fructificarea 
oportunităţilor de 
colaborare locale 
 
 
 
Asigurarea cadrului 
optim de desfăşurare a 
activităţii şcolii  

 
 
 
 

- Elaborarea planurilor de activităţi extraşcolare, de combatere a 
violenţei, de reducere a absenteismului şi a abandonului, de 
educaţie pentru mediu, de educaţie pentru protecţie civilă, de 
educaţie pentru sănătate, de orientare şcolară şi profesională, de 
educaţie pentru cultură (cons. educ. prof. Mihaela Neacşu, 
psihopedagog şcolar prof. Gabriela Balan şi Lenuţa Antohe)  
- În scopul asigurării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţilor 
educative şi administrative din şcoală şi promovării muncii în echipă s-
au constituit comisii metodice (anexa 3) şi de comisii pe probleme;  
 
- Comunicarea prin e-mail s-a dovedit eficientă pentru transmiterea 
informaţiilor direcţionate către personalul didactic şi didactic-auxiliar al 
şcolii;  
- Actualizarea paginii web a şcolii şi completarea ei cu informaţii 
utile;  
- Realizarea şi promovarea ofertei educaţionale a şcolii; 
- Realizarea de pliante promoţionale cu oferta şcolii;  
- Promovarea imaginii şcolii prin postarea de articole informative pe 
site-ul şcolii (prof. Iulia Corlade);  
- Promovarea în mass-media a activităţilor şi realizărilor colegiului;  
- Colaborarea cu Primăria Bacău în vederea finanţări/susţneriii unor 
proiecte educative;  
 
- Prelucrarea măsurilor de protecţie a muncii (profesorii şi maiştri 
instructori ), completarea planului de protecţie a muncii cu stabilirea 
măsurilor de siguranţă pentru fiecare loc de activitate din şcoală;  
- Efectuarea vizitelor medicale obligatorii la început de an şcolar;  
- Actualizarea autorizaţilori sanitare de funcţionare;  
- Stabilirea programului de serviciu pe şcoală, completarea fişelor 
de atribuţii ale profesorilor de serviciu, conform RI, întocmirea 
graficelor claselor care au efectuat serviciul pe scoala; prelucrarea 
principalelor sarcini şi atribuţii prevăzute în Regulamentul Intern (prof. 
Eduard Corlade, prof. Nicoleta Apostu);  

 
 

- nu au fost realizate 
toate activităţile 
propuse în planurile de 
combatere a violenţei şi 
reducere a 
absenteismului  

 
- unele cadre didactice 
nu îşi deschid în mod 
regulat e-mail-ul  

 
 

- reacţia întârziată a 
unor cadre didactice la 
solicitările primite  

 
- interesul scăzut al 
mass-mediei pentru 
participarea la 
activităţile/evenimentele 
deosebite care au avut 
loc în şcoală şi pentru 
promovarea acestora in 
comunitatea locală;  

 
 
 

- Interesul scăzut al 
unor diriginţi în 
completarea îngrijită şi la 
timp a cataloagelor  
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Asigurarea pregătirii 
elevilor în acord cu 
standardele de 
pregătire profesională  

 
 

- Reamenajarea unor spaţii din şcoală şi atelier,  
- Completarea documentelor şcolare s-a efectuat, în mare măsură, 
fără greşeli; există puţine corecturi;  
- Folosirea echipamentelor IT la orele de curs sau pregătire pentru 
examene (Catedra de Ştiinţe, Catedra Tehnică, Catedra de Limbă şi 
Comunicare, Catedra Om şi Societate);  
- Stabilirea necesarului de materiale didactice, echipamente, manuale 
şi achiziţionarea parţială a fondului propus.  

 
- Cererea de cărţi de 
specialitate sau softuri 
educaţionale  

 

 
 
Privitor la baza materială a şcolii, există preocupări pentru reînnoirea şi îmbunătăţirea echipamentelor şi materialelor didactice 

sau a spaţiilor de activitate, manifestate constant, în limitele totuşi restrictive ale legile. Deşi regulamentul de ordine interioară a fost 
prelucrat şi asumat, numărul cazurilor de indisciplină şi absenteism este mare. Cred că trebuie acordată o atenţie mai mare 
educării pozitive a elevilor în ceea ce priveşte frecvenţa la ore, păstrarea mobilierului din dotare, recuperarea pagubelor şi ţinută. Mai 
mult, mediul şcolar trebuie să fie compatibil cu idealurile unei societăţi democratice, printre care nu se poate găsi în nici un caz 
indiferenţă faţă de regulamente şi faţă de respectarea legii. Trebuie să veghem, în mod constant, ca spaţiul şcolii să constituie un 
spaţiu de manifestare a responsabilităţii, a ţinutei şi comportamentului decent, de care sunt legate corectitudinea, onoarea, 
respectul reciproc şi toleranţa faţă de opiniile diferite. Remarcăm laudativ efortul multor cadre didactice de a promova o imagine de 
succes a şcolii prin multe iniţiative, proiecte şi activităţi educative.  
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3. Managementul personalului  
 

Succesul sau eşecul unei şcoli este intrinsec legat de modul în care reacţionează angajaţii acesteia, de aceea este recomandată o 
permanentă preocupare pentru motivarea lor, însuflându-le angajament şi dorinţă de acţiune şi încurajându-le creativitatea. Aceste 
aspecte au fost operaţionalizate prin alegerea indicatorilor de performanţă, şi anume: utilizarea potenţialului fiecărei persoane, 
demonstrarea unui grad de implicare ridicat din partea cadrelor didactice, asigurarea cadrului corespunzător ce oferă sprijin în dezvoltarea 
personală şi profesională a profesorilor.  

 

Strategii propuse Activităţi realizate 
Activităţi nerealizate / 

Aspecte care necesită îmbunătăţiri 

Gestionarea resurselor 
umane: proiectarea, 
stabilirea sarcinilor pentru 
întreg personalul şcolii  

 
 
 

Sprijinirea cadrelor didactice 
în dezvoltarea personală şi 
profesională  

 
 
 
 
 
 

Integrarea evidenţei 
resurselor umane într-o bază 
de date informatică  

 

-  Normarea întregului personal existent şi încadrarea 
profesorilor nou-veniţi în unitate, pe baza dispoziţiilor 
primite de la ISJ conform Legii învăţământului şi a Codului 
muncii; întocmirea contractelor individuale de muncă şi a 
fişelor postului;  
-  Stabilirea planului de asistenţe la ore şi a obiectivelor 
urmărite, realizarea asistenţelor şi interasistenţelor în cadrul 
catedrelor;  
-  Majoritatea cadrelor didactice din şcoala noastră au 
participat constant la activităţile/cercurile metodice 
organizate la nivel local sau judeţean;  
-  Au participat la cursuri de formare continuă 
organizate de Casa Corpului Didactic “Grigore Tăbăcaru” 
majoritatea cadrelor didactice din unitatea noastră 
 
-  Responsabilul cu formarea profesională, d-nul prof. 
Marius Dragomir a reactualizat baza de date în acest 
sens şi a informat cadrele didactice, în timp util, asupra 
termenelor şi modalităţilor de înscriere la cursuri şi 
programe de formare organizate prin CCD Bacău sau 
alte instituţii.  

 

 
 
 
 
 

- numărul interasistenţelor la ore în 
cadrul comisiilor metodice  
 
 
 
 
 
 
 
 
- baza de date este incompletă   
- mai sunt cadre didactice care nu-i 
transmit responsabilului cu formarea 
profesională raportul activităţii de 
formare şi pregatire profesională  

 
 

 
Conferinţele sau simpozioanele locale şi naţionale au constituit un  bun prilej pentru o parte din cadrele didactice pentru a 

reprezenta cu cinste  şcoala noastră. Remarcăm laudativ preocuparea colegilor noştri pentru pregătire continuă în disciplină şi 
pentru obţinerea gradelor didactice.  
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II. Eficacitatea educaţională 
 
Obiectivele specifice urmărite în acest domeniu au fost: eficientizarea managementului în scopul îmbunătăţirii procesului 

instructiv-educativ, optimizarea procesului de predare – învăţare, îmbunătăţirea metodelor de monitorizare şi evaluare în sprijinul 
progresului elevilor.  

 
1. Oferta educaţională  
 
Activitatea de învăţare este, prin ea însăşi, motivantă, dacă răspunde capacităţilor, nevoilor, intereselor şi experienţei elevilor. 

Este binecunoscut faptul că elevii obţin rezultate mai bune la disciplina care-i interesează şi pentru care, bineînţeles, dispun şi de 
capacităţile necesare. În acest sens, indicatorii de performanţă urmăriţi au fost legaţi de programele de învăţare ce trebuie să răspundă 
nevoilor de formare ale elevilor. 

 

Strategii propuse Activităţi realizate 
Activităţi nerealizate / 
Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

Corelarea programelor 
de învăţare cu 
obiectivele stategice ale 
şcolii şi nevoilor de 
dezvoltare ale elevilor  

 

- Întocmirea opţionalelor (CDL) acoperă nevoile pregătirii de 
specialitate a elevilor şi de dezvoltare personală. S-a proiectat 
curriculum-ul în dezvoltare locală pentru fiecare  profil şi 
specialitate/ calificare profesională, la clasele a X-a (Lavinia 
Buşcă, Carmen Cristea, Mihaela Cosmescu, Mitică Manea, Maria 
Bîrgu , Gheorghe Dodiţă, Tania Radu, Corlade Iulia şi Corlade 
Eduard.);  
- Se foloseşte munca în grup sau fişe de lucru individuale cu 
material expus gradual în funcţie gradul de dificultate şi evaluarea 
însoţită de autoevaluare sau interevaluare (Catedra de Matematică, 
Catedra de Ştiinţe, Om şi societate, Catedra de Limbă şi comunicare, 
Catedra Tehnică);  
- Au fost proiectate şi realizate aplicaţii practice pentru modulele la 
care se pot efectua acestea, iar în cazul celorlalate module au fost 
realizate fişe de lucru, care să probeze dezvoltarea laturii aplicative a 
competenţelor formate. În procesul de predare-învăţare au fost 
utilizate manuale, auxiliare curriculare Phare Tvet sau proprii, 
prezentări ppt, fişe de lucru, baza materială existentă (Catedra 
tehnică);  
- Dinamizarea activităţii la clasă prin folosirea unor instrumente 
moderne şi variate: învăţarea prin descoperire, munca pe grupe, 
dezbaterea, conversaţia euristică, brainstorming, metoda mozaicului 

 
- Interesul tuturor 
pentru îmbunătăţirea 
muncii la clasă  
 
 
 
 
 
 
 
- Formarea elevilor 
în direcţia asumării 
responsabilităţii în 
procesul propriu de 
învăţare este încă un 
proces dificil şi 
anevoios  

 
 

- Reprezentarea 
slabă a elevilor din 
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(fişe de lucru, teste, proiecte, referate, portofolii etc);  
- S-au folosit metode activ-participative în activitatea de predare-
învăţare, adaptându-se limbajul la nivelul achiziţiilor anterioare ale 
educabililor prin: simplificarea exprimării şi creşterea gradului de 
concreteţe a exemplelor utilizate (toate comisiile metodice);  
- Diferenţierea parcursurilor de învăţare prin proiectarea unor 
secvenţe / itemi de ameliorare / recuperare (Catedra Limbă şi 
comunicare);  
-  Analiza rezultatelor obţinute la testele iniţiale, de progres şi 
finale şi transmiterea lor către CEAC (toate comisiile metodice), 
Profesorii s-au asigurat de faptul că elevii sunt familiarizaţi cu 
activităţile de evaluare formativă, tradiţională sau alternativă, şi au 
făcut eforturi ca aceasta să fie - în majoritatea cazurilor - adecvată, 
corectă şi efectuată în mod regulat;  
-  Au fost concepute şi aplicate programe de recapitulare a 
cunoştinţelor pentru elevii claselor a XII-a rută directă şi  a XIII-a 
seral; 
 

clasele terminale la 
pregătirile organizate 
în şcoală pentru 
bacalaureat  
 
 
- Nerespectarea 
constantă a 
programului de 
pregătire suplimentară 
conceput şi anunţat 
elevilor şi părinţilor de 
catre profesorul de 
biologie;  

 

 
 

CDL - urile întocmite pentru clasele a X-a au fost rezultatul colaborării dintre profesori şi maiştri instructori. Mobilizarea 
elevilor, respectarea stilurilor individuale de învăţare şi îmbunătăţirea abilităţilor sunt asigurate şi prin calitatea materialelor folosite, a 
portofoliilor şi a utilizării metodelor alternative.  
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2. Realizarea curriculumului  
 
Interpretat sistemic, procesul de învăţământ este rezultatul interdependenţelor dintre toate componentele sale (obiective, 

conţinuturi, metodologii şi mijloace didactice, evaluarea rezultatelor şcolare, relaţia educaţională). Pentru a se finaliza cu rezultatele 
expectate, procesul de învăţământ trebuie coordonat optimal, atât intra cât şi interstructural de aceea s-a prevăzut ca activitatea la clasă 
să dezvolte potenţialul copiilor, elevii să obţină îndrumări pentru a înţelege, a obţine sau a căuta informaţii conform nevoilor lor, să se 
utilizeze o gamă variată de metode şi materiale didactice şi, în general, munca profesorului să fie centrată pe elev. 

 

Strategii propuse Activităţi realizate 
Activităţi nerealizate / 

Aspecte care necesită 
îmbunătăţiri 

Proiectarea şi 
realizarea 
programului de 
învăţare  

 
Implementarea şi 
dezvoltarea 
curriculumului  

 
 
 
 
 
 
 
 

Îmbunătăţirea 
pregătirii didactice şi 
de specialitate a 
profesorilor  

 
 
 
 
 
 
 

-  Proiectarea didactică s-a făcut cu respectarea programelor 
şcolare în vigoare, după forma şi structura indicată în cadrul 
Consfătuirilor metodice pe disipline;  
-  Există preocupări, în multe cazuri, de proiectare a predării şi a 
evaluării conform rezultatelor testelor iniţiale, ale programelor în 
vigoare şi cu modelele standardizate;  
-  Caracterul aplicativ al cunoştinţelor asimilate la nivel teoretic, a 
fost exploatat prin diverse activităţi atât în timpul lecţiilor cât şi prin 
activităţi educative;  
-  Cadrele didactice folosesc o gamă variantă de strategii şi metode 
de predare şi învăţare pentru a răspunde stilurilor de individuale, 
abilităţilor, motivării fiecărui elev (raport al asistenţelor la ore - anexa 1)  
-  Se utilizează o gamă variată de materiale didactice care sprijină 
şi sporesc valoarea învăţăturii teoretice şi practice;  
-  Monitorizarea ritmicităţii notării; 
 
-  Prezentarea programelor la fiecare disciplină (toate catedrele), 
stabilirea manualelor şi în unele cazuri, achiziţionarea lor;  
-  Întocmirea orarului şcolii (prof. Dodiţă Gheorghe, Şuşu Marian, 
Ursu Adrian) şi redactarea lui cu ajutorul calculatorului (analist 
programator Macarie Jana);  

 
-  Stabilirea modului de parcurgere a modulelor (director Corlade 
Iulia şi Buşcă Lavinia);  
-  Participarea la activităţi metodice organizate, la nivelul municipiului, 
de către comisiile metodice de specialitate (toate comisiile metodice– 
detalii la anexa 3)  

- Predarea cu 
întârziere a 
planificărilor sau situaţii 
în care planificările nu 
au fost predate  
 
- Realizarea de lecţii 
AEL, organizarea de 
lecţii demonstrative  
 
- Unele cadre didactice 
au întârzieri în trecerea 
notelor şi a absenţelor  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Analiza testelor 
iniţiale în Consiliul 
profesoral  
- Uniele cadre didactice 
nu respectă termmenele 
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Stabilirea politicii de 
monitorizare a 
progresului elevilor, 
analiză şi 
îmbunătăţire a 
procesului didactic  

 
 
 
 

- Realizarea unui calendar pentru perioadele de evaluare iniţială, pe 
parcurs şi finală;  
- Evaluarea continuă a fost realizată prin verificare orală, teste, fişe 
de lucru, fişe de evaluare, fişe de progres;  
- În evaluarea sumativă, dar şi în cea formativă, s-a constatat şi 
utilizarea unor metode alternative de evaluare  - totalitatea disciplinelor 
de studiu: portofolii, proiecte, referate, aplicaţii practice, experimente, 
prezentări Power-Point etc.;  
- Transparenţa criteriilor şi a procedurilor de evaluare s-a realizat 
prin afişarea punctajului la fiecare item şi comunicarea criteriilor de 
notare;  
- Stimularea şi dezvoltarea capacităţii de autoevaluare a elevilor;  
- Oferirea feed-back-ului evaluării a permis elevilor interesaţi să-şi 
îmbunătăţească rezultatele la învăţătură, prin concentrarea eforturilor 
asupra acelei / acelor discipline de studiu la care rezultatele obţinute 
sunt modeste sau chiar îi plasează în situaţie de corigenţă / repetenţie;  
- Identificarea nivelului de atingere a standardelor profesionale de 
către profesorii vizaţi de asistenţe şi întocmirea planurilor de acţiune 
viitoare (comisia CEAC);  

fixate pentru aplicarea 
şi trimiterea electronică 
către responsabilii 
comisiilor metodice a 
rezultatelor testărilor 
iniţiale, de progres şi 
finale ale elevilor  
- Carenţe în derularea 
avtivităţîi suplimentare 
de remediere a 
rezultatelor şcolare ale 
elevilor  
-  Monitorizarea 
insuficientă– de către 
diriginţii claselor 
terminale şi de către 
serviciul Secretariat – a 
inserţiei socio-
profesionale a 
absolvenţilor  

 
Proiectele de lucru conţin obiective clar definite şi metodele de predare- evaluare sunt adaptate şi revizuite permanent. În 

procesul de predare-învăţare, cei mai mulţi dintre profesori utilizează o gamă variată de materiale didactice care sprijină şi sporesc 
valoarea învăţăturii teoretice şi practice. Deşi evaluarea iniţială oferă o imagine exactă pe baza căreia se poate planifica un program 
individual, feed-back-ul evaluărilor nu se furnizează constant către elevi. În cea mai mare parte, activitatea la nivelul catedrelor, 
constituite la începutul anului şcolar, s-a desfăşurat în conformitate cu planurile manageriale şi de activităţi proprii. Astfel, s-au aplicat 
teste predictive la multe disciplinele şi s-au întocmit planificarile în concordanţă cu rezultatele înregistrate la acestea.  

Proiectarea unităţilor de învatare s-a făcut în general în concordanţă cu programele şcolare în vigoare. Apoi, au fost realizate 
activităţi individualizate de dezvoltare pentru elevii capabili de performanţa şi activităţi de recuperare pentru elevii cu dificultăţi în 
învăţare.  

Toţi diriginţii au aplicat claselor lor teste pentru stabilirea stilurilor individuale de învăţare, iar cadrele didactice au încercat să 
realizeze programe de învăţare bazate pe strategii didactice care să corespundă acestor interpretări.  

Elevilor de clasa a IX-a şi profesorilor care predau la aceste clase li s-au aplicat chestionare pe tema adaptării/integrării 
„bobocilor” în nou mediu/ciclu şcolar.  
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2. Rezultatele învăţării  
 

 Situaţia pe clase se prezintă astfel:  
 

 

Nivelul 
Elevi înscrişi 
la începutde 

an 

Elevi rămaşi la 
sfârşitul sem I 

Promovaţi Corigenţi 
Procentul de 

promovabilitate 

ÎNVAŢĂMÂNT PRIMAR 

Clasa a 0-a 23 21 21 - 100% 

Clasa a I-a A 18 19 19 - 100% 

Clasa a I-a B 20 20 19 1 98,27% 

Clasa a II-a 30 30 30 - 100% 

Clasa a III-a 30 30 30 - 100% 

Clasa a IV-a 27 27 27 - 100% 

ÎNVAŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

Clasa a V-a A 17 17 14 3 82,35% 

Clasa a V-a B 18 18 18 - 100% 

Clasa a VI-a 21 21 19 2 90,47% 

Clasa a VII-a 31 31 23 8 74,19% 

Clasa a VIII-a 26 26 13 13 50% 

TOTAL Ş.G. ”ION 
LUCA” BACĂU 

261 260 233 27 89,61% 
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Nivelul 
Elevi înscrişi la 
început de an 

Elevi rămaşi la 
sfârşitul sem I 

Promovaţi Corigenţi+SN 
Procentul de 

promovabilitate 

LICEU ZI 

 Clasa a IX-a  63 62 41 21 66,13% 

Clasa a X-a  57 55 28 27 50,30% 

Clasa a XI-a  45 38 26 12 68,42% 

Clasa a XII-a  32 30 13 7 43,33% 

SCOALA PROFESIONALA 

 Clasa a IX-a  166 163 101 62 61,96% 

Clasa a X-a  118 117 91 26 77,78% 

Clasa a XI-a  104 103 84 19 81,55% 

ÎNVAŢĂMÂNT SERAL 

LICEU SERAL 
 

77 75 39 36 52,00% 

POSTLICEALA 83 78 67 11 85,90% 

TOTAL C.T. ”DUMITRU 
MANGERON” BACĂU 

745 721 490 221 67,96% 

 

 

Nivelul 
Elevi înscrişi la 
început de an 

Elevi rămaşi la 
sfârşitul sem I 

Promovaţi Corigenţi 
Procentul de 

promovabilitate 

ADS - ÎNVAŢĂMÂNT PRIMAR 

NIVEL I  10 10 10 0 100% 

NIVEL II 10 10 10 0 100% 

NIVEL II 13 13 13 0 100% 

NIVEL IV 5 5 5 0 100% 

ADS - ÎNVAŢĂMÂNT GIMNAZIAL 

ANUL I 46 46 46 0 100% 

ANUL II 32 32 32 0 100% 

ANUL III 16 16 16 0 100% 

ANUL IV 14 14 14 0 100% 

TOTAL C.T. ”DUMITRU 
MANGERON” BACĂU - ADS 

146 146 146 0 100% 
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 Situaţia numărului de elevi corigenţi şi a promovabilităţii pe clase:  
 

CLASA 
Numărul total de 

elevi 
Numărul total 
de corigenţi 

Numărul total 
de promovati 

Procentul de 
promovabilitate 

0 21 - 21 100% 

I A 19 - 19 100% 

I B 20 1 19 98,27% 

II 30 - 30 100% 

III  30 - 30 100% 

IV 27 - 27 100% 

V A 17 3 14 82,35% 
V B 18 - 18 100% 

VI  21 2 19 90,47% 

VII 31 8 23 74,19% 

VIII 26 13 13 50% 

 
 

CLASA 
Numărul total de 

elevi 
Numărul total 
de corigenţi 

Numărul total 
de promovati 

Procentul de 
promovabilitate(%) 

IX A  22 9 13 59,09% 
IX B  21 6 15 71,43% 

IX C 19 6 13 68,42% 

X A 24 12 12 50,00% 
X B 17 10 7 41,18% 

X C 14 5 9 26,47% 

XI A 19 7 12 63,16% 
XI B 19 5 14 73,68% 

XII A 15 6 9 60,00% 
XII B 15 11 4 26,67% 
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9 P 1 28 12 16 57,14% 

9 P 2 28 8 20 71,43% 

9 P 3 28 13 15 53,57% 

9 P 4 28 6 22 78,57% 

9 P 5 28 13 15 53,57% 

9 P 6 23 10 13 56,52% 

 10 P 1 26 5 21 80,77% 

10 P 2 26 1 25 96,15% 

10 P 3 19 1 18 94,74% 

10 P 4 23 8 15 65,22% 

10 P 5 23 11 12 49,43% 

11 P1 23 0 23 100% 

 11 P2 22 0 22 100% 

11 P3 20 9 11 55,00% 

11 P4 15 4 11 73,33% 

11 P5 23 6 17 73,91% 

12 S1 23 13 10 43,48% 

12 S2  20 11 9 45,00% 

13 S1 18 3 15 83,33% 

13 S2  14 9 5 35,71% 

I PL1  18 11 7 38,89% 

I PL2 27 0 27 100% 

II PL1 13 0 13 100% 

II PL2 20 0 20 100% 
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  Situaţia absenţelor  
Clasamentul claselor după totalul numărului de absenţe la sfârşitul sem. I al anului şcolar 2017-2018:  
 

CLASA 
TOTAL 

ABSENTE 
ABSENTE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

NUMAR 
DE ELEVI 

TOTAL 
ABSENTE/ELEV 

0 - - - 21 - 

I A - - - 19 - 

I B 114 13 111 20 5,55 

II 13 2 11 30 0,36 

III 44 44 - 30 - 

IV - - - 27 - 

V A 450 44 406 17 23,88 

V B 82 75 7 18 0,38 

VI 107 73 34 21 1,61 

VII 368 275 93 31 3 

VIII 
 

602 93 509 26 19,57 
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 Situaţia absenţelor  
Clasamentul claselor după totalul numărului de absenţe la sfârşitul sem. I al anului şcolar 2017-2018:  
 

CLASA 
TOTAL 

ABSENTE 
ABSENTE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

NUMAR DE 
ELEVI 

TOTAL 
ABSENTE/ELEV 

IX A 764 102 662 23 33,21 

IX B 542 164 378 20 27,10 

IX C 470 133 337 19 24,73 

X A 372 124 248 24 15,50 

X B 646 324 322 17 38 

X C 562 429 133 16 35,12 

XI A 451 285 166 21 21,47 

XI B 463 253 210 24 19,29 

XII A 398 200 198 16 24,87 

XII B 674 470 204 16 42,12 

9 P 1 575 254 321 28 20,53 

9 P 2 480 121 359 29 16.55 

9 P 3 1356 90 1266 29 46,75 

9 P 4 392 304 88 29 13,51 

9 P 5 549 271 278 28 19,60 

9 P6 553 398 155 23 24,04 

10 P 1 253 57 196 26 9,73 

10 P 2 307 206 101 27 11,37 

10 P 3 351 98 253 19 18,47 

10 P 4 724 324 400 23 31,47 

10 P 5 764 172 592 23 33,21 
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11 P1 159 72 87 23 6,91 

11 P2 419 283 136 22 19,04 

11 P 3 1083 404 679 20 54,15 

11 P 4 176 49 127 15 11,73 

11 P 5 326 17 309 24 13,58 

12 S1 1195 369 826 23 51,95 

12 S2 291 230 61 20 14,55 

13 S1 134 61 73 19 7,05 

13 S2 652 77 575 15 43,46 

I PL1 956 140 816 20 47,80 

I PL2 1200 625 575 28 42,85 

II PL1 88 0 88 14 6,28 

II PL2 311 66 245 21 14,80 

 
 
Clasele cu cel mai mare număr de absenţe/elev: 
 
 

CLASA DIRIGINTE 
TOTAL 

ABSENTE 
ABSENTE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

NUMAR 
DE 

ELEVI 

TOTAL 
ABSENTE/ 

ELEV 

VIII Stoica Gabriela 602 93 509 26 19,57 

V A Blaga Radu 450 44 406 17 23,88 

VII Popa Daniela 368 275 93 31 3 
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CLASA DIRIGINTE 
TOTAL 

ABSENTE 
ABSENTE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

NUMAR DE 
ELEVI 

TOTAL 
ABSENTE/ 

ELEV 

11 P 3 
MOVILEAN
U MARIUS 

1083 404 679 20 54,15 

9 P 3 
NANU 

VALENTIN 
1356 90 1266 29 46,75 

XII B 
CRISTEA 
CARMEN 

674 470 204 16 42,12 

 
 

CLASA DIRIGINTE 
TOTAL 

ABSENTE 
ABSENTE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

NUMAR DE 
ELEVI 

TOTAL 
ABSENTE/ 

ELEV 

12 S1 
BORTOŞ 
LARISA 

1195 369 826 23 51,95 

I PL1 MANEA MITICĂ 956 140 816 20 47,80 

13 S2 
GHEORGHIAN 

EUGEN 
652 77 575 15 43,46 

 
Clasele cu cel mai mic număr de absenţe/elev: 
 

CLASA DIRIGINTE 
TOTAL 

ABSENTE 
ABSENTE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

NUMAR 
DE 

ELEVI 

TOTAL 
ABSENTE/E

LEV 

Preg. 
Balan 

Marieta 
- - - 21 - 

I A 
Toma 

Sorinela 
- - - 19 - 

IV Balan Gina - - - 27 - 



 35 

 

CLASA DIRIGINTE 
TOTAL 

ABSENTE 
ABSENTE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

NUMAR 
DE 

ELEVI 

TOTAL 
ABSENTE/ 

ELEV 

11 P1 
COSMESCU 

MIHAELA 
159 72 87 23 6,91 

10 P1 BÎRGU MARIA 253 57 196 26 9,73 

10 P2 
GĂRGĂLIE 
MIHĂIȚĂ 

307 206 101 27 11,37 

 

CLASA DIRIGINTE 
TOTAL 

ABSENTE 
ABSENTE 
MOTIVATE 

ABSENTE 
NEMOTIVATE 

NUMAR 
DE 

ELEVI 

TOTAL 
ABSENTE/ 

ELEV 

II PL1 CRAIU VASILE 88 0 88 14 6,28 

13 S1 RADU TANIA 134 61 73 19 7,05 

12 S2 
GAVRILIU 

JANA 
291 230 61 20 14,55 
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III. Managementul calităţii 

 
Domeniul a fost proiectat astfel încât să producă îmbunătăţirea procesului de implementare, monitorizare, evaluare şi reglare a 

calităţii actului educaţional, optimizarea politicilor organizaţionale de asigurare a condiţiilor egale la programele de învăţare precum şi 
optimizarea politicii organizaţionale sub aspectul receptivităţii faţă de nevoile elevilor, personalului, comunităţii.  

 
1. Mangementul calităţii la nivelul organizaţiei  
 
Unităţile de învăţământ au nevoie de calitate în educaţie pentru a face faţă concurenţei din mediul educaţional, de a se bucura de 

prestigiu în plan local, naţional sau european, pentru a obţine un scor favorabil la compararea cu alte unităţi din aceeaşi categorie şi 
pentru a revigora încrederea în şcoala şi educaţia din România, ca mijloc de promovare socială. Cadrele didactice trebuie să genereze 
educaţie de calitate pentru a-şi consolida recunoaşterea socială şi statutul profesional, pentru a obţine un salariu mai bun şi a se bucura 
de încrederea elevilor şi părinţilor şi pentru a revigora valoarea morală “respect”. Prin urmare este important ca strategia şi priorităţ ile 
şcolii să se bazeaze pe analiza de nevoi şi planul de îmbunătăţire, iar stabilirea strategiilor să fie munca unei echipe şi prin toate 
demersurile să se încerce atingerea standardelor educaţionale. 

 

Strategii propuse Activităţi realizate 
Activităţi nerealizate / 
Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

Stabilirea direcţiilor 
prioritare de acţiune  
 
Dezvoltarea 
sistemului de 
management al 
calităţii 

- Realizarea Analizei S.W.O.T. a activităţii desfăşurate în anul şcolar 2015 - 
2016 în instituţia de invăţământ.  
- Manualul de proceduri a fost completat cu procedurile necesare desfăşurării 
activităţii în şcoală; 
- CEAC a întocmit un Plan de îmbunătăţire realizat în urma analizei 
rezultatelor obţinute la sfârşitul anului şcolar şi a interpretării testelor de 
progres;  

- CEAC a propus responsabililor comisiilor metodice un Cadru general comun 
de evaluare şi notare a elevilor. Pornind de la acest cadru comun, responsabilii 
comisiilor metodice au transmis CEAC criterii de apreciere a performanţelor şi 
a progresului la fiecare disciplină de studiu din cadrul catedriei, însoţite de 
planuri de remediere privind progresul si dezvoltarea elevilor.  

 
- Cunoaşterea tuturor 
procedurilor la nivel de 
un unitate  
 
- Monitorizarea aplicării 
procedurilor  

 

 
Sistemul asigurării calităţii este evaluat de 2 ori pe an şi este supus îmbunătăţirilor stabilite, procedurile sunt clare şi 

cunoscute şi sunt monitorizate pentru a verifica funcţionarea procesului. Se implementează măsuri corective şi toate aspectele 
activităţii din şcoală sunt supuse autoevaluării, iar raportul de autoevaluare ia în considerare opinii interne şi externe. Analiza 
progresului elevilor prin interpretarea testelor pe parcurs faţă de cele iniţiale a reprezentat un criteriu pentru acordarea 
calificativului anual. 
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2. Eficientizarea performanţei organizaţiei. Măsurare şi analiză  
 
Elevii au nevoie de calitate în educaţie pentru a juca un rol activ pe piaţa forţei de muncă, prin competenţele obţinute, pentru a 

putea alege direcţia de profesionalizare, pentru a se integra cu succes în societatea cunoaşterii şi a face faţă schimbării. Evoluţia lor pe 
parcursul şcolii va fi, în ultimă instanţă, apreciată prin gradul de inserţie socio-profesională. 

Strategii 
propuse 

Activităţi realizate 
Activităţi nerealizate / 

Aspecte care 
necesită îmbunătăţiri 

 
Influenţarea 
culturii 
organizaţional
e pentru a 
susţine 
calitatea şi 
performanţa  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eficientizarea 
metodelor de 
evaluare a 
personalului  

 

-  Elaborarea raportului de autoevaluare şi a planului de îmbunătăţire;  
- Completarea manualului propriu al calităţii şi stabilirea strategiei de monitorizare şi 
asigurare a calităţii;  
- Pe baza evaluării iniţiale s-au stabilit criterii individuale privind procesul de invăţare 
centrat pe elev. Responsabilii comisiilor metodice au transmis CEAC rezultatele 
obţinute in urma aplicării testelor iniţiale; la sugestia şi cu colaborarea d-nului 
director, CEAC a realizat o interpretare a rezultatelor acestora la clasele a IX-a, 
îndeosebi la disciplinele la care se susţine examen de Bacalaureat. S-a realizat o 
analiză comparativă a rezultatelor obţinute de elevii actualelor clase a IX-a la 
tezele unice (susţinute în clasa a VIII-a) şi a rezultatelor obţinute la testele iniţiale. 
Notele mici şi foarte mici obţinute la tezele unice de majoritatea elevilor claselor a IX-a 
explică şi rezultatele modeste, cu medii pe clasă uneori sub 5, ale testelor iniţiale;  
- Pornind de la aceste constatări, la nivelul comisiilor metodice s-au întocmit programe 
de pregătire suplimentară / recuperare care au fost făcute cunoscute şi părinţilor, în 
cadrul lectoratului cu părinţii pe şcoală şi al sedinţelor pe clasă.  

 – Au fost  centralizate şi analizate rezultatele obţinute de absolvenţii liceului la cele 2 
sesiuni ale Bacalaureatului din anul 2016 (iunie şi august); concluziile şi statisticile – 
evidenţiind rezultatele modeste obţinute – au fost prezentate şi în şedinţa Consiliului 
profesoral.  
- CEAC a colaborat cu d-na psiholog Gabriela Balan  şi d-na Lenuţa Antohe pentru 
realizarea Strategiei de prevenire şi combatere a violenţei şi pentru constituirea – la 
nivelul unităţii de învăţământ - a grupului de lucru care va asigura coordonarea 
activităţilor anti-violenţă  
- Elaborarea unor obiective pentru planul de asistenţe la ore;  
- În decembrie 2016 a fost elaborat Raportul de monitorizare internă, intocmit pe 
baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice, în urma observării lecţiilor în 
perioada 15 oct. - 10 dec. 2016; Rapoartele au fost înaintate la ISJ Bacău.  
- Procedurile existente au fost în mod constant revizuite şi actualizate.  

 

 
- Susţinerea 
continuă a motivaţiei 
cadrelor didactice de 
a genera, prin 
activitatea lor, 
calitatea în actul 
educational  
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Calitatea este un efort conştient şi bine proiectat în cazul majorităţii cadrelor didactice. S-au făcut eforturi de asigurarea 

calităţii în domeniul implicării elevilor în activităţi educative, în cel al utilizării manualelor şi auxiliarelor curriculare, în aplicarea 
metodelor moderne de predare-evaluare, în dotarea materială şi pentru promovarea imaginii şcolii în comunitate. Rămân însă 
aspecte de ameliorat precum: implicarea tuturor elevilor şi profesorilor în asigurarea unui climat de siguranţă în şcoală, 
dispoziţia de a colabora în proiecte, reducerea absenteismului şi pregătirea elevilor pentru bacalaureat. 

 
3. Eficientizarea procedurilor interne de asigurare a calităţii  
 
Pentru eficientizarea procedurilor interne de asigurare a calităţii s-a presupus că procedurile privind evaluările iniţiale, de progres 

şi sumative sunt înţelese şi cunoscute, evaluarea este corectă, riguroasă şi efectuată în mod regulat, rezultatele şi modul în care se 
poate îmbunătăţi performanţa sunt cunoscute de elevi; cadrele didactice participă la activităţile de standardizare a procesului şi a 
deciziilor privind evaluarea. 

Strategii propuse Activităţi realizate 
Activităţi nerealizate / 
Aspecte care necesită 

îmbunătăţiri 

Monitorizarea şi 
evaluarea 
corectă a 
progresului 
elevilor  

 
 

Monitorizarea 
aplicării 
strategiei şcolii, 
de dezvoltare 
profesională a 
personalului şi 
de realizare a 
autoevaluărilor 
finale 

-  Stabilirea procedurilor de colectare şi interpretare a rezultatelor 
testelor  
iniţiale şi ale celor pe parcurs;  
- Există planuri de remediere a situaţiilor slabe la învăţătură  
- Există sprijin pentru pregătirea elevilor pentru performanţă şi 
examene (toate catedrele didactice);  
- Realizarea unui program unitar de parcurgere şi recapitulare pentru 

clasele a XII-a în vederea susţinerii unei simulări de tip bacalaureat  
- Adoptarea unui stil de evaluare comun pentru obţinerea unei imagini 
elocvente a nivelului de pregătire pentru testele naţionale/bacalaureat a 
elevilor;  
- Analiza periodică a activităţii diferitelor compartimente prin rapoarte 
intermediare (şedinţe CA): activităţi cu părinţii, activităţi educative, 
inventarierea bunurilor, activitatea practică a elevilor la agenţi economici, 
ritmicitatea notării,  
- rapoarte zilnice ale activiţăţii pedagogilor şi a personalului de întreţinere 
şi rapoarte săptămânale ale serviciului contabilitate.  

-  Determinarea gradul de 
satisfacţie al elevilor referitor 
la rezultatele obţinute;  
 
- Dezinteresul unor elevi din 
clasele terminale pentru 
frecventarea cursurilor, 
participarea la pregătirile 
pentru Bacalaureat susţinute 
de profesorii şcolii, 
participarea la simulările de 
bacalaureat şi pentru 
pregătirea susţinerii 
atestatului de calificare 
profesională  

 
Remarcăm laudativ preocuparea C.E.A.C. pentru revizuirea/actualizarea procedurilor interne şi pentru completarea 

dosarului cu exemple de bune practice din activitatea instituţiei noastre şcolare. 
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Partea a II-a 
 
 Anexa 1 
 
Raport asupra asistenţelor la ore: Obiectivele monitorizării interne a calităţii procesului de predare - invăţare – evaluare 

au fost stabilite in cadrul Consiliului de administraţie de către conducerea liceului, după consultarea responsabililor de comisii metodice 
şi a CEAC. Aceste obiective au vizat:  

 îmbunătăţirea rezultatelor la învăţatură prin utilizarea metodelor centrate pe elev  

 realizarea coerenţei dintre instrumentele de evaluare şi nevoile individuale de învăţare şi standardele externe şi interne  

 comunicarea profesor-elev şi adaptarea cadrelor didactice noi la climatul şcolii  

 managementul orelor  
 

 
COMISIA DE OBSERVATORI formată din: dir. prof. Corlade Iulia, dir. Adj. prof. Amarinoaie Elena şi profesorii: Vornicu Ana 

Ioana, Buşcă Lavinia, Şulea Luciana, Dragomir Marius, Medvedev Oana, Aaniţei Paraschiva, Manea Mitică, Stoica Gabriela, Popa 
Daniela. Numele cadrelor didactice observate au fost de asemenea fixate de către conducerea unităţii şcolare, după consultarea 
responsabililor de comisii metodice şi a CEAC. 

În urma activităţii de observare ale lecţiilor efectuate de observatori în perioada 09.2017-10.12.2017 au fost identificate 
următoarele:  

 

Aspecte care 
trebuie îmbunătăţite 

Puncte tari 

• Metodele de 
evaluare şi ritmicitatea 
notării;  

 Slaba pregătire a 
elevilor; 

 Utilizarea bazei 
materiale. 

 Parcurgerea programei şcolare şi atingerea obiectivelor pentru fiecare lecţie, accentuarea 
laturilor practice şi aplicative; 

 Activităţi desfăşurate atât cu clasa întreagă cât şi cu clase împărţite pe grupe diferenţiate de 
elevi (grupe omogene); 

 Asocierea informaţiilor noi cu cele anterioare; 

 Schematizarea materialului informativ; 

 Elaborarea, aprobarea, intrarea în vigoare, aplicarea şi actualizarea, după caz, a 
Regulamentului de ordine interioară a unităţii, pentru anul şcolar 2017-2018, cu includerea 
tuturor drepturilor şi responsabilităţilor elevilor şcolii şi cu respectarea prevederilor 
Regulamentului şcolar în vigoare şi a celorlalte normative şi a metodologiilor specifice; 

 Implicarea directă şi activă a factorilor responsabili pentru derularea unitară şi cu succes a 
asigurării unei colaborări reale şi eficiente elevi - familie -  şcoală, pentru toate problemele de 
interes ale acestora; 

 Aplicarea de chestionare elevilor, de către cadrele didactice din şcoală pentru stabilirea 
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cunoştinţelor şi abilităţilor asimilate, respectiv formate şi dezvoltate în programele educaţionale 
similare parcurse anterior; 

 Integrarea strategiilor de învăţare diferenţiată, individuală, pe grupe de elevi; 

 Stimularea interesului elevilor pentru performanţă prin concurenţă şi competiţie, în colectivul 
propriu  sau/şi în afara  acestuia. 

Acţiuni propuse:  

 Continuarea dotării laboratoarelor existente cu mijloace moderne de învăţământ; 

 Monitorizarea folosirii eficiente a mijloacelor de învăţământ existente; 

 Realizarea paginii web a şcolii; 

 Realizarea pliantului promoţional cu oferta de educaţională a unităţii;  

 Realizarea materialelor de prezentare a unităţii şi a anunţurilor publicitare pentru presa scrisă şi posturile locale de 
radio şi televiziune; 

 Colaborarea cu psihologi ai C.J.A.P. Bacău pentru elaborarea chestionarelor pentru elevi şi pentru familiile 
acestora, referitoare la evaluarea iniţială a nevoilor şi intereselor educaţionale ale elevilor; 

 Înregistrarea şi rezolvarea înregistrării, la nivelul unităţii şcolare, pe forme de învăţământ, filiere, profiluri şi domenii, 
a solicitărilor elevilor; 

 Programe speciale de pregătire cu elevii din clasele care finalizează un ciclu de studiu; 

 Participare în continuare la Acţiunea Comunitară, Prevenirea violenţei şi Programe ecologice; 

 Utilizarea laboratoarelor de informatică (lecţii AEL) şi crearea de lecţii noi; 

 Selectarea şi constituirea unor grupe de elevi special pregătite pentru participarea la concursuri şi olimpiade;  

 Mape profesorului să conţină tabelele cu stilurile de învăţare ale elevilor, de care să ţină cont în perioada de 
evaluare; 

 Planificarea temelor referitoare la ÎCE. 
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RAPORT SINTETIC DE ACTIVITATE AL C.E.A.C. 

AN ŞCOLAR 2017-2018 

semestrul I 
Responsabil comisie, 
Prof. Padure Mihaela 

Activitatea CEAC în cursul semestrului I a anului şcolar 2017-2018, s-a desfăşurat în contextul respectării legislaţiei şi 
reglementărilor în vigoare în domeniul asigurării calităţii în învăţământul preuniversitar. 

Comisia CEAC a fost constituită conform prevederilor legale cuprinse în O.U.G. nr. 75/12.07.2005 privind asigurarea calităţii 
educaţiei, aprobată cu completări şi modificări prin LEGEA nr. 87/2006, cu modificările ulterioare cu componenţa conform deciziei de 
înfiinţare. 

Fiecărui membru al comisiei i s-a întocmit fişa postului  în care sunt prevăzute experienţa profesională, experienţa în domeniul 
calităţii, cursurile de formare, motivând alegerea în postul respectiv şi îndeplinind criteriile necesare numirii. 

Comisia a fost întregită cu membri din partea Consiliului elevilor, reprezentantul părinţilor, a agenţilor economici, comunitatea locală 
precum şi reprezentantul sindicatului din Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău. 

Comisia s-a implicat activ în asigurarea calităţii personalului didactic din unitatea şcolară. Prin materialul informativ afişat la 
avizierul cancelariei, CEAC a avut în vedere: 

- promovarea noutăţilor legislative în domeniul asigurării calităţii; 
- etapele de monitorizare internă; 
- conţinutul documentelor şcolare; 
- informarea cadrelor didactice noi despre diverse teme cum ar fi: învăţarea centrată pe elev, strategii didactice noi. 

 
Principalele activităţi desfăşurate de membrii comisiei CEAC au fost: 
 

 Întocmirea şi actualizarea documentelor specifice din portofoliul CEAC pentru   anul  şcolar 2017-2018 
- Componenţa CEAC, Comisia de observatori, Comisia de raportori pe baza deciziilor emise de directorul  C. T. „Dumitru Mangeron” – 

Bacău; 
- Organigrama CEAC a  colegiului; 
- Planificarea observării  procesului de predare - învăţare în cadrul colegiului; 
- Planificarea activităţilor pentru  asigurarea calităţii în educaţie; 
- Regulament de organizare şi funcţionare al CEAC; 
- Strategia evaluării şi asigurării calităţii educaţiei în cadrul C. T. „Dumitru Mangeron” Bacău; 
- Plan operaţional privind Asigurarea Calităţii în anul şcolar 2017-2018; 
- Plan de acţiune  pentru elevi  cu CES. 

 

 Elaborarea documentelor necesare unei bune funcţionări a şcolii pe parcursul anului şcolar 2017-2018 
- Revizuirea şi întocmire de noi proceduri; 
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- Protocoale de colaborare; 
- Parteneriate.      

 Implementarea manualului de evaluare internă a calităţii în format electronic – completarea pe platforma dedicată 
calitate.aracip.eu; 

 Elaborarea de proceduri noi utile în desfăşurarea activităţii  

 Întocmirea raportărilor 
- Raport  anual de evaluare internă a calităţii RAEI – pentru anul şcolar 2016-2017; 

      - Plan de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2017-2018; 
      -Monitorizări interne şi planuri de îmbunătăţire 
Observarea lecţiilor pentru toate cadrele didactice conform repartiţiei, întocmirea fişelor de observaţie, discuţii cu cadrele didactice 
monitorizate. 

 Completarea documentaţiei ARACIP în vederea acreditării calificărilor profesionale autorizate provizoriu. 

 Desfăşurarea vizitei ARACIP în vederea acreditării calificărilor profesionale autorizate provizoriu. 
 

Activităţile au fost desfăşurate de membrii comisiei: 
Coordonator – dir.prof. Iulia Corlade; 
Membri - profesorii: Pădure Mihaela, Popescu Mariana, Spătaru Liliana, Aaniţei Paraschiva; 
Observatori - profesorii: Corlade Iulia, Amarinoaie Elena, Vornicu Ana Ioana, Buşcă Lavinia, Şulea Luciana, Dragomir Marius, Medvedev 
Oana, Aaniţei Paraschiva, Manea Mitică, Stoica Gabriela, Popa Daniela. 
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Anexa 3  
 

 

CATEDRA DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 
Anul şcolar: 2017/2018 – semestrul I 

Responsabil comisie, 
Prof. Vornicu Ana Ioana 

1. Componenţa catedrei: 

 Chiriac Laura Andreea 

 Gavriliu Jana 

 Grigoraş Ionica 

 Popa Monica Daniela 

 Stoean Mihaela 

 Vornicu Ana-Ioana 
2. Activităţi şcolare:  

a. Activităţi didactice 
 Elaborare CDL-uri- prof. Popa Monica Daniela („Lectura, pretext pentru formarea gândirii creative” pentru clasele V-a Şi „Exerciţii Şi 
tehnici de redactare a eseului argumentativ” pentru clasa a VIII-a) 
 Elaborarea testelor de evaluare (iniţiale, predictive, sumative, finale) – analiza rezultatelor obţinute, concluzii, măsuri de progres - 
– analiza rezultatelor obţinute, concluzii, măsuri de progres: Întocmirea planurilor unităţilor de învăţare s-a realizat conform legislaţiei 
în vigoare, până la termenul stabilit. Proiectarea activităţilor educative extraŞcolare Şi extracurriculare au fost realizate în conformitate cu 
documentele unităţii (plan managerial, strategii, proceduri, planificări etc.). Proiectarea didactică a fost întocmită pe baza evaluării iniţiale 
Şi continue, dar Şi în funcţie de particularităţile de vârstă / nevoi ale elevilor. Personalizarea documentelor cuprinde elemente de 
originalitate (concepte de atins, termeni-cheie etc.). Fiecare clasă are un catalog ce consemnează Şi evidenţiază evaluarea celor 4 
competenţe, prin teste formative Şi sumative Şi observarea la clasă, planificarea conţinutului, programa, unităţi de învăţare Şi teste 
standardizate. Resursele informatice sunt folosite adeseori, acestea maximizând, motivând Şi  eficientizând într-o manieră unică 
învăţarea-predarea-evaluarea. Toţi membri catedrei au elaborat planificările pentru acei elevi cu nevoi speciale educaţionale, care poartă 
Şi denumirea de planificări CES (din 08.09.2017) - ce au presupus o studiere aprofundată a materiei Şi adaptarea acesteia Şi a resurselor 
folosite în cadrul orelor de curs a unor metode, fiŞe de lucru Şi mijloace de evaluare conform cerinţelor educaţionale diferite Şi adaptate 
acestor elevi. S-a avut în  vedere pe parcursul întregului semestru din acest an Şcolar să se  ţină cont de evaluarea rezultatelor învăţării. 
Testarea iniţială a fost realizată după reguli clare de standardizare. La fel s-a procedat cu toate evaluările pe parcurs. 
 Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat) înregistrate pe RED- Gavriliu Jana, Stoean Mihaela, GrigoraŞ 
Ionica 
 Programarea consultaţiilor cu elevii pentru bacalaureat/competenţe – grafic, plan de masuri. Analiza şi măsuri pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor la bacalaureat/E.N. – toţi membrii 
 Desfăşurarea şedinţelor de catedră (activităţi în cadrul Şedinţelor de catedră) - toţi membrii catedrei, conform graficului realizat la 
începutul anului Şcolar- susţinere de referate, secvenţe de lecţii; 
 Desfăşurarea şedinţelor de cerc (activităţi în cadrul Şedinţelor de cerc) 
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- susţinere referat „Strategii didactice de formare a competenţelor în ora de literatura română”, Cercul metodic, C.N.Ferdinand 
Bacău, 15.11.2017, prof Mihaela Stoean 

 Lecţii în AEL- GrigoraŞ Ionica 
 Experienţe de laborator 
 Membri în comisii: 

- membră în comisia de jurizare- proiectul : Bacău , izvor de identitate culturală- Chiriac Laura  
-  responsabil -  Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii – Grigoraş Ionica 
- Responsabil - Comisia pentru Programul „A doua şansă” – subcomisia pentru înscrieri la Anul I – Grigoraş Ionica 
- Comisia de Curriculum – responsabil Arie curriculară Limbă Şi comunicare; CEAC – subcomisie observator; Comisia de analizare a 

dosarelor de bursă;- Popa Monica Daniela 
b. Activităţi Şcolare pentru elevi 

Olimpiade:  
- Organizator/evaluator OLLR faza /Şcoală- Popa Daniela  
- Faza locală: Pogar Natalia (clasa a V-a A), Pocitanie Vlad (clasa a VIII-a) 
- Faza locală: profesor evaluator Olimpiada de limbă, literatură Şi comunicare, Şcoala Nicolae Iorga, 20.01.2018, prof Mihaela 

Stoean 
- Faza judeţeană: profesor evaluator Olimpiada judeţeană de lingvistică, Colegiul Pedagogic Ştefan cel Mare, 27.01.2018,  prof 

Mihaela Stoean 
Concursuri: Denumire concurs/ Elev/Clasa/Profesor îndrumător 

Nivel local: 
- GrigoraŞ Ionica: Activitate aplicativă „Importanţa evaluării iniţiale”, noiembrie 2017, clasele XI P1 (Pr. I: Baciu V., Bortă A., Rusu D.) şi XI 
P5 (Pr. I: Mărtincă C., Artene A., Pletosu A.; Pr. II: Buţă M.) – Grigoraş Ionica 
- Nivel judeţean: „Otilia Cazimir – Poeta sufletelor simple” – Pogar Natalia (cls. a V-a A), Pravăţ Iuliana (clasa a V-a A) – prof. îndrumător 
Popa Monica Daniela 

Nivel naţional: COMPER – Pogar Natalia, Pravăţ Iuliana, Balaican Angelica, Luca Ioana, PuŞcaŞu Răzvan, Scripcaru Alexia, 
Ciobanu Ştefan (clasa a V-a A) – prof. Popa Monica Daniela 

Nivel internaţional: Formidabilii – Ardeleanu Claudiu, Hriban Denis, Gora Miruna, Tusă Vlad, Rusu Robert, TemeŞ Alexandra, 
Cata Alexandra, Ciubotaru Delia, Bălăiţă Cosmin, Verman Ramona, Vrînceanu Ionuţ, Ciubotaru Georgiana, Gorea Larisa, VereŞ 
Alexandra – prof. Popa Monica Daniela – organizator, membru al comisiei de evaluare Şi supraveghetor la concursul internaţional 
„Formidabilii”-Etapa I 

c. Activităţi extraŞcolare/extracurriculare derulate cu elevii: 
- Sfântul Andrei în spaţiul literar, religios Şi folcloric- Gavriliu Jana, Vornicu Ioana 
- proiectul local „10 decembrie – Ziua internaţională a drepturilor omului”, 08.12.2017 – Grigoraş Ionica, Gavriliu Jana 
- activitate aplicativă:’’Magia iernii!”, decembrie 2017, la Anul I ADS – Grigoraş Ionica 
- Proiect educativ: Ziua educatorului – Cartea călătoare-Popa Daniela 
- Activitate dedicată zilei de 25 Octombrie-Ziua Armatei Romane- Popa Daniela 
- Activitate Halloween – Trick or Treat- Popa Daniela 
- Activitate dedicată zilei de 1 Decembrie – Ziua Naţională a României- Popa Daniela 
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- Spectacol prilejuit de sărbătorile de iarnă: „Magia sărbătorilor de iarnă”- Popa Daniela 
- Activitate literar-artistică: Mihai Eminescu – Poetul sufletului meu-Popa Daniela 
- Proiect local de voluntariat „DăruieŞte un zâmbet” în cadrul campaniei naţionale SHOEBOX Romania – Popa Daniela 
- Participare în cadrul proiectului de voluntariat The Santa Claus Factory- 2017- colaborare cu Asociaţia pentru Educaţie Şi Formare 

ASEF Bacău- Vornicu I. 
- Activitate aplicativă opţională Magia iernii -parteneriat cu Editura D’Art-elevii clasei a IX-a A- Vornicu I. 
3. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar- toţi membrii 
În permanenţă se menţine legătura cu părinţii, atât prin intermediul Şedinţelor cu părinţii, cât Şi telefonic, în vederea supravegherii cât 

mai optime a elevilor de gimnaziu. Pe parcursul programului Şcolar elevilor le este interzisă părăsirea incintei Şcolii, fapt cu care părinţii 
au fost de acord, semnând în consecinţă procesele-verbale prin care au fost informaţi cu privire la ROI Şi ROFUIP 

- monitorizarea absenţelor; 
- completarea lunară a tabelului centralizator; 
- discuţii individuale; 
- evidenţa scutirilor, a adeverinţelor şi a cererilor; 
- consilierea elevilor şi a părinţilor; 
- informarea familiei şi a reprezentanţilor legali ai elevilor, în cazurile de abateri disciplinare; 
- colaborarea cu directorul şcolii şi cu persoanele/instituţiile abilitate în domeniul consilierii psihopedagogice 
4. Cursuri de perfecţionare (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite),  

- Formator de formatori- Asociaţia pentru Educaţie Şi Formare ASEF Bacău- Vornicu I 
5. Inspecţii şcolare:  
- inspecţie de specialitate- definitivat – Chiriac Laura 
6. Simpozioane articole şi cărţi publicate 
- Jana Gavriliu, John Berger Now-  Conference, september 2017, Canterbury Christ Church University, Still speaking with the dead: 
anachronistic conversations in Berger’s Once in Europa, Here is where We Meet, Hold Everything Dear 
- simpozion naţional „Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiţii Şi obiceiuri ", dec. 2017 – Grigoraş Ionica 
- articolul „Rolul educativ al cunoaşterii culturii populare”, publicat în revista „Educaţia face diferenţa!”, ISSN, decembrie 2017 - 
Grigoraş Ionica 
- articolul „Test de evaluare iniţială”, în revista „Evaluarea în învăţământul preuniversitar”, nr. 7/ noiembrie 2017, ISSN - Grigoraş 
Ionica 
- articolul „Reflecţii asupra învăţării în cadrul unui proiect comunitar local”, publicat în carte electronică, ISBN, februarie 2018 – 
Grigoraş Ionica 
- Conferinţă CCD, Universitatea ”Vasile Alecsandri”: ”Bacău- 6 secole de atestare documentară: Bacăul în tranziţia de la târg la 
oraŞ”, 6.10.2017, prof. Mihaela Stoean 
- Conferinţă CCD, Universitatea ”Vasile Alecsandri”: ”Istoria Şi învăţământul istoric în România contemporană: teme, direcţii, 
controverse, polemici”, prof. Alexandru Florian, 11.2017, prof. Mihaela Stoean 
- Conferinţa „Teatrul vienez în educaţie”, în parteneriat cu Teatrul Vienez de Copii Şi Universitatea de Artă Teatrală Şi 
Cinematografică BucureŞti, 17-18.11.2017, prof. Mihaela Stoean 
- Simpozion judeţean ”Personalităţi, modele educaţionale”, 22.11.2017,  prof. Mihaela Stoean 
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- Simpozionul Naţional: Performanţă Şi prestigiu în educaţie, transdisciplinaritate, creativitate, articolul: Studiu în favoarea educaţiei 
socioafective – prof. Popa Monica Daniela 

7. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici  
- contract de parteneriat, Editura „Arabela”, Proiect educaţional naţional „Evaluarea în învăţământul preuniversitar. Importanţa 

evaluării iniţiale: Metode şi tehnici”, în anul şcolar 2017 2018 - Grigoraş Ionica 
- contract de parteneriat, Editura D’Art, în anul şcolar 2017 – 2018, Proiect educaţional naţional: "Magia sărbătorilor de iarnă! Tradiţii 

Şi obiceiuri". Importanţa activităţilor educative în parteneriat cu părinţii / Serbările Şcolare – Grigoraş Ionica  
- contract de parteneriat cu ziarul „Esenţial în Educaţie”, publicaţie naţională cu ISSN, Proiect naţional „Promovarea imaginii Şcolii; 

ianuarie  - decembrie 2018 - Grigoraş Ionica 
- participare la Congresul Internaţional „Apimondia”, 29 septembrie – 04 octombrie 2017, în colaborare cu „Apicola” Bacău- GrigoraŞ 

Ionica 
- Programul de Educaţie Financiară „Să vorbim despre educaţia financiarp nebancară”, A.S.F. BucureŞti, 21.11.2017, prof. Mihaela 

Stoean 
- Concursul interjudeţean Otilia Cazimir – Poeta sufletelor simple, Şcoala Gimnazială „Otilia Cazimir” Cotu-VameŞ, Jud. Neamţ, Nr. 
înreg. 228/01.02.2018 – prof. Popa Monica Daniela 
- Simpozionul Naţional: Performanţă Şi prestigiu în educaţie, transdisciplinaritate, creativitate, Liceul Teoretic Aurel Vlaicu, Breaza, 
Jud. Prahova, Nr. înreg. 98/17.01.2018 – prof. Popa Monica Daniela 
- Contract de parteneriat – Revista Educaţia face diferenţa- Editura D’ Art- Vornicu I. 
- Participare la Proiectul Educaţional Naţional Magia sărbătorilor de iarnă. Tradiţii Şi obiceiuri- organizat în colaborare cu Editura 
D’Art- Vornicu I. 
8. Promovarea imaginii unităţii şcolare 
- iniţierea de activităţi/proiecte educative; realizarea de parteneriate – Grigoraş Ionica  
- evaluator la simulări / bacalaureat şi asistent la examenele/concursurile privind mobilitatea personalului didactic (definitivat; 
titularizare) – toţi membrii 
- completarea rapoartelor/şabloanelor CEAC – Grigoraş Ionica  
- prezentarea portofoliilor cerute cu ocazia monitorizării ARACIP – toţi membrii  
- participarea la proiectul naţional „Promovarea imaginii şcolii”, organizatori: ziarul „Esenţial în educaţie”  Şi unităţi de învăţământ, 
ianuarie - februarie 2018 – Grigoraş Ionica  
- membră a Asociaţiei Învăţătorilor din jud. Bacău – Grigoraş Ionica 
- efectuare inspecţie de metodist, gradul I, curentă 1, Liceul Tehnologic Parincea, prof. Mihaela Stoean, 2.02.2018 
- postarea pe site-uri de socializare a unor manifestări educative derulate în Şcoală -Popa Daniela 
- participarea elevilor Şcolii la olimpiade, concursuri, proiecte, activităţi de voluntariat-Popa Daniela 
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CATEDRĂ DE LIMBI MODERNE 

Anul şcolar: 2017/2018 – semestrul I 
Responsabil comisie, 

Prof. Danciu Alina 
1. Componenţa catedrei: 
Limba engleză: Apostu Nicoleta 
    Mocanu Maria 
    Măciucă Carmen Maria 
Limba franceză: Danciu Alina 
      Sacic Mihaela 
      Spătaru Liliana 
2. Activităţi şcolare:  
a. Activităţi didactice 

 Elaborare CDL-uri 
Elaborarea testelor de evaluare (iniţiale, predictive, sumative, finale) – din analiza rezultatelor au rezultat următoarele concluzii: 
Elevii înţeleg global un text la prima vedere; 
Nu ştiu să rezume şi să extragă ideile principale; 
Nu şi-au însuşit în totalitate cunoştinţele de gramtică; 
Nu ştiu să redacteze un text şi să se încadreze în cerinţe; 
În urma acestor rezultate se impun următoarele măsuri: 
    O analiză succintă ne arată că se pot preciza pentru şcoala noastră: 
 Puncte tari 

 Personal didactic calificat, cu o bună pregătire ştiinţifică; 

 Posibilitatea diversificării şi eficientizării procesului de instruire a elevilor; 

 Materiale suficiente specifice pregătirii elevilor; 

 Disponibilitatea de timp a personalului didactic de a pregăti elevii. 
 Puncte slabe 

 Slaba pregătire a elevilor; 

 Lipsa de interes a elevilor; 

 Slaba preocupare a familiei faţă de pregătirea candidaţilor la Bacalaureat; 

 Frecvenţa foarte slabă a elevilor. 
Desfăşurarea şedinţelor de catedră (activităţi în cadrul Şedinţelor de catedră) 

 Desfăşurarea şedinţelor de cerc (activităţi în cadrul Şedinţelor de cerc) 

 Lecţii în AEL 

 Experienţe de laborator 

 Membri în comisii: 
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Apostu Nicoleta - membru în Comisia pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii 
Spătaru Liliana - membru în următoarele comisii: Comisia CEAC, Comisia de analiză a dosarelor de bursă, Comisia metodică a 
diriginţilor, Comisia pentru programe şi proiecte educative.   
Sacic Mihaela - membru în Comisia pentru introducerea datelor in SIIR, responsabil în comisia de monitorizare, prevenire şi combatere a 
absenteismului  şi a abandonului şcolar 
b. Activităţi Şcolare pentru elevi 
Olimpiade:  
Faza locală: limba engleză – 27.01.2018 
Faza judeţeană: 
Faza naţională:  
 Concursuri:Denumire concurs/ Elev/Clasa/Profesor îndrumător 
Nivel local: 
Nivel judeţean: 
Nivel naţional:  
c. Activităţi extraŞcolare/extracurriculare derulate cu elevii: 
3. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 
4. Cursuri de perfecţionare (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite) 

Apostu Nicoleta - WEBINAR (SEMINAR ONLINE):  The alignment of Starters, Movers, Flyers and Key for Schools and the impact 
on learning Wednesday 24 January 2018, Cambridge Asessment English, WEBINAR (SEMINAR ONLINE): Using Digital Tools to 
Encourage Learner Autonomy in the Classroom, Cambridge Asessment English - Wednesday 25 October 2017, Conferinţa "Teatrul în 
educaţie" - Bacău 17-18 noiembrie 2017 
5. Inspecţii şcolare (rezultate),  
6. Simpozioane articole şi cărţi publicate 

Spătaru Liliana - articolul „Le paradigme de la gastronomie française » în Le Messager, Nr.15/2017 
7. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici  

Spătaru Liliana - Am desfăşurat activităţi în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici: „Open Days” – vizită la SCC,  „25 
Octombrie-Ziua armatei romane”, în colaborare cu ANVR Bacău, „Daruieste un zambet fii şi tu Moş Crăciun”, în colaborare cu 
Protopopiatul Bacău şi cu Parohia Ruşi-Valea Mare, „Tinerii băcăuani în Uniunea Europeana” colaborare cu Unlimited Connections şi 
Primaria Bacău 
(Denumire activitate-parteneriat, Acord de colaborare/Instituţia parteneră/nr. inregistrare) 
8. Promovarea imaginii unităţii şcolare 
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CATEDRA DE MATEMATICĂ 

Anul şcolar 2017 – 2018 – semestrul I 
Responsabil comisie, 

Prof. Dragomir Marius 
 

 Componenţa catedrei: Axinte Oana-Raluca, Boboc Florinela, Dragomir Marius şi Verbuţă Marius 

 Activităţi şcolare:  

 Activităţi didactice 

 Elaborare CDS  - nu este cazul 

 Elaborarea testelor de evaluare (iniţiale, predictive, sumative, finale) – analiza rezultatelor obţinute, concluzii, 
măsuri de progres  

 Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat) înregistrate pe RED 
Toate cadrele didactice au parcurs programa la fiecare disciplină de învăţământ, conform planificărilor calendaristice proiectate pe 

unităţi de învăţare. 
Activitatea la nivel de catedră  s-a desfăşurat conform planului managerial stabilit la începutul anului şcolar. Pe parcursul primului 

semestru membrii catedrei şi-au propus: 

 Creşterea eficienţei activităţii de predare-învăţare la disciplina matematică, înzestrarea elevilor cu valori, competenţe şi atitudini 
cuprinse în programa de matematică. 

 Diferenţierea activităţilor cu elevii şi adecvarea conţinuturilor învăţării la nivelul claselor. 

 Perfecţionarea tehnicii didactice educative. 

 Îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele complementare de evaluare în scopul creşterii eficienţei activităţilor de 
învăţare. 

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru diverse concursuri de matematică. 

 Identificarea şi acoperirea, pe cât posibil, a lacunelor din cunoştinţelor elevilor la disciplina matematică. 
Au fost administrate teste iniţiale urmate de analiza şi interpretarea acestora; fiecare cadru didactic şi-a elaborat un plan de măsuri. 

S-au realizat de către toate cadrele didactice din catedră a unor modele de fişe de lucru, teste însoţite de bareme de evaluare şi notare, 
lucrări scrise semestriale. A fost întocmit încă de la începutul anului şcolar  graficul de pregătire suplimentară a elevilor.  

 Programarea consultaţiilor cu elevii pentru bacalaureat/competenţe – grafic, plan de masuri. Analiza şi măsuri pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor la bacalaureat 
De programarea consultaţiilor cu elevii s-au ocupat prof. Boboc Florinela şi prof. Dragomir Marius, care  au participat în fiecare 

marţi/miercuri de la ora 14 la întâlnirile cu aceştia conform graficului stabilit. 

 Desfăşurarea şedinţelor de catedră (activităţi în cadrul Şedinţelor de catedră) 
Activităţile metodice s-au desfăşurat conform planului de acţiune  pe primul semestru şi s-au încheiat  procese verbale pentru 

fiecare şedinţă a comisiei metodice. În cadrul şedinţelor de catedră s-au susţinut lecţii demonstrative la clasa a X-a C, prof. Boboc 
Florinela, la clasa a X-a A, prof. Dragomir Marius, la clasa a 9-a P2 , prof.Verbuţă Marius.             
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S-au susţinut şi referate: ,,Formula lui Pompeiu a teoremei creşterilor finite” – prof. Dragomir Marius, ,,Calculul cu aproximaţie al 
integralelor definite” – prof.Verbuţă Marius, ,,Calculul unor limite de şiruri folosind integrala definită” – prof. Boboc Florinela. 
 

 Desfăşurarea şedinţelor de cerc (activităţi în cadrul Şedinţelor de cerc)  - 

 Lecţii în AEL - 

 Responsabili/Membri în comisii: 

 Comisia de curriculum - prof. Dragomir Marius 

 Comisia pentru evaluare şi asigurarea calităţii – Subcomisia de observatori - prof. Dragomir Marius  

 Comisia pentru echivalarea în credite transferabile a unor forme de organizare a formării continue -  prof. Dragomir Marius 

 Comisia PAS - prof. Boboc Florinela 

 Comisia pentru perfecţionarea metodico-ştiinţifică, cercetare şi dezvoltare profesională a cadrelor didactice - prof. 
Dragomir Marius 

 Comisia metodică a diriginţilor - prof. Boboc Florinela, prof. Dragomir Marius 

 Comisia pentru ,,a doua şansă”, subcomisia de evaluare - prof. Dragomir Marius 

 Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar - prof. Dragomir Marius 

 Activităţi şcolare pentru elevi 
            Simulare:  
Membrii comisiei metodice Matematică au organizat în data de 29 ianuarie 2018 simularea examenului naţional de bacalaureat 
2018, la C.T. ,,Dumitru Mangeron” Bacău.           

Olimpiade:  
Faza pe şcoală: 
Membrii comisiei metodice Matematică au organizat în data de 27 ianuarie 2018 etapa pe şcoală a Olimpiadei de matematică la 

Colegiul Tehnic ,,Dumitru Mangeron” Bacău. Membrii comisiei în calitate de evaluatori şi propunători de subiecte: Dragomir Marius – 
clasa a IX-a şi a X-a şi  Boboc Florinela – clasa a XI-a şi a XII-a. Au fost înscrişi  27 de elevi ai claselor a IX-XII-a liceu şi a 9-a 
profesională. 

 Concursuri:Denumire concurs/ Elev/Clasa/Profesor îndrumător 
Nivel local: Proiect „Bacău, izvor de identitate culturală” 

 ,,Cunosc şi promovez locul meu natal!”/Nistor Alex Iulian/XII A/Boboc Florinela 

 ,,Portul naţional, mândria locului meu natal!”/Carciga Roxana/XII A/ Boboc Florinela 

 ,,Proverbe în culori”/Bologa Antonina/ XII A/ Boboc Florinela 

 Activităţi extraşcolare/extra curriculare derulate cu elevii: 
 Proiect „Bacău, izvor de identitate culturală” , clasa a XII-a A, prof. Boboc Florinela 
 Proiect educaţional - Evaluarea în învăţământul preuniversitar, clasa a XII-a A, prof. Boboc Florinela 
 Curs ,,Cutremur? Incendiu? Ce să fac?”, 17.11.2017, prof. Boboc Florinela, Dragomir Marius, Verbuţă Marius 
 Coordonarea activităţii derulate în parteneriat cu Teatrul Municipal Bacovia, 7.11.2017 unde elevii colegiului nostru au 

vizionat piesa ,,Omul care a văzut moartea”, Dragomir Marius, prof. Verbuţă Marius 
 Concursul de Halloween – prof. Verbuţă Marius 
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 Organizare proiect educaţional de voluntariat ” Dăruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun” , prof. Boboc Florinela, 
Dragomir Marius 

 Participare proiect  de voluntariat ” Invitaţie la altruism:Dăruim şi câştigăm” , prof. Boboc Florinela, Dragomir Marius 
 Proiect judeţean „Glorie eternă eroilor patriei, cinste şi onoare veteranilor de război”, prof. Boboc Florinela, Dragomir 

Marius 

 Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 
Printre acţiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon în şcoala noastră: integrarea elevilor cu risc de renunţare la 

educaţie şi menţinerea acestora în sistemul şcolar, creşterea responsabilizării cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflaţi în 
abandon, monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor şi identificarea periodică a modificărilor în ceea ce priveşte 
factorii de abandon şcolar. 

Un alt lucru ce se poate face este creşterea atractivităţii şcolii. Iată câteva din acţiunile propuse: 

 activităţi extraşcolare desfăşurate în şcoală (acţiuni de renovare/înfrumuseţare /curăţire a şcolii; concursuri sportive; 
acţiuni/concursuri de creaţie artistică; competiţii de joc pe computer; etc.) organizarea de întreceri între echipe de elevi constituite 
în funcţie de cartierul de provenienţă 

 toate aceste acţiuni sau ansambluri de acţiuni trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a menţine continuu elementul de 
atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă a atenţiei elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

 utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber. 

  utilizarea experienţei celor ce au renunţat la şcoala pentru a preveni scăderea încrederii în educaţie. 

 implicarea proactivă a cadrelor didactice în combaterea abandonului şcolar şi renunţării timpurii la educaţie 

 stimularea administraţiilor locale şi a ONG-urilor de profil să implice ca voluntari tinerii elevi  de liceu proveniţi din comunităţi cu risc 
ridicat de abandon în programe de suport pentru bătrâni şi familii aflate în nevoie. 

 Cursuri de perfecţionare (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi  
înrudite),  

 Inspecţii şcolare  
Înscriere la gradul II, seria 2020 – prof. Verbuţă Marius 
Toţi membrii catedrei au fost inspectaţi în cadrul monitorizării CEAC şi ARACIP. 

 Simpozioane/conferinţe, articole şi cărţi publicate 
Conferinţa „Teatrul vienez în educaţie”, în parteneriat cu Teatrul Vienez de Copii şi Universitatea de Artă Teatrală şi 

Cinematografică Bucureşti, 17-18.11.2017, prof. Dragomir Marius 

 Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici  
(Denumire activitate-parteneriat, Acord de colaborare/Instituţia parteneră/nr. înregistrare) 

 Evaluarea în învăţământul preuniversitar  - Editura Arabela Smart Design/ Importanta evaluării iniţiale - Metode şi tehnici/ 
nr.15553/13.11.2017, prof. Boboc Florinela 

 Acord de parteneriat/Teatrul Municipal Bacovia/nr. /08.02.2018/prof. Dragomir Marius 

 Promovarea imaginii unităţii şcolare 
Popularizarea activităţilor extracurriculare prin postarea pe site-ul şcolii şi pe pagina de facebook a şcolii. 
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În cadrul proiectului „Dăruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun”, împreună cu elevii şcolii şi cadre didactice, prof. Boboc Florinela şi 
prof. Dragomir Marius au promovat imaginea şcolii în două comune ale judeţului (Coloneşti şi Roşiori) unde au prezentat specializările 
colegiului nostru în rândul elevilor din localităţile respective. 
 
 

CATEDRA ŞTIINŢE 
Anul şcolar: 2017/2018 – sem. I 

Responsabil comisie, 
Prof. Şulea Luciana 

1. Componenţa catedrei: 
- Chimie: Şulea Luciana, Coca Violeta – Gabriela 
- Fizică: Gheorghian Eugen, Botezatu Ana-Maria 
- Biologie: Timofte Iolanda 

2. Activităţi şcolare:  
a) Activităţi didactice 

 Studierea şi cunoaşterea documentelor specifice proiectării;  
 Realizarea şi avizarea la termen a documentelor specifice proiectării, precum: planificarea anuală/semestrială şi proiectarea 

unităţilor de învăţare/lecţiilor; 
 Personalizarea proiectării didactice (planificări, proiectarea unităţilor de învăţare, planuri de lecţie); 
 Elaborarea de materiale didactice (fişe de lucru, prezentări PPT, lecţii AEL, suport de curs, filme educaţionale, etc.); 
 Selectarea şi alegerea manualelor şi materialelor auxiliare adaptate profilului liceului şi colectivelor de elevi (clasele a XI-a şi a XII-

a); 
 Elaborarea de resurse didactice şi materiale, precum: platforma educaţională structurată pe nivele de studiu ce conţine: 

completarea, repararea aparaturii şi restructurarea bazei materiale a laboratoarelor,  planşe, fişe de lucru, teste, probleme, 
materiale educaţionale; 

 Elaborarea planurilor de lecţii/proiectelor didactice; 
 Elaborarea testelor de evaluare (iniţiale, predictive, sumative, finale); 
 Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizată); 
 Asigurarea conţinutului ştiinţific al lecţiilor, prin îmbinarea optimă a metodelor tradiţionale cu metodele moderne activ-participative; 
 Proiectarea curriculei pentru elevii cu CES; 
 Proiectarea pregătirii suplimentare în vederea examenului de bacalaureat 2018 pentru elevii care au ales disciplinele 

chimie/biologie; 
 Pentru organizarea şi eficientizarea pregătirii suplimentare pentru examenul de bacalaureat 2018 s-au impus următoarele măsuri: 

       - elevii care au optat pentru înscrierea şi susţinerea bacalaureatului la una din disciplinele biologie, fizică sau chimie, să 
respecte programa şi graficul de pregătire suplimentară; 
       - în graficul de pregătire suplimentară pentru examenul de bacalaureat la disciplinele chimie şi biologie s-a stabilit ca zi de 
consultaţii – luni; 



 53 

       - parcurgerea integrală a programei şcolare pentru examen, în vederea obţinerii unor rezultate bune la simularea naţională a 
examenului de bacalaureat din martie 2018; 
      - asigurarea unui program de activităţi remediale/pregătire eficientă a elevilor la biologie şi chimie; 
      - implicarea susţinută a elevilor în propria pregătire; 
      - testarea periodică a elevilor după fiecare capitol; 
      - evaluarea se va face conform punctajului din variantele propuse şi publicate de MECS; 
      - părinţii elevilor se vor angaja să monitorizeze participarea propriilor copii la pregătirea suplimentară pentru bacalaureat prin 
menţinerea legăturii cu şcoala, dirigintele şi profesorii clasei. 

 Desfăşurarea şedinţelor de catedră  
-Lecţie deschisă: 

- „Reţele electrice” - cls. a XI-a P3, prof. Botezatu Ana-Maria, 26.01.2018. 
-Referat: 

- „Rolul experimentului în procesul de modernizare a învăţării fizicii şi în practică” – prof. Botezatu Ana-Maria, prof. Gheorghian 
Eugen. 

 Desfăşurarea şedinţelor de cerc: 
- Participarea profesorilor de chimie, fizică şi biologie la consfătuirile cadrelor didactice din septembrie 2017; 
- Participarea profesorilor din catedra de ştiinţe la cercurile pedagogice de specialitate din noiembrie 2017. 

 Lecţii în AEL 
Orele de fizică, chimie şi biologie s-au desfăşurat şi în laboratorul  AEL conform graficului (lecţii AEL, prezentări PPT, experimente 

virtuale, grafice şi teste). 
 Experiente de laborator 

Prin folosirea eficientă a laboratoarelor de chimie, fizică şi biologie în cadrul lecţiilor cu experiment de laborator s-a urmărit: 
- prelucrarea regulilor de bază ale securităţii muncii în laboratoare; 
- pregătirea referatelor, a fişelor de lucru, a substanţelor chimice, sticlăriei şi ustensilelor de laborator, a aparatelor de măsură şi a 

dispozitivelor; 
- adaptarea experimentelor şi a fişelor de lucru la nivelul de pregătire al colectivelor de elevi; 
- aplicarea de fişe de lucru diferenţiate; 
- încurajarea muncii în echipă şi aprecierea contribuţiei fiecărui elev din grupa de lucru; 
- implicarea elevilor în realizarea sarcinilor de lucru şi în formularea de concluzii pe baza observaţiilor proprii. 
 Membri în comisii: 
 Comisia de curriculum: prof. Şulea Luciana (responsabil catedra de ştiinţe); 
 Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii (subcomisia de observatori): prof. Şulea Luciana; 
 Comisia pentru situaţii de urgenţă (apărarea împotriva incendiilor, a dezastrelor şi protecţie civilă): prof. Şulea Luciana (cămin şi 

cantină); 
 Comisia pentru „a doua şansă” (subcomisia de evaluare): prof. Şulea Luciana; 
 Comisia metodică a diriginţilor: toţi membrii catedrei; 
 Comisia de verificare şi monitorizare a ritmicităţii notării pentru învăţământul liceal şi profesional: prof. Coca Violeta, prof. Timofte 

Iolanda; 
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 Comisia pentru desemnarea profesorilor şi elevilor de serviciu în şcoală: prof. Timofte Iolanda; 
 Comisia de inventariere şi casare: prof. Coca Violeta, prof. Timofte Iolanda; 
 Consiliului de Administraţie: prof. Gheorghian Eugen, prof. Coca Violeta; 
 Comisia pentru programe de susţinere educaţională: toţi membrii catedrei; 
 Comisia pentru organizarea examenelor: toţi membrii catedrei; 
 Comisia de elaborare şi redactare a Regulamentului de funcţionare a C.T „Dumitru Mangeron”, Bacău: prof. Coca Violeta. 

b) Activităţi şcolare pentru elevi 
Olimpiade 

 Concursuri 
- Comisia de organizare a Concursului Naţional Interdisciplinar „Vrănceanu – Procopiu”, ediţia a XIX-a, decizie nr. 1010/15.11.2017 

– prof. Botezatu Ana-Maria. 
c) Activităţi extraşcolare/extracurriculare derulate cu elevii: 

- Coordonarea proiectului educaţional „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic” – prezentări multimedia pe teme de astronomie şi 
astronautică, itinerare expoziţie „Universul invizibil” –   9-16.10.2017, C.T.„Dumitru Mangeron”, Bacău, prof. Botezatu Ana-Maria, 
prof. Gheorghian Eugen; 

- Membru în comisia de jurizare în activitatea „Portul national, mândria locului meu natal!”, din cadrul proiectului „Bacău, izvor de 
identitate culturală” – 05.10.2017, prof. Şulea Luciana; 

- Coordonarea elevilor claselor a IX-a P4, a IX-a P5, a X-a A, a X-a B, în activitatea „25 Octombrie-Ziua Armatei Române”, în 
parteneriat cu ANVR Bacău, din cadrul proiectului judeţean „Glorie eternă eroilor patriei, cinste şi onoare veteranilor de război”, 
prof. Botezatu Ana-Maria, prof. Coca Violeta, prof. Şulea Luciana, prof. Timofte Iolanda; 

- Coordonarea elevilor claselor a IX-a P4, a IX-a P5, a X-a A şi a X-a B la „Balul Bobocilor” – 02.11.2017, Teatrul George Bacovia, 
Bacău, prof. Botezatu Ana-Maria, prof. Coca Violeta, prof. Şulea Luciana, prof. Timofte Iolanda; 

- Participarea cu elevii claselor a IX-a P4, a IX-a P5, a X-a A şi a X-a B la Cursul „Cutremur? Incendiu? Ce să fac?”, organizat şi 
susţinut de As. Habitat for Humanity, Comăneşti – 12.11.2017, prof. Botezatu Ana-Maria, prof. Coca Violeta, prof. Şulea Luciana, 
prof. Timofte Iolanda, prof. Gheorghian Eugen; 

- Vizionarea cu elevii claselor a IX-a P4, a IX-a P5, a X-a A şi a X-a B a spectacolului de teatru „Omul care a văzut moartea” – 
23.11.2017, Teatrul George Bacovia, Bacău, prof. Botezatu Ana-Maria, prof. Coca Violeta, prof. Şulea Luciana, prof. Timofte 
Iolanda; 

- Coordonarea elevilor claselor a IX-a P4, a IX-a P5, a X-a A, a X-a B în activitatea                  „1 Decembrie – Ziua Naţională a 
României” în parteneriat cu ANVR Bacău, din cadrul Proiectului Judeţean „Glorie eternă eroilor patriei, cinste şi onoare veteranilor 
de război” - prof. Botezatu Ana-Maria, prof. Coca Violeta, prof. Şulea Luciana, prof. Timofte Iolanda; 

- Coordonarea elevilor claselor claselor a IX-a P5, a X-a A şi a X-a B în concursul „Cea mai cool clasă de Crăciun” – 19.12.2017, 
prof. Coca Violeta, prof. Şulea Luciana, prof. Timofte Iolanda; 

- Coordonarea elevilor claselor a IX-a P5 şi a X-a B în activitatea caritabilă din cadrul proiectului de voluntariat „Dăruieşte un zâmbet, 
fii şi tu Moş Crăciun” – 20.12.2017, prof. Coca Violeta, prof. Timofte Iolanda. 

3. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 
 Planificarea şi realizarea şedinţelor cu părinţii; 
 Planificarea şi realizarea lectoratelor şi orelor pentru consilierea elevilor şi părinţilor; 



 55 

 Participare la consiliul clasei în vederea rezolvării problemelor de consiliu, în calitate de profesor sau profesor-diriginte; 
 Adrese cu situaţii şcolare (medii, frecvenţa) trimise părinţilor; 
 Respectarea regulamentului şcolar şi a ROI pentru elevi; 
 Notarea riguroasă a absenţelor la fiecare oră de curs; 
 Monitorizarea săptămânală a absenţelor elevilor şi prezentarea lunară a situaţiei absenţelor către conducerea şcolii; 
 Monitorizarea şi consilierea permanentă a elevilor cu risc de abandon ridicat; 
 Solicitarea sprijinului psihologului şcolar în alegerea programului/activităţilor de intervenţie-prevenţie şi aplicarea la clasele de elevi 

cu un absenteism ridicat; 
 Discutarea în particular cu elevul, căutarea împreună a unor soluţii; 
 Metode de predare-învăţare atractive; 
 Diversificarea şi atractivitatea activităţilor extracurriculare (serbări, concursuri sportive, excursii, drumeţii); 
 Colaborarea cu autorităţile comunităţii locale (primărie, poliţie, jandarmerie, biserică, alte asociaţii si ONG-uri). 
4. Cursuri de perfecţionare (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite) 
- Curs acreditat MECS-OMEN Nr. 4586/09.08.2017 - Leadership şi managementul educaţional, 24 credite, 95ore – prof. Botezatu 

Ana-Maria. 
5. Inspecţii şcolare (rezultate) : Inspecţie ARACIP 23-24.11.2017. 

Toţi membrii catedrei s-au mobilizat în vederea pregătirii pentru inspecţia ARACIP.  
S-au reactualizat portofoliile personale, ale comisiilor de lucru, s-au pregătit spaţiile şcolare, activităţile didactice au fost atent 

proiectate şi desfăşurate. 
6. Simpozioane, articole şi cărţi publicate : Simpozion articol, lucrare „Why is the Universe dark? (ISSN-L:2284-970X) – prof. 

Botezatu Ana-Maria. 
7. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici 
- Proiect educaţional „Săptămâna Mondială a Spaţiului Cosmic”  9-16 octombrie 2017, Nr. 3718/09.10.2017,  în colaborare cu 

Consilul Judeţean Bacău, Complexul Muzeal de Ştinţele Naturii „Ion Borcea”  Bacău, Observatorul Astronomic ”Victor Anestin” 
Bacău,  Nr. 862 din 03.10.2017. 

- Proiect educaţional  Clubul de astronomie „ Matei Alexscu” , Nr. 158/ 26.01.2018,  în parteneriat cu Consilul Judeţean Bacău, 
Complexul Muzeal de Ştinţele Naturii „Ion Borcea”  Bacău, subunitatea Observatorul Astronomic ”Victor Anestin” Bacău,  Nr. 
110/22.01.2018 şi Şcoala Gimnazială „Alexandru cel Bun”, Bacău Nr. 191/26.01.2018 cu durata execuţiei estimativă : 15.01-
15.12.2018. 

8. Promovarea imaginii unităţii şcolare 
- Promovare pe internet cu activitatea clubului de astonomie „ Matei Alexscu” 

https://www.facebook.com/1524120924327033/photos/pcb.1745732932165830/1745726552166468/?type=3&theater 
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ARIA CURRICULARA ,,OM SI SOCIETATE’’ 

ANUL ŞCOLAR: 2017/2018 – SEMESTRUL I 

 
Responsabil comisie, 

 Prof.Medvedev Oana 
 

1. COMPONENŢA CATEDREI: 

 MEDVEDEV OANA-profesor de istorie titular (liceu si gimnaziu)  

 NANU VALENTIN-profesor de istorie/socio-umane titular (liceu) 

 CORLADE EDUARD-profesor de socio-umane titular (liceu) 

 SERBAN AURELIA- profesor de socio-umane pensionat (liceu) 

 BALAN GABRIELA-psiholog scolar titular (liceu) 

 ANTOHE ELENA-psiholog scolar titular (liceu, gimnaziu, primar, prescolar) 

 URSU ADRIAN-profesor de geografie titular(liceu) 

 LEIBU ANGELA-profesor de geografie titular(liceu si gimnaziu) 

 DURAC CIPRIAN IONEL- profesor de religie ortodoxa titular(liceu) 

 POENARU ILIE- profesor de religie ortodoxa titular( gimnaziu) 

 OLARU SIMONA profesor de religie catolica suplinitor (liceu si gimnaziu) 

 STAN CEZAR- profesor de educatie fizica si sport titular (liceu si gimnaziu) 

 MOVILEANU MARIUS C-TIN- profesor de educatie fizica si sport titular (liceu) 

 BLAGA RADU- profesor de educatie fizica si sport titular(gimnaziu si liceu) 

 VÂJA LUCIAN- profesor de educatie fizica si sport suplinitor(liceu) 

 CRISTEA CRISTINA VASILICA - profesor de educatie muzicala titular (gimnaziu) 

 HOGEA CORINA TEODORA - profesor de educatie tehnologica titular (gimnaziu) 

2. ACTIVITĂŢI ŞCOLARE:  
a. Activităţi didactice 

Elaborare CDL-uri 
 Nu am avut CDL –uri dar am intocmit programe ,planficari diferentiate si planuri personalizate de interventie pentru 
elevii cu C.E.S atat de la gimnaziu cat si liceu. 

Elaborarea testelor de evaluare (initiale, predictive, sumative, finale) – analiza rezultatelor obţinute, concluzii, măsuri de progres 
– au fost realizate de toti membrii ariei curriculare,,Om si Societate’’. S-a elaborat testele iniţiale împreună cu ceilalţi membri ai catedrei,au 
fost  aplicate elevilor şi în urma interpretării rezultatelor, s-a structurat materia şi s-a adaptat stilul de predare pentru elevii cu niveluri 
diferite. 
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Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat) înregistrate pe RED 
PROF. CORLADE EDUARD 
A transmis fişe de lucru dnei inspector Mihaela Ciuchi, care le-a postat pe platformă. 

 Experienţe de laborator 
PROF.CORLADE EDUARD 

 Coordonator al firmei de exerciţiu EXPERT DESIGN SRL 
Programarea consultaţiilor cu elevii pentru bacalaureat/competenţe – grafic, plan de masuri. Analiza şi măsuri pentru 
îmbunătăţirea rezultatelor la bacalaureat 
PROF. URSU ADRIAN 

Pregătirea suplimentară pentru bacalaureat la disciplina geografie se desfăşoară în fiecare marţi, de la ora 14, în Sala de Desen, 
cu elevii clasei a XII-a A. În cadrul orelor de pregătire s-a pus accentul pe dezvoltarea la elevi a unor competenţe cum ar fi: gândirea 
critică, analitică şi geografică după un algoritm dat, identificarea unor asemănări şi deosebiri între diferite state ale Europei, transformare 
unor informaţii statistice sau grafice în altă formă (text), localizarea pe hartă a unor elemente naturale şi socio-umane.Aplica masuri 
ameliorative in urma testarilor periodice aplicate la clasa.Rezultatele sunt multumitoare. 
Desfăşurarea şedinţelor de catedră (activităţi în cadrul Şedinţelor de catedră)-in fiecare luna s-a desfasurat sedinta de catedra in 
care s-au prezentat referate si sau tinut activitati metodico-stiintifice. 
PROF. MEDVEDEV OANA SI NANU VALENTIN 
Referate in catedra:,,Istoria orala-sursa de documentare la clasa’’(15.09.2017), „Tipuri de izvoare istorice in documentarea 
scolara’’(24.10.2017). 
Activitati in catedra:9 octombrie-Ziua Nationala a Holocaustului-clasa a IX a B;,,25 Octombrie-Ziua Armatei romane’’25.10.2017-cl.IX 
B;,,24 Ianuarie-Ziua unirii Principatelor Romane-semnificatii istorice’’-24.01.2018(Sc.gim.,,ion Luca’’-cl.V A /V B) 
PROF. DURAC CIPRIAN 

- Activitate în cadrul şedinţei de catedră: referat “Metode interactive la religie”- 18.01.2018 
PROF. LEIBU ANGELA 
In data de 13.11.2017-referat in cadrul sedintei de catedra cu titlul;,,Metode interactive in predarea geografiei la clasa’’ 
Lectie demonstrativa sustinuta la clasa 9P4 cu tema:,,Agenti,procese si forme de relief’’ 
PROF.URSU ADRIAN 
Lectie demonstrativa sustinuta la clasa 9B cu tema:,,Universul si sistemul solar’’ 
Desfăşurarea şedinţelor de cerc (activităţi în cadrul Şedinţelor de cerc) 
Toti membrii au participat si au desfasurat activitati de perfectionare in cadrul sedintelor de cerc,pe specialitate. 
PROF. CORLADE EDUARD 
A participat la şedinţele de cerc, unda am susţinut prezentarea „Instrumente de marketing în firma virtuală” 
PROF. URSU ADRIAN 
A participat la desfăşurarea activităţilor Cercului metodic municipal care au avut loc în noiembrie la Colegiul Naţional „Ferdinand I” din 
Bacău. 
PROF. HOGEA CORINA 

 Organizare de referate si informaţii ştiinţifice în cadrul orelor de  educatie tehnologica si   cu ocazia:  

 Zilei Internaţionale ale animalelor - 4 octombrie 



 58 

  Faceţi Pământul să zâmbească”  

 ”MAGIA CRACIUNULUI 2017” 
Lecţii în AEL;Experienţe de laborator 

 Coordonator al firmei de exerciţiu EXPERT DESIGN SRL 

 Susţinerea de lecţii în laborator cu ajutorul mijloacelor audio-video 
Membri în comisii (Comisia de inventariere si Comisia  de disciplina) 
PROF. MEDVEDEV OANA  

 responsabil-Sef arie curriculara,,Om si Societate’’la liceu si gimnaziu(Sc.gimnaziala,,ion Luca’’) si   Comisia pentru programe de 
sustinere educationala  

 membru  in comisii la nivelul  scolii:Comisia CEAC(subcomisia de Observatori). 
PROF. NANU VALENTIN 

-membru in Comisia de inventariere si disciplina pe scoala  
PROF. URSU ADRIAN 

A făcut parte din diverse comisii în cadrul şcolii, precum comisia diriginţilor, subcomisia de evaluare „a doua şansă” şi cea pentru 
realizarea orarului. 
PROF. DURAC CIPRIAN 

- Comisia pentru prevenirea şi combaterea discrimnării şi promovarea interculturalităţii 

- Comisia pentru situaţii de urgenţă 

- Comisia metodică a diriginţilor 

- Comisia de analizare a dosarelor de bursă   

PROF. CORLADE EDUARD 

 Responsabil Comisie de desemnare a profesorilor de seviciu în şcoală 

 Responsabil Comisie pentru organizarea şi funcţionarea firmelor de exerciţiu 

 Membru în Comitetul de securitate şi sănătate în muncă 

 Membru în Comisia pentru organizarea şi coordonarea activităţilor şi competiţiilor şcolare sportive 
PROF. STAN CEZAR /PROF.MOVILEANU MARIUS/PROF.VAJA LUCIAN 

 Membrii în Comisia pentru organizarea şi coordonarea activităţilor şi competiţiilor şcolare sportive(liceu) 

 Membrii in comisia de prevenire si combatere a violentei in mediul scolar(liceu) 
PROF. RADU BLAGA 

  Membru în Comisia pentru organizarea şi coordonarea activităţilor şi competiţiilor şcolare sportive 
b. Activităţi Şcolare pentru elevi 

Olimpiade:  
PROF. VÂJĂ LUCIAN   

Faza locală: fotbal baieti ,handbal fete 
Faza judeţeană: 
Faza naţională:  
 Concursuri:Denumire concurs/ Elev/Clasa/Profesor îndrumător 
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Nivel local:  
PROF. NANU VALENTIN 
Ziua Internationala a Drepturilor Omului. 08.12.2017 
PROF.MEDVEDEV OANA 

1. PREMIUL III-TUSA ANA MARIA(clasa a IX a B)-in cadrul concursului local,,Portul National,madria locului meu’’(octombrie 2017)-
PROFESOR COORDONATOR 

2. MENTIUNE- NEAGU ELENA(clasa a IX a B)-in cadrul concursului local,,Portul National,madria locului meu’’(octombrie 2017)-
PROFESOR COORDONATOR 

3. MENTIUNE- CUCU MARIA RAMONA(clasa a IX a B)-in cadrul concursului local,,PROVERBE ROMANESTI’’(octombrie 2017)-
PROFESOR COORDONATOR 

4. PREMIUL III- CLASA a IX a B-in cadrul concursului local,,Cea mai cool clasa de Craciun’’,Editia a IV a(2017-2018)organizat in 
cadrul CT.Dumitru Mangeron-Bacau- PROFESOR COORDONATOR. 

5. PROF.STAN CEZAR  PROF.VAJA CRISTIAN 
Au organizat Campionatul pe scoala de fotbal-Cupa Mangeron 
Nivel naţional: 

PROF. NANU VALENTIN 

 Zilele scolii bacauane 
PROF. MEDVEDEV OANA 

1. PREMIUL I-MIRZA VERONICA (clasa a IX a B)-in cadrul concursului regional,,In asteptarea lui Mos Nicolae’’editia a Va,decembrie 
2017 organizat de Scoala gimnaziala Buruienesti Neamt. )-PROFESOR COORDONATOR 

2. PREMIUL II-DARLEA VASILE (clasa a IX a B)-in cadrul concursului regional,,In asteptarea lui Mos Nicolae’’editia a Va,decembrie 
2017 organizat de Scoala gimnaziala Buruienesti Neamt. )-PROFESOR COORDONATOR 

3. PREMIUL III-UNGUREANU CRINA (clasa a IX a B)-in cadrul concursului regional,,In asteptarea lui Mos Nicolae’’editia a 
Va,decembrie 2017 organizat de Scoala gimnaziala Buruienesti Neamt. )-PROFESOR COORDONATOR 

4. MENTIUNE- CLASA a IX a B -in cadrul concursului regional,,In asteptarea lui Mos Nicolae’’editia a Va,decembrie 2017 organizat 
de Scoala gimnaziala Buruienesti Neamt. )-PROFESOR COORDONATOR 

5. PREMIUL I-PRAVAT IULIANA(clasa a V a A-Scoala gimnaziala,,Ion Luca’’-structura)-in cadrul concursului interdisciplinar  
international,,Formidabilii”etapa I(Faza nationala-Introducere in lumea cartilor’’,editia a XIII a (29.11.2017). )-PROFESOR 
COORDONATOR 

6. PREMIUL I-BALAICAN ANGELICA(clasa a V a A-Scoala gimnaziala,,Ion Luca’’-structura)-in cadrul concursului interdisciplinar  
international,,Formidabilii”etapa I(Faza nationala-Introducere in lumea cartilor’’,editia a XIII a (29.11.2017). )-PROFESOR 
COORDONATOR 

7. PARTICIPARE- CLASA a IX a B- Conferinta nationala,,1 decembrie-Ziua Unitatii Nationale’’,editia a Va organizata pe 28.11.2017 
de catre Consilul judetean Timis si CCD Timis)-PROFESOR COORDONATOR. 

c. Activităţi extra scolare/extracurriculare derulate cu elevii: 
PROF. MEDVEDEV OANA SI  NANU VALENTIN 

1. Pr.JUDETEAN PARTENERIAL-,,GLORIE ETERNA EROILOR PATRIEI,CINSTE SI ONOARE VETERANILOR DE RAZBOI’’ la 

CT.Mangeron Bacau in parteneriat cu ANVR Bacau–PROF.INITIATOR SI COORDONATOR(octombrie2017-mai 2018). 
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2. Pr.local - ,,9OCTOMBRIE-ZIUA NATIONALA A HOLOCAUSTULUI’’ la CT.Mangeron Bacau –octombrie 2017–PROF.INITIATOR SI 
COORDONATOR. 

3. Pr.local - ,,25 OCTOMBRIE-ZIUA ARMATEI ROMANE’’ la Sc.gim ,,Ion Luca’’-si CT.Mangeron Bacau –octombrie 2017–
PROF.INITIATOR SI COORDONATOR. 

4. Pr.local partenerial - ,,1 DECEMBRIE-ZIUA NATIONALA A ROMANIEI’’ la Sc.gim ,,Ion Luca’’-structura la CT.Mangeron Bacau in 
parteneriat cu Scoala speciala,,Maria Montesori’’si ANVR Bacau –PROF.INITIATOR SI COORDONATOR. 

5. Pr.local,,10 DECEMBRIE-ZIUA INTERNATIONALA A DREPTURILOR OMULUI’’(8.12.2017)-in cadrul planului de actiune a Comisiei 
pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii-eleva,TUSA ANA MARIA(clasa a IXa B)a prezentat 
referatul,,Sunt drepturile omului universale?’’ si eleva NEAGU ELENA clasa a IXa B)a prezentat referatul,,7 cazuri de nerespectare a 
drepturilor omului’’- PROFESOR COORDONATOR,MEDVEDEV OANA 

PROF. URSU ADRIAN 
A participat în calitate de membru în comisia de jurizare a concursurilor „Cunosc şi promovez locul meu natal”, „Portul naţional, 
mândria locului meu natal”, „Proverbe în culori” din cadrul proiectului „Bacău izvor de identitate culturală” şi în coordonarea activităţilor 
„25 Octombrie-Ziua Armatei Române” şi „1 Decembrie-Ziua Naţională a României” din cadrul proiectului judeţean „Glorie eternă eroilor 
patriei, cinste şi onoare veteranilor de război”. 
PROF. CORLADE EDUARD 

 „Cea mai cool clasă de Crăciun 2017” – locul I  

 „Cutremur? Incendiu? Ce să fac?” 

 „Dăruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun” 

 „Bacău, izvor de identitate culturală” 
PROF. DURAC CIPRIAN 

- “ Dumitru Mangeron”- moment comemorativ, 28.11.2017 

- “Celebrăm România”- 1 Decembrie, Ziua Naţională a României (centenar), 28.11.2017 

- “1 Decembrie- Ziua Naţională a României” în parteneriat cu ANVR Bacău, din cadrul proiectului judeţean “ Glorie eternă eroilor 

patriei, cinste şi onoare veteranilor de război”, 02.11.2017 

- Membru în comisia de jurizare în proiectul “ Bacău, izvor de identitate cultural”, implementat cu sprijinul Consiliului Judeţean 

Bacău: “Cunosc şi promovez locul meu natal”, 03.10.2017, “Proverbe în culori”, 10.10.2017, “Povestea vorbei”, 11.10.2017. 

- Proiect local “ 10 decembrie- Ziua internaţională a drepturilor omului”, 08.12.2017. 
PROF. HOGEA CORINA 
Membru in echipa de proiect  educational ”Despre educaţie şi viaţă”, la nivelul Şcolii Gimnaziale Bijghir, cu ocazia Zilei mondiale a 
educaţiei, 3-6 oct.2017 

3. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 
- sedinte cu parintii si contactat personal cu elevii claselor pe care mebrii catedrei<<OM si SOCIETATE>>le au in 

subordine:9B;9C;9P1;9P2;9P3;11P3;5A; a ,,doua sansa’’etc 
 Printre actiunile ce pot fi intreprinse pentru reducerea ratei de abandon in scoala noastra: integrarea elevilor cu risc de renuntare la 

educatie si mentinerea acestora in sistemul scolar, cresterea responsabilizarii cadrelor didactice, reintegrarea elevilor deja aflati in 
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abandon, monitorizarea starii sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor si identificarea periodica a modificarilor in ceea ce 
priveste factorii de abandon scolar. 

4. Cursuri de perfecţionare (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi  
înrudite) 

PROF. MEDVEDEV OANA SI NANU VALENTIN 
Cursul de formare,,CUTREMUR?INCENDIU?CE SA FAC? ORGANIZAT IN DATA DE 17.11.2017 de catre ONG..HABITAT FOR 

HUMANITY’’-COMANESTI-(PROF COORDONATOR-CLASAa  IX-a B si IX P3) 
PROF.CORLADE EDUARD 
WAND EDUCATION 
PROF. VÂJĂ LUCIAN   
Cursul de pregatire in acordarea primului ajutor de baza si defibrilare externa cu durata de 12 ore 
PROF. DURAC CIPRIAN 
- Înscris la master “Teoria şi practica formării religioase”, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Teologie Ortodoxă 

“Dumitru Stăniloae” Iaşi. 
5. Inspecţii şcolare (rezultate)-toti membrii ariei curriculare ,,Om si Societate’’ A.R.A.C.I.P. si ISJ Bacau 

PROF.CORLADE EDUARDa fost inspectat în cadrul monitorizării ARACIP 
6. Simpozioane articole şi cărţi publicate 

PROF. NANU VALENTIN 
Romania in anul 1917: ,,Istoria altfel! Serviciile secrete romanesti in timpul razboiului mondial,, -Revista ISJ Bacau. 

PROF. MEDVEDEV OANA 
Simpozionul regional stiintific,,Incursiune in istoria invatamantului romanesc’’,editia a VIa,inclus in CAERI,pozitia 1460,organizat de 
ISJ Neamt si Scoala gimnaziala,,Vasile Alecsandri’’-Roman in data de 22.11.2017(articol) 
Conferinta nationala,,1 decembrie-Ziua Unitatii Nationale’’,editia a Va organizata pe 28.11.2017 de catre Consilul judetean Timis si 
CCD Timis(articol) 
PROF. DURAC CIPRIAN 
- Simpozion Internaţional “ Cadrul didactic, promotor de idei novatoare”, cu tema: “ Valenţe şi predispoziţii interculturale la disciplina 

religie”, 30.09.2017,  Asociaţia Generală a Cadrelor Didactice din România” Dăscălimea română”, Slobozia, judeţul Ialomiţa.  

PROF.HOGEA CORINA 
 Participarea la cursuri de formare continuă organizate de CCD Bacău: 

1. Informatica si TICpentru clasa aVa 
2. Proiectarea , desfasurarea si evaluarea activitatilor de invatare utilizand platforme virtuale Wand .education 

7. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici  
 (Denumire activitate-parteneriat, Acord de colaborare/Instituţia parteneră/nr. inregistrare) 
PROF. NANU VALENTIN 

Crucea Rosie si Protectia MEDIULUI Bacau 
PROF.MEDVEDEV OANA 
a. Parteneriat cu ONG,,HABITAT FOR HUMANITY’’COMANESTI  
b. Parteneriat cu Scoala gim.speciala,,Maria Montessori’’Bacau  
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c. Parteneriat cu ANVR Bacau in cadrul Pr.JUDETEAN PARTENERIAL-,,GLORIE ETERNA EROILOR PATRIEI,CINSTE SI ONOARE 
VETERANILOR DE RAZBOI’’ 

d. Parteneriat cu Scoala gimnaziala,,Vasile Alecsandri’’-Roman in cadrul Simpozionul regional stiintific,,Incursiune in istoria 
invatamantului romanesc’’,editia a VI a(16.11.2017) 

e. Parteneriat cu Scoala gimnaziala Buruienesti Neamt in cadrul concursului regional,,In asteptarea lui Mos Nicolae’’editia a Va,-
16.11.2017. 

PROF.LEIBU ANGELA 

 Activitatea ,,1 Decembrie – Ziua Naţională a României” în parteneriat cu Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război”, Nr. 
4047/02.11.2017 

 Concursul Internaţional ,,Formidabilii –Etapa I” în colaborare cu Romconcept Internaţional Solutions S.R.L, Nr. 011239/29.11.2017 

 Proiect educaţional ,,Universul invizibil” în parteneriat cu Observatorul Astronomic ,,Victor Anestin” Bacău, Nr.3718/09.10.2017 

 Proiect educaţional ,,Clubul de astronomie ,,Mihai Alexescu” în colaborare cu Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii ,,Ion Borcea” 
Bacău şi Şcoala Gimnazială ,,Alexandru cel Bun” Bacău, Nr. 158/26.01.2018 

8. Promovarea imaginii unităţii şcolare 
PROF. NANU VALENTIN 

 Simpozion Romania in 1917 organizat de CCD Bacau 
PROF. MEDVEDEV OANA 

  realizator materiale de promovare on-line a scolii(filme de promovare a scolii pe youtube,google  etc.(OFERTA SCOLARA 
ON-LINE) 

 https://www.youtube.com/channel/UCRfHCAjmOBIKskQfcsYrpxA 
 https://plus.google.com/103325975755484709958/posts 
 In calitate de diriginte,i s-a incredintat clasa a IX a B ocazie cu care am organizat activitati extrascolare si 

scolare(proiecte,concursuri,lectorate si sedinte cu parintii ) 
PROF. CORLADE EDUARD 

 În cadrul proiectului „Dăruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun”, împreună cu elevii şcolii şi cadre didactice, am promovat imaginea 
şcolii în două comune ale judeţului (Coloneşti şi Roşiori) unde am prezentat specializările colegiului nostru în rândul elevilor din 
localităţile respective, având discuţii inclusiv cu primarul comunei Coloneşti cu care am convenit semnarea unui protocol de 
colaborare pe termen lung. 

 

https://www.youtube.com/channel/UCRfHCAjmOBIKskQfcsYrpxA
https://plus.google.com/103325975755484709958/posts
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CATEDRA TEHNICĂ ŞI INFORMATICĂ 
Anul şcolar: 2017/2018 – semestrul I 

 
Responsabil comisie, 

Prof. Buşcă Lavinia 
1. Componenţa catedrei: 
 
INGINERI 

1. Buşcă Lavinia 
2. Cristea Carmen 
3. Cosmescu Mihaela 
4. Manea Mitică 
5. Bîrgu Maria  
6. Gurămultă Mihai  
7. Dodiţă Gheorghe 
8. Craiu Vasile 
9. Bortoş Larisa 
10. Pădure Mihaela 
11. Popescu Mariana 
12. Radu Tania – mecanică + informatică 
13. Ciobanu Manuela (norma de bază la Liceul Tehnologic 

„Petru Rareş”) 

14. Szabo Carmen (norma de bază la Colegiul Tehnic „A. 
Saligny”) 

 
INFORMATICĂ 
Gărgălie Mihăiţă 

 
PREGĂTIRE INSTRUIRE PRACTICĂ 

1. Şuşu Marian 
2. Moisă V. Ioan 
3. Parîng Costică 
4. Petrea Ioan 
5. Ţipiruş Dan 
6. Costan Mihai 

 

 
CONDUCERE AUTO 

1. Fermuş Daniel 
2. Pantelimon Vasile 

 
2. Activităţi şcolare:  

a. Activităţi didactice 
- Toţi membrii catedrei tehnice au întocmit corect planificările anuale cât şi planificările pe unităţi de învăţare, respectând 
metodologia şi OM în vigoare pentru planurile cadru, planurile de învăţământ şi curricule. 
- Implementarea curriculelor de dezvoltare locală elaborate:  
o „Întocmirea documentaţiei tehnice” la clasa a IX-a şi „Documentaţia tehnologică” la clasa a X-a – prof. Carmen Cristea şi Lavinia 

Buşcă; 
o  „Întocmirea documentaţiei tehnice specifice domeniului auto” - învăţământ profesional, clasa a X-a, mecanic-auto – prof. Mihaela 

Cosmescu şi Lavinia Buşcă; 
o „Întocmirea documentaţiei tehnice specifice lucrărilor de tinichigerie – vopsitorie auto” - învăţământ profesional, clasa a X-a, 

tinichigiu – vopsitor auto – prof. Maria Bîrgu şi Carmen Cristea; 
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o „Tehnologia lucrărilor electromecanice” - învăţământ profesional, clasa a IX-a, electromecanic utilaje şi instalaţii industriale – prof. 
Mihaela Pădure;  

o „Sisteme de mentenanţă” – învăţământ profesional, clasa a X-a, mecanic-auto – prof. Mitică Manea şi m.i. Constantin Parîng;  
o „Interpretarea documentaţiei tehnice” – învăţământ profesional, clasa a X-a, tinichigiu-vopsitor auto – prof. Gheorghe Dodiţă şi 

m.i. Ioan Moise;  
o „Întreţinerea şi repararea maşinilor şi echipamentelor electromecanice” - învăţământ profesional, clasa a X-a, electromecanic 

utilaje şi instalaţii industriale – prof. Tania Radu;  
- Au fost aplicate teste de evaluare iniţiale, predictive, care au stat la baza proiectării didactice. La nivelul catedrei există o varietate 
de fişe de lucru, teste de evaluare, softuri educaţionale, sunt utilizate instrumente alternative de evaluare care permit o evaluare 
orală, practică, dar şi scrisă; 
- Au fost elaborate curricule adaptate elevilor cu cerinţe educaţionale speciale, curricule vizate de consilierul şcolar şi de inspectorul 
de specialitate al ISJ Bacău – prof. Maria Bîrgu, Carmen Cristea, Mihaela Cosmescu, Mihaela Pădure; 

    -  Au fost elaborate şi înregistrate pe platforma RED a ISJ Bacău  

 14 materiale (suporturi de curs, lucrări de laborator, proiecte didactice, planificări, pentru domeniul de pregătire profesională – 
Mecanică (liceu şi învăţământ profesional), învăţământ profesional – mecanic auto şi pentru calificarea tehnician mecatronist – 
prof. Mitică Manea; 

 4 materiale (prezentări pentru documentare, test şi fişe de documentare) – prof. Mariana Popescu; 
-  Au fost elaborate şi utilizate lecţii în AEL la orele de specialitate la modulele tehnice, atât în laboratoarele AEL cât şi în celelalte 
laboratoare; 
- Elaborarea tematicii şi coordonarea elevilor pentru realizarea proiectelor în vederea obţinerii certificatelor de competenţe 
profesionale nivel 5, şcoală postliceală – profesor Mariana Popescu; nivel 4 – profesorii: Lavinia Buşcă, Carmen Cristea, Mihaela 
Pădure şi Vasile Craiu; 
- A fost realizată pregătirea suplimentară cu absolvenţii clasei IIPL1 în vederea susţinerii examenului de certificare a competenţelor 
profesionale – prof. Mariana Popescu, m.i. Ioan Moise şi Constantin Parîng; 
- Au fost planificate si realizate ore de consultaţie pentru Bacalaureat la proba Competenţe digitale cu elevii claselor de seral 13 S1 şi 
13 S2 – prof. Tania Radu; 
- Membrii Comisiei de Observatori - profesorii: Lavinia Buşcă, Mitică Manea au efectuat asistenţe colegilor din Catedră, ingineri şi 
maiştri instructori şi au analizat cu aceştia punctele tari, punctele slabe şi obiectivele ţintă propuse pentru îmbunătăţirea procesului 
de învăţare; 
- La şedinţele de catedră şi de cerc metodic au participat toţi membrii catedrei, au fost discutate probleme specifice de încadrare, 
examene de certificare a competenţelor, desfăşurarea stagiilor de pregătire practică, participarea la concursuri şi olimpiade şcolare, 
organizarea laboratoarelor şi utilizarea resurselor didactice, încheierea contractelor pentru formarea profesională a elevilor prin 
învăţământul profesional de stat – membrii catedrei; 

 La activităţile Cercului metodic din 07.12.2017, au fost prezentate următoarele materiale: 
- „Întocmirea anexei pedagogice a contractului de pregătire practică, în corelare cu Ordinul 4121 din 2016 şi a anexelor cu privire la 
calificările şi standardele de pregătire profesională nivel 3 şi 4” – prof. Lavinia Buşcă; 
- ”Informare privind proiectul UPP Science” – prof. Tania Radu. 

Activităţi derulate în cadrul altor comisii din şcoală: 
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- Membrii Comisiei de Evaluare şi Asigurare a Calităţii – profesorii: Mihaela Pădure şi Mariana Popescu; 
- Elaborarea Planului de Acţiune al Şcolii – profesorii: Carmen Cristea, Lavinia Buşcă, Tania Radu; 
- Întocmirea orarului şcolii – profesorii Marian Şuşu şi Gheorghe Dodiţă; 
- Întocmirea orarului pentru stagiile de pregătire practică şi orele de instruire practică – profesorii: Mihai Gurămultă, Lavinia Buşcă şi 
Carmen Cristea; 
-  Coordonarea activităţilor Comisiei de protecţie civilă şi apărare în caz de incendiu – prof. Maria Bîrgu şi Larisa Bortoş; 
- Coordonarea activităţilor Comisiei Metodice a Diriginţilor – prof. Tania Radu; 
- Coordonarea Comisiei de lucru pentru elaborarea ROI 2017 – profesorii: Mitică Manea, Tania Radu; 
- Coordonarea activităţilor Comitetului SSM, până la data de 01.11.2017 - prof. Mitică Manea; 
- Comisia pentru proiecte si programe educaţionale europene – prof. Mariana Popescu, Tania Radu; 
- Comisia de monitorizare, prevenire şi combatere a absenteismului  şi abandonului şcolar – prof. Larisa Bortoş; 
- Comisia pentru ”A doua şansă” – prof. Carmen Cristea; 
- Consultări cu agenţii economici parteneri în vederea adaptării ofertei educaţionale la cerinţele pieţei muncii şi întocmirea 
convenţiilor cadru privind efectuarea stagiului de pregătire practică la agenţii economici (C. Parîng, I. Moise, D. Ţipiruş, I. Petrea, M. 
Costan). 

b. Activităţi şcolare pentru elevi 
- Realizarea variantelor de subiecte pentru proba scrisă şi proba practică propuse pentru Olimpiada din aria curriculară Tehnologii, 
domeniul mecanică, etapa judeţeană – profesorii: Lavinia Buşcă şi Carmen Cristea; 
- Realizarea variantelor de subiecte pentru proba scrisă şi proba practică propuse pentru Concursul pe meserii, calificarea mecanic auto, 
etapa judeţeană – profesorii: Maria Bîrgu, Mihaela Cosmescu, Gheorghe Dodiţă, Mitică Manea; 
- Redactat machete pentru elaborarea subiectelor şi baremelor de corectare şi notare pentru probele scrise şi pentru probele practice (la 

nivel de ISJ) – prof. Mitică Manea; 
c. Activităţi extraşcolare / extracurriculare derulate cu elevii 

- În cadrul proiectului judeţean „Glorie eternă eroilor patriei, cinste şi onoare veteranilor de război” am participat la coordonarea şi 
organizarea activităţilor: „25 Octombrie – Ziua Armatei Române” şi „1 Decembrie – Ziua Naţională a României” – prof. Mitică Manea; 
- Activitate comemorativă „111 ani de la naşterea prof. univ. dr. docent, MC al Academiei Române – Dimitrie Ioan Mangeron” – la data de 
28.XI.2017 cu participarea claselor 9P1, 9P3, IXB, XC şi 12B – prof. Mitică Manea; 
- Participare cu elevii claselor a XI-a B şi a XII-a B în data de 29.09.2017, la proiectul ”Clubul tinerilor antreprenori băcăuani”, derulat de 
Centrul European de Educaţie şi Training Bacău, proiect finanţat în baza legii 350/2005 – profesorii: Lavinia Buşcă şi Carmen Cristea; 
- Participare cu elevii Chiril Percic şi Piştea Anton (clasa a XI-a B) la Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti ”Ingineria – 
profesia viitorului” la Universitatea ”Vasile Alecsandri” din Bacău, Facultatea de inginerie; 27.11.2017 – profesorii: Lavinia Buşcă şi 
Carmen Cristea; 

3. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 
- Stabilirea unui cadru adecvat (reguli de conduită, atitudini, ambient) pentru desfăşurarea activităţilor în conformitate cu particularităţile 
clasei de elevi prin cunoaşterea şi aplicarea regulamentului intern al şcolii şi a procedurilor existente la nivel de şcoală; 

 Şedinţa cu părinţii; 

 Întâlniri săptămânale cu părinţii; 

 Colaborarea cu profesorii clasei, cu reprezentanţii agenţilor economici; 
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 Legătura telefonică cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate; 

 Analiza periodică a frecvenţei elevilor; Monitorizarea absenţelor. 
4. Cursuri de perfecţionare (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite),  

- Proiectarea, desfăşurarea şi evaluarea activităţilor de învăţare utilizând platforme virtuale. Wand.education – CCD Bacău, 22 credite – 
profesorii: Carmen Cristea, Lavinia Buşcă, Mihaela Cosmescu, Maria Bîrgu, Tania Radu, Mihaela Pădure, Mariana Popescu, Mihai 
Gurămultă, Daniel Fermuş; 
- Evaluarea cadrelor didactice din perspectiva contextelor profesionale didactice şi a inspecţiei şcolare – CCD Bacău, 30 credite – 
profesorii: Carmen Cristea, Lavinia Buşcă, Mariana Popescu, 
- Cursul on-line Go Lab în procesul educaţional – CCD Prahova – prof. Tania Radu. 
 Inspecţii şcolare (rezultate) 

Toţi membrii catedrei s-au mobilizat în vederea pregătirii pentru inspecţia ARACIP din 23-24 noiembrie 2017.  
S-au reactualizat portofoliile personale, ale comisiilor de lucru, s-au pregătit spaţiile şcolare, activităţile didactice au fost atent 

proiectate şi desfăşurate. 
Membrii comisiei ARACIP au vizitat şi agenţi parteneri ai şcolii pentru a observa modul de colaborare cu aceştia, mai ales 

desfăşurarea orelor de instruire practică. Rezultatele pozitive ale inspecţiei sunt reflectate în îndeplinirea criteriilor cuprinse în raportul final 
de către reprezentanţii ARACIP. 

5. Simpozioane articole şi cărţi publicate 
- Participare la Concursul Naţional ”O viaţă fără riscuri! Securitatea şi sănătatea mea!” – ediţia a VI-a, Ploieşti, 29 noiembrie 2017 – 
profesorii: Carmen Cristea şi Lavinia Buşcă; 
- Participare la Conferinţa Naţională Super Teach – Inspiraţie pentru Educaţie – Iaşi – profesorii: Tania Radu şi Mariana Popescu; 

6. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici  
- Acord de parteneriat educaţional între Liceul „Ştefan Procopiu” Vaslui şi Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău în vederea 
organizării şi desfăşurării Simpozionului de cultură tehnică în domeniul studiului tehnicilor de automatizare ROBOTEH_2018 (nr. 
3987/27.10.2017) – prof. Mitică Manea; 
- Coordonarea elevilor clasei X P5, calificarea Bucătari/ospătari în perioada de practică comasată la Cantina S.C. AEROSTAR S.R.L 
Bacău  (Contract nr. 3764/02.10.2017) şi S.C. Grup Pasaj Bacău (Contract nr. 3763/02.10.2017) – prof. Tania Radu; 
- Contracte de colaborare cu agenţi economici: SC Electroservice SRL – 4329/24.11.2017, SC Electrotehno SRL – 4328/24.11.2017, SC 
Elco Antrepriza SRL – 4335/24.11.2017 – prof. Mihaela Pădure. 

7. Promovarea imaginii unităţii şcolare 
Popularizarea activităţilor extracurriculare prin postarea pe site-ul şcolii şi pe pagina de facebook a şcolii. 
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CATEDRA “SERVICII” 
Anul şcolar: 2017/2018-Semestrul I 

Responsabil comisie, 
Prof. Aaniţei Paraschiva 

 
1. Componenţa catedrei: Corlade Iulia, Neacşu Mihaela, Aaniţei Paraschiva, Canelea Daniela, Negrea Eugenia, Huiban Daniela, 

Corlade Eduard, Damian Mihaela; 
2. Activităţi şcolare:  

Activităţi didactice 
 Întocmirea planificărilor anuale / semestriale  

Toţi membrii catedrei au întocmit la timp planificările anuale şi pe unităţi de învăţare, cunosc conţinuturile planurilor de învăţământ, a 
programelor şcolare, a metodelor şi procedurilor de evaluare precum şi valorificarea lor în elaborarea documentelor didactice de lucru; 

 Elaborare CDL-uri : 
 Activităţi de organizare în turism şi alimentaţie, la clasa a IX-a liceu, prof. Aaniţei Paraschiva; 
 Alimentaţia raţională în secolul XXI, la clasa a X-a liceu; prof. Aaniţei Paraschiva; 
 Organizarea producţiei culinare în concordanţă cu tipurile de meniuri, la clasa a IX-a – Învăţământ profesional – prof. Canelea Daniela; 
 Întocmirea meniurilor în restauraţie, la clasa a X-a –Învăţământ profesional - prof. Aaniţei Paraschiva; 
 Bazele nutriţiei omului, la anul I  Şcoala postliceală- Tehnician nutriţionist, prof. Aaniţei Paraschiva; 
 Alimentaţia omului sănătos, la anul II  Şcoala postliceală-Tehnician nutriţionist, prof. Canelea Daniela; 

 Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice  
      Proiectarea activităţii s-a realizat prin dezvoltarea de competenţe, prin însuşirea de cunoştinţe pe baza abordarii transdisciplinare si 
transcurriculare a continuturilor programelor scolare. Proiectarea didactică la nivelul fiecărei clase s-a realizat ţinând cont de sistemul de 
relaţii şi dependenţe care există între obiectivele operaţionale, conţinutul ştiinţific vehiculat, strategii de predare, învăţare şi evaluare.  

 Elaborarea testelor de evaluare  
La începutul anului şcolar au fost date teste iniţiale la toate clasele menite să direcţioneze planificarea materiei pentru anul şcolar 

dar şi să semnaleze eventuale planuri individualizate pentru elevii cu deficienţe în învăţare. 
Au fost elaborate teste la finalul fiecărei unităţi de învăţare, cu itemi variaţi pentru competenţele urmărite şi  bareme de notare, 

urmărind progresul elevilor sau în anumite situaţii identificând cauzele regresului şcolar pentru diminuarea sau eradicarea eventualelor 
probleme în dobândirea cunoştinţelor sau formarea competenţelor de către elevi. 

 Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)  
Membrii catedrei au elaborat fişe de lucru pentru orele de curs, proiecte şi schiţe ale activităţilor şi demersurilor didactice adaptate la 
particularităţile grupurilor de elevi şi individuale. 

 Programarea consultaţiilor cu elevii bacalaureat/competenţe  
        S-au repartizat temele  pentru realizarea proiectelor în vederea obţinerii certificatelor de competenţe profesionale  nivel 4 – profesorii: 
Neacşu Mihaela şi Corlade Eduard iar pentru nivelul 5- Aaniţei Paraschiva; 

 Desfăşurarea şedinţelor de catedră  
       Toate cadrele didactice din catedră au participat activ la organizarea şi desfăşurarea activităţilor propuse şi aprobate în Planul 
managerial al Comisiei metodice şi anume: 
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 Împărţirea sarcinilor pe membrii catedrei; 

 Discutarea programelor şcolare; 

 Elaborare CDL-uri; 

 Incheierea protocoalelor pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica;  

 Susţinerea unor referate cu caracter ştiinţific şi informative; 

 Organizarea olimpiadei interdisciplinare, faza pe scoală;  

 În vederea desfăşurării în bune condiţii a examenelor de absolvire, membrii catedrei, 
îndrumătorii de proiecte la clasele a XII-a şi anul II postliceală au elaborat temele de proiect în conformitate cu Metodologia de 
organizare şi desfăşurare a Examenelor de certificare a competenţelor profesionale;  

 Discutarea Metodologiei de organizare si desfăşurare examenelor de certificare a competenţelor profesionale de nivel 4  si 5; 
        La şedintele de catedră au participat toţi membrii şi de asemenea, s-au susţinut pe tot parcursul semestrului lecţii demonstrative şi 
referate, după cum urmează:  
Referate:  

 prof. Corlade Ecaterina Iulia –„Blocaje şi bariere în comunicarea didactică” 
 prof. Neacşu Mihaela - „Planul de afaceri” 
 prof. Negrea Eugenia- „Contraexemplu în alimentaţie”  

 Desfăşurarea şedinţelor de cerc  
Toate cadrele didactice au participat la şedinţele de cerc în cadrul comisiilor metodice la şcolile care sunt arondate . 

Referate susţinute:  „Instrumente de marketing în firma virtuală”- prof. Corlade Eduard 
 Experienţe de laborator 

           La orele de alimentatie publică a fost utilizat laboratorul cu dotări corespunzătoare, elevii au experimentat cu aparate de măsură, 
au văzut cum interacţionează substanţe , au mânuit ustensile de laborator şi au realizat experimente pe a limente verificand starea de 
prospetime si eventualele metode de falsificare aplicate acestora. 

 Membri în comisii 
 Membru Comisia pentru elaborarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ – prof. Neacşu Mihaela 
 Membru Comisia CEAC- prof. Aaniţei Paraschiva 
 Responsabil Consiliul Elevilor- prof. Neacşu Mihaela 
 Membru Comisia pentru organizarea şi funcţionarea firmelor de exerciţiu-prof. Neacşu Mihaela 
 Responsabil Comisia pentru organizarea şi funcţionarea firmelor de exerciţiu prof.Corlade Eduard; 
 Responsabil Comisia  Profesori de serviciu - prof.Corlade Eduard; 
 Membru Comisia  de organizare a examenelor- prof.Corlade Eduard; 
 Membru în Comisia pentru organizarea şi coordonarea activităţilor şi competiţiilor şcolare sportive- prof.Corlade Eduard; 
 Responsabil Comisia – Burse de merit, activităţi şcolare şi extraşcolare - prof. Neacşu Mihaela 
 Comisia de inventar- prof. Canelea Daniela 
 Membru în Comisia pentru realizarea revistelor şi publicaţiilor şcolare: prof. Aaniţei Paraschiva 
 Subcomisia de observatori – prof. Aaniţei Paraschiva 
 Comisia de Curriculum – prof. Aaniţei Paraschiva 
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Activităţi Şcolare pentru elevi  

Olimpiade şi concursuri şcolare: 
Olimpiada din aria curriculară Tehnologii, unde s-au obţinut următoarele rezultate:  
Faza pe şcoală:Elevi calificati pentru faza judeteana: 

 clasa a XI-a: Tîrgoală Dina, Curcubet Cătălina şi Budău Ana-Maria 
Elevii care au participat la Olimpiadă au fost pregătiţi şi coordonaţi de prof. Neacşu Mihaela şi Aaniţei Paraschiva; 

C. Activităţi extraşcolare/extracurriculare derulate cu elevii: 
Membrii comisiei au participat cu elevii la activitatile extrascolare proiectate şi derulate: 

 Organizare proiect:  „Bacău, izvor de identitate culturală”: prof.Corlade Iulia, prof. 
Corlade Eduard, prof. Neacşu Mihaela; 

 Organizare Balul Bobocilor 2017, prof. Neacşu Mihaela; 

 Organizare Concurs ”Cea mai cool clasă de Crăciun”, prof. Neacşu Mihaela; 

 Organizare activitate : „Cutremur? Incendiu? Ce să fac?”  prof. Corlade Eduard 

 Organizarea Târgului de Craciun- toţi membrii catedrei 

 Organizare proiect de voluntariat ”Daruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun!”; prof. Corlade Iulia, prof.Neacşu Mihaela, prof. 
Corlade Eduard, prof. Negrea Eugenia, prof. Canelea Daniela, prof. Huiban Daniela, prof. Aaniţei Paraschiva; 

 Participare proiect de voluntariat ,,Invitaţie la altruism: Dăruim şi câştigăm”, toti membrii catedrei. 
3. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 

 Încheierea unor parteneriate cu ONG-uri specializate în vederea dezvoltării unor 
programe care să prevină abandonul şcolar în cadrul comunităţilor cu risc ridicat; 

 Folosirea experienţelor elevilor care au abandonat şcoala pentru combaterea extinderii 
fenomenului de abandon prin intermediul expunerii modului în care le-a fost afectată viaţa de părăsirea prematură a şcolii 

4. CURSURI DE PERFECŢIONARE  
 Curs- WAND EDUCATION, prof. Corlade Eduard 
 Curs de prim ajutor (Crucea Roşie Bacău)- prof. Negrea Eugenia, prof. Canelea Daniela; 

5. INSPECŢII ŞCOLARE 
Toţi membrii catedrei au fost inspectaţi în cadrul monitorizării CEAC şi ARACIP. 

6. SIMPOZIOANE, ARTICOLE ŞI CĂRŢI PUBLICATE 
 Simpozion internaţional la Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul USV- “Incluziune Socială, Stres şi Wellbeing al Familiilor 

Copiilor cu Dizabilităţi în Europa”-prof. Negrea Eugenia 
7. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici  

 S-au derulat activităţi împreună cu alte instituţii din oraş în cadrul vizitelor de lucru, informative, s-au încheiat parteneriate 
educaţionale cu ocazia derulării unor proiecte educaţionale. 

 Acord de parteneriat în cadrul proiectului educaţional regional ,,Sănătatea mediului sănătatea noastră”; prof. Negrea Eugenia; 

 Incheierea protocoalelor pentru desfasurarea stagiilor de pregatire practica cu: SC C&B 
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Bacau; SC RESTAURANT AVIATORI SRL; SC PASAJ SRL; SC CURCANUL DE AUR SRL ; SC PEDRO TOUR SRL, VICEX COM 
SRL, S.C. VALHALLA INVEST SRL, S.C. AEROSTAR, VILLA BORGHESE. 

8. Promovarea imaginii unităţii şcolare 
În cadrul proiectului „Dăruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun”, membrii catedrei împreună cu elevii şcolii au promovat imaginea 

şcolii în două comune ale judeţului (Coloneşti şi Roşiori) unde au prezentat specializările colegiului nostru în rândul elevilor din localităţile 
respective, având discuţii inclusiv cu primarul comunei Coloneşti cu care au convenit semnarea unui protocol de colaborare pe termen 
lung. 
 

 

 
COMISIA METODICĂ A EDUCATOARELOR   

 An şcolar 2017/2018 semestrul I 
RESPONSABIL COMISIE: 

PROF. PENTRU INV. PRESC. 
 GHEORGHIU MONICA-ELENA 

 
In anul scolar 2017-2018 Comisia metodica a educatoarelor are urmatoarea componenta:  

Nr. 
crt 

Nume şi prenume Grupa Grad did. Titular /suplinitor Gradinita 

1 Popa Veronica mica II titular Gradinita cu P.N. NR. 20 

2 Gheorghiu Monica mijl. II titular Gradinita cu P.N. NR. 20 

3 Scortanu Andreea mare Def. detasata Gradinita cu P.N. NR. 20 

4 Taruca Neaga mica I suplinitor/pensionar Gradinita cu P.P. „Letea” 

5 Totolea Doina mica I suplinitor/pensionar Gradinita cu P.P. „Letea” 

6 Prutica Mariana mijl. I suplinitor/pensionar Gradinita cu P.P. „Letea” 

7 Magirescu Zaharia Tatiana      mijl. I  suplinitor/pensionar Gradinita cu P.P. „Letea” 

8 Negru Mirela mare II titular Gradinita cu P.P. „Letea” 

9 Diaconu Ileana mare I suplinitor/pensionar Gradinita cu P.P. „Letea” 

 

         Pe parcursul anului şcolar 2017-2018, comisia metodică a educatoarelor şi-a propus următoarele obiective: 

 asigurarea calităţii actului educaţional,  întocmirea planificărilor calendaristice şi semestriale; 

 parcurgerea ritmică şi de calitate a conţinuturilor şcolare; utilizarea de strategii activ-participative; 

 folosirea activităţii independente, diferenţiate, de grup; 
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 susţinerea şcolarizării, prevenirea abandonului şcolar; 

 organizarea de activităţi extracurriculare; 

 participarea la programe de perfecţionare individuale sau colective, asigurarea accesului la informaţia de specialitate, favorizarea 
schimbului de experienţă; 

 perfecţionarea metodologiei sistemului de evaluare; 

 conceperea şi elaborarea unor materiale funcţionale: proiecte didactice, portofolii, teste; 

 colaborarea şcoală-familie. 
În primul semestru al anului şcolar 2017-2018,  Comisia metodică a educatoarelor a desfăşurat o activitate bogată conform  

planului managerial şi graficului de activităţi aprobat in prima sedintă a Comisiei metodice de  la sfârşitul lunii septembrie. 
 

DATA 
TEMA 

 
MODALITATI DE 

REALIZARE 
RESPONSABILI 

LOCUL 
DESFASURARII 

 
26.10.’
17 

 
“Copilul în lumea 
ştiinţelor sau cum 
satisfacem 
curiozităţile şi nevoile 
de învăţare ale 
copilului în perioada 
educaţiei timpurii” 

 

 PREZENTARE PPT; 

 REFERAT; 

 SCHIMB DE 
EXPERIENTA. 

 

 GHEORGHIU MONICA 

 DIACONU ILEANA 

 
GRAD.CU P.N. NR.20 

 
14.12.’
17 

 
“Educaţia copilului în 
spiritul valorilor 
naţionale” 

 SCHIMB DE 
EXPERIENTA; 

 DEZBATERI 
INTERACTIVE; 

 VIZIONARE DVD-URI. 

 POPA VERONICA 

 TARUGA NEAGA 

 
GRAD.CU P.N. NR.20 

 
25.01.’
18 

 
“Metodele interactive 
de grup” 

 ACTIV. 
DEMONSTRATIVA; 

 REFERAT; 

 SCHIMB DE 
EXPERIENTA; 

 DEZBATERI 
INTERACTIVE; 
 

 

 GHEORGHIU MONICA 

 TOTOLEA DOINA 

 
GRAD.CU P.N. NR.20 
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În cadrul şedinţelor C.M. s-au elaborate planificări anuale pe teme de studii , s-au prezentat rezultatele evaluării iniţiale, s-a 
dezbătut conţinutul “ Scrisorii metodice pentru invăţământul preşcolar”  2017-2018, s-au prezentat referatele planificate şi  probele de 
evaluare semestrială. 

 In luna septembrie am participat la Consfătiurea cadrelor didactice unde am primit informaţii cu privire la completarea 
documentelor şcolare, la portofoliul educatoarei, la structura anului şcolar, etc.  de la inspectorul de specialitate şi de la responsabila 
cercului pedagogic. 

 La sfârşitul lunii septembrie in cadrul şedinţei comisiei metodice am  intocmit Planificările anuale pe teme de studiu şi pe nivele de 
vârstă si am anlizat mai multe auxiliare din diferite edituri pentru a le procura pe cele mai acesibile grupei . 

In luna octombrie fiecare educatoare şi-a prezentat Planificarea evaluarii iniţiale pe cele două săptămâni, comportamentele 
urmărite, rezultatele şi centralizatorul evaluării iniţiale, precum şi  dificultăţile pe care le-a intâmpinat în desfăşurarea probelor şi testelor 
de evaluare. 

 CURRICULUM  
Proiectarea activitatii la nivelul invatamantului prescolar s-a realizat prin dezvoltarea de competente, prin insusirea de cunostinte pe 

baza abordarii transdisciplinare si transcurriculare a continuturilor programelor scolare. De asemenea, s-a tinut cont de reglementarile 
stipulate in Noul Curriculum, precum si de recomandarile din Scrisoarea Metodica si ale inspectorului de specialitate. Toate cadrele 
didactice au parcurs materia ritmic si integral, aplicandu-se metode si procedee activ-participative, la fiecare activitate de invatare conform 
planificarilor calendaristice proiectate pe teme de interes. Proiectarea didactica la nivelul fiecarei grupe sa relalizat tinand cont de sistemul 
de relatii si dependente care exista intre obiectivele operationale, continutul stiintific vehiculat, strategii de predare, invatare si evaluare 
precum si standardele de competenta conform nivelului de varsta si ritmului propriu. S-au intreprins activitati de observare a prescolarilor, 
discutii cu parintii. Copiii au fost implicati in situatii evaluative centrate pe obiectivele curriculare, analizandu-se ulterior nivelul de 
performanta realizat, dar si natura dificultatilor de invatare si adaptare. Pentru mobilizarea prescolarilor la un efort sustinut in procesul 
invatarii prin angajarea optima a mecanismelor intelectuale ale acestora, educatoarele au adoptat strategii integrate care se adreseaza 
nevoilor multiple de dezvoltare a copilului: de provocare si dirijare a gandirii, si care ofera conditii optime pentru exerarea intelectului in 
directia flexibilitatii,creativitatii, inventivitatii, conducand la formarea unei gandiri moderne, algoritmice, modelatoare, problematice. In 
activitatile desfasurate la grupa, educatoarele au aplicat tehnici de implicare individuala sau in grup a copiilor, lucrul in perechi sau in 
grupuri mici, care au condus la participarea efectiva a tuturor prescolarilor la activitatile desfasurate, acestia dobandind capacitati de 
cooperare, de sprijin si colaborare, de primire si asumare de sarcini, de lucru in echipa, de respectare a unor reguli stabilite, de asumare a 
raspunderii individuale si colective, a initiativei. Fiecare educatoare a completat fise de evaluare initiala si continua. 

 CURRICULUM LA DECIZIA SCOLII 
 La sedintele cu parintii fiecare educatoare a prezentat oferta disciplinelor optionale parintilor, acestia alegand ceea ce corespunde 

aspiratiilor lor. Toate educatoarele si-au ales activitatile optionale in functie de propunerea parintilor dar si de necesitatile copiilor si au 
respectat planificarea calendaristica.  

 

NUME  
OPTIONAL 

GRUPA RESPONSABILI GRADINITA 

“CASUTA CU POVESTI” MIJLOCIE Gheorghiu Monica GRAD. CU P.N. NR.20 

“EDUCATIE RUTIERA” 
 

MARE Scortanu Andreea GRAD. CU P.N. NR.20 
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“CASUTA POVESTILOR” 
 

MICA 
Taruca Neaga 
Totolea Doina 

GRAD. CU P.P. 
“LETEA” 

“MICII PICTORI” MIJLOCIE 
Prutica Mariana 

Magirescu Zaharia Tatiana 
GRAD. CU P.P. 

“LETEA” 

“VREAU SA FIU 
SANATOA!” 

MARE 
Negru Mirela 

Diaconu Ileana 
GRAD. CU P.P. 

“LETEA” 

“STOP, ACUM TREC EU, 
SUNA CLOPOTELUL!” 

MARE 
Negru Mirela 

Diaconu Ileana 
GRAD. CU P.P. 

“LETEA” 

 

 ACTIVITATI EDUCATIVE, EXTRACURRICULARE SI EXTRASCOLARE  
In cadrul activitatilor  extracurriculare si extrascolare actiunea pedagogica s-a centrat in egala masura pe formarea capacitatilor 

intelectuale de baza, a atitudinilor si comportamentelor dezirabile la prescolari, calitatea acestor performante asigurandu-se prin utilizarea 
preponderenta a metodelor interactive, participative precum si prin raportarea problematicii la experientele copiilor. 

Toate grupele de prescolari din cadrul gradinitelor au fost implicate in marcarea unor evenimente cum ar fi: ,,1 Decembrie- Ziua 
Nationala a Romaniei῎ , programe artistice dedicate sarbatorilor de iarna, Unirea Principatelor Romane, precum si alte activitati cu 
caracter civic, social, ecologic, istoric, sportiv, fiecare unitate organizand actiuni in maniera proprie. 
 

DATA 
OBIECTIVUL 
ACTIVITATII 

ACTIVITATEA 
LOCUL  

DESFASURARII 
CINE  

PARTICIPA 

 
 

Septembrie  
2017 

- sa se familiarizeze cu spaţiul 
educaţional; 
- sa-si fixeze anumite repere 
gradinita - casa 

“Gradinita mea frumoasa, 
bine te-am gasit!”- 

festivitatea de deschidere a 
anului şcolar 2016/2017 

Sala de grupa 
Copii 

Educatoare 
Parinti 

Octombrie  
2017 

-cultivarea si respectul fata de 
dascali si semeni 

“Gradinita – a doua casă”- 5 
oct.Ziua Mondială a Educaţiei – 

program de activităţi cultural-
artistice 

Gradinita 
Copii  

Educatoare  

Noiembrie  
2017 

-sa observe bogatiile toamnei; 
--să se implice activ şi afectiv în 
interpretarea rolurilor din cadrul 
programului pregătit; 

,,Toamna, toamna harnica si 
de toate darnica!’’ – sezatoare 

Program artistic 
Educatoare 

Copii 
Parinti 

Decembrie  
2017 

 
 

- cunoasterea si cinstirei luptei 
si jerfei inaintasilor; 
-serbare 

 „ La mulţi ani, Românie 
dragă!” – Ziua Naţională a 
României- activităţi cultural-
artistice 

“Vine, vine, Moş Crăciun!’’ 

Gradinita  
Sala de grupa 

     Sala de grupa 

Educatoare 
Copii  

Parinti  
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Ianuarie 
2018 

-descoperirea artei ca 
pastratoare a celor mai inalte 
valori 
- cunoasterea si respectarea 
trecutului istoric al neamului 

„Uniţi în cuget şi-n simţiri!” –  
prezentări ppt., Hora Unirii 

 

 
Muzeu „Iulian 
Antonescu” 

 
Educatoare 

Copii  
Parinti 

 

 EVALUAREA REZULTATELOR SCOLARE  
La toate grupele de prescolari s-a folosit o gama de strategii adecvate stilurilor de invatare, permitand copiilor familiarizarea cu 

diferite activitati de evaluare, incurajandu-i sa-si asume responsabilitatea pentru propriul proces de invatamant. Evaluarea a fost gandita 
intr-o viziune integrata pntru a avea o imagine cat mai autentica asupra a tot ceea ce au asimilat prescolarii, asupra capacitatilor si 
realizarea lor. Criteriile evaluarii sunt raportate la standardele de performanta ale sfarsitului de an scolar. Evaluarea sumativa 
intersemestriala a cuprins forme variate care au permis informarea copiilor in legatura cu progresul realizat. 

 FORMAREA PROFESIONALA CONTINUA 
Cadrele didactice din unitatea noastră s-au preocupat permanent de pregatirea profesională  in vederea creşterii calităţii actului 

educaţional prin: 

 participarea activă la activitatea metodică desfaşurată la nivelul unitaţii; 

 realizarea unor dezbateri cu tematică pedagogică; 

 intocmirea corectă a documentelor şcolare; 

 planificarea activităţilor in conformitate cu domeniul de cunoaştere si centrul de interes corespunzător; 

 procurarea si studierea revistelor de specialitate şi acelor mai noi apariţii editoriale; 

 confecţionarea materialelor didactice de calitate care să corespundă tematicilor propuse; 

 intocmirea unor materiale informative si prezentarea lor in cadrul şedintelor comisiei metodice; 

 pregătirea si susţinerea activităţilor cu copii; 

 ridicarea calităţii actului didactic prin practicarea unui invăţământ diferenţiat şi individualizat . 
Puncte tari 

 Preocuparea educatoarelor pentru ceea ce este nou şi aplicarea în practică cu profesionalism, respectând standardele de 
proiectare eficientă; 

 Accent pe invatarea prin metode moderne didactice, interactive, centrate pe copil; 

 Flexibilitatea şi creativitatea în abordarea situaţiilor didactice; 

 Folosirea mijloacelor audio-vizuale moderne în diferite momente ale lecţiei ; 

 Activitatea centrată pe copii ( scopul educaţiei este acela de a obţine cât mai multe informaţii de la preşcolari, un proces de 
învăţare lejeră ); 

 Mediul educaţional potrivit nivelelor de vârstă bine organizat pornind de la aranjarea mobilierului, materialului didactic bine 
alese, iar materialele expuse în sala de grupă au avut un sens pentru procesul de învăţare în care a fost angajat copilul prin 
joc; 

 Îmbunătăţirea puterii de înţelegere a copilului şi cultivarea dorinţei acestuia de a învăţa. 
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 Puncte slabe  

 Amplasarea gradinitelor  în doua locaţii diferite, împiedică întrunirea tuturor educatoarelor la activităţile demonstrative; 

 Participare redusa la diverse proiecte si parteneriate; 

 Lipsa bazei materiale, duce la improvizaţii făcute de educatoare de multe ori pe banii proprii; 

 Lipsa jucăriilor atât de necesare deoarece totul se învaţă prin joc - cele existente fiind aduse de către părinţi. 
 

 
COMISIA METODICĂ A ÎNVĂŢĂTORILOR 

Anul şcolar: 2017/2018 – semestrul I 
Responsabil comisie,  

Prof. înv. primar Bălan Marieta 
 

 
1. Componenţa catedrei: 
Prof. înv. primar Bălan Marieta – clasa Pregătitoare; 
Înv. Toma Sorinela – clasa I A; 
Înv. Ciurea Georgeta – clasa I B; 
Prof. înv. primar Coşa Valentina – clasa a II-a; 
Prof. înv. primar Leahu Laura Elena – clasa a III-a; 
Prof. înv. primar Balan Gina Felicia – clasa a IV-a; 
2. Activităţi şcolare:  

a. Activităţi didactice 
 Elaborare CDL-uri 
 Elaborarea testelor de evaluare  
Pe parcursul semestrului I -2017-2018,toate cadrele didactice din învăţământul primar au elaborat şi aplicat teste, precum şi 

bareme de corectare şi notare, în vederea realizării evaluărilor iniţiale, continuă şi sumativă, având ca obiectiv stabilirea nivelului 
dezvoltării cunoştinţelor, aptitudinilor, atitudinilor, valorilor şi competenţelor elevilor, gradul în care au fost realizate competenţele generale 
şi specifice, precum şi ameliorarea şi  dezvoltarea calitativă permanentă a procesului instructiv-educativ, au interpretat testele predictive şi 
au elaborat planurile remediale; 

- au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale şi probe scrise), cât şi metode clasificate în literatura de 
specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigaţii, proiecte şi portofolii.  

- au realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor şcolare aflate în vigoare; 
- au comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor, atât elevilor, cât şi părinţilor acestora; 
- au impus utilizarea autoevaluării şi a interevaluării, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative, au consemnat 

progresul/regresul şcolar şi au afişat rezultatele.  
- au realizat consilierea permanentă a elevilor, tratându-i diferenţiat, ca individualităţi, dar şi ca membri ai grupului social care este 

clasa de elevi; 
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- au realizat programul de pregătire suplimentară cu elevii ( cu toţi elevii clasei) capabili să obţină perfomanţe şcolare deosebite, 
pentru participarea la următoarele concursuri naţionale cum ar fi: „Amintiri din copilărie’’, Smart Education Media’’,   „Comper’’, „ Gazeta 
matematică’’, „Micii Olimpici’’, „Discovery’’, ,, Formidabilii,,, la toate obţinând premii;  

- s-au înscris şi au participat la concursuri naţionale de desene;  
-au organizat programe speciale de activităţi de remediere şcolară pentru elevii care aveau dificultăţi de învăţare, urmărind 

îmbunătăţirea ratei succesului şcolar; 
- au completat fişele psiho-pedagogice ale elevilor. 
 Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat) înregistrate pe RED 
 Programarea consultaţiilor cu elevii pentru bacalaureat/competenţe – grafic, plan de masuri. Analiza şi măsuri pentru 

îmbunătăţirea rezultatelor la bacalaureat 
 Desfăşurarea şedinţelor de catedră 
-  22 sept. 2017 „La început de an” 
- Prezentarea informării privind activitatea Comisiei metodice a învăţătorilor în anul şcolar 2016-2017; 
- Diseminarea informaţiilor de la Consfătuirea judeţeană  a cadrelor didactice; 
- Prezentarea Planului managerial şi a graficului activităţilor pentru anul şcolar 2017-2018 - Întocmit:Prof. înv. primar Bălan Marieta 
- referat: Utilizarea manualelor digitale în contextul noului curriculum - Întocmit:Prof. înv. primar Leahu Laura Elena 
- 17 nov. 2017 „Formarea competenţelor de bază citit-scris, calcul aritmetic” 
- Ateliere de lucru-experimente practice – Prezentare: Învăţător Toma Sorinela, Învăţător Ciurea Georgeta 
 Desfăşurarea şedinţelor de cerc  
Cerc Pedagogic cu tema: „Abordarea diferenţiată” - adaptarea procesului instructiv-educativ la potenţialităţile individuale, la ritmul şi stilul 
de învăţare al elevului, la interesele şi abilităţile fiecăruia – activitate organizată  pe data de 20 OCTOMBRIE 2017 de către Colegiul 
Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău, structură Şcoala Gimnazială „Ion Luca”Bacău. Materialul a fost realizat şi prezentat de prof. înv. 
primar Coşa Valentina. 
 Lecţii în AEL 
 Experienţe de laborator 
 Membri în comisii      
- Comisia de elaborare a schemelor orare şi Comisia de monitorizare, prevenire şi combaterea a absenteismului şi abandonului şcolar- 
Prof. înv. primar Leahu Laura Elena 
- Comisia metodică a diriginţilor, Comisia de curriculum, Comisia privind activitatea cultural artistică, Comisia de inventariere - Prof. înv. 
primar Bălan Marieta 

b. Activităţi şcolare pentru elevi 
 Concursuri: Denumire concurs/ Elev/Clasa/Profesor îndrumător 
Nivel naţional:  
AMINTIRI DIN COPILĂRIE: 
Profesor îndrumător Bălan Marieta, clasa P: 

Alexandru Adrian , Baciu Ştefan, Bărbuţă Vanessa, Brăileanu Jasmine, Butnăriuc Ema, Codreanu Luca, Gălăţanu Carlos, Hasan Alexia, 
Liescu Anastasia, Lupu Andrei, Nechita Teodor, Negruţ Rose Mari, Pătrăşcan Andrei, Petercă Adelaide, Popa Robert  

Profesor îndrumător Coşa Valentina, clasa a II-a: 
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Alexandru Cristina,  Bălăiţă Raluca, Butnaru Marius, Butnaru Denisa, Costan Cristian, Lupu Ionuţ, Lişiţă Denisa, Măciucă Ema, Păduraru 
Rareş, Păgânu Alexia, Teodor Andrei, Topalagă Giulia, Verde Denis 

Profesor îndrumător Leahu Laura-Elena, clasa a-III-a: 
Andrei Ardeleanu, Anuţei Estera, Boiangiu Dănuţ, Breahnă Ştefan, Butnaru Miruna, Cazan Alexandra, Chelaru Rareş, Chiriţă Denisa, 
Crăciun Gina, Dumitru Daria, Gavril Diana, Lupu Rarius, Marian Andrei, Mihăieş Jasmine, Mircea Delia, Moian Lucian, Pătrăşcan Ioana, 
Popa Mihaela, Prosie Andrei, Rusu Alexandru, Verde Lucian. 

MICII OLIMPICI 
Profesor îndrumător Bălan Marieta, clasa P: 

Alexandru Adrian, Baciu Ştefan, Bărbuţă Vanessa, Brăileanu Jasmine, Butnăriuc Ema, Codreanu Luca, Gălăţanu Carlos, Hasan Alexia, 
Liescu Anastasia, Lupu Andrei, Mihăeş Alessia, Negruţ Rose Mari, Petercă Adelaide. 

Profesor îndrumător Coşa Valentina, clasa a II-a:  
Alexandru Cristina,  Butnaru Denisa Butnaru Marius Bălăiţă Raluca Balaican Alexandru Bătrânu Marina Costan Cristian Lişiţă Denisa 
Lupu Ionuţ Păduraru Rareş Păgânu Alexia Pintilie Federica Teodor Andrei Topalagă Giulia Verman Alexandru 

Profesor îndrumător Leahu Laura-Elena, clasa a-III-a: 
Baciu Mădălina, Bârgu Isabela, Breahnă Ştefan, Butnaru Miruna, Cazan Alexandra, Chelaru Rareş, Chiriţă Denisa, Crăciun Gina, 
Boiangiu Dănuţ, Balan Denis, Gavril Diana, Lupu Rarius, Marian Andrei, Mircea Delia, Pătrăşcan Ioana. 

DISCOVERY 
Profesor îndrumător Bălan Marieta, clasa P: 

Alexandru Adrian, Bărbuţă Vanessa,  Brăileanu Jasmine Butnăriuc Ema Codreanu Luca Gălăţanu Carlos Hasan Alexia Liescu Anastasia 
Lupu Andrei Nechita Teodor Negruţ Rose Mari Pătrăşcan Andrei 

Profesor îndrumător Coşa Valentina, clasa a II-a:  
Alexandru Cristina, Bălăiţă Raluca, Saulea David. 

Profesor îndrumător Leahu Laura-Elena, clasa a-III-a: 
Baciu Mădălina, Breahnă Ştefan, Chelaru Rareş, Chiriţă Denisa, Rusu Alexandru, Cazan Alexandra, Pătrăşcan Ioana, Verde Lucian. 

FORMIDABILII 
Profesor îndrumător Bălan Marieta, clasa P: 

Bărbuţă Vanessa,  Brăileanu Jasmine, Butnăriuc Ema, Codreanu Luca, Gălăţanu Carlos, Hasan Alexia, Liescu Anastasia, Lupu Andrei. 
Profesor îndrumător Leahu Laura-Elena, clasa a-III-a:  

Balan Denis, Popa Mihaela, Chelaru Rareş, Chiriţă Denisa, Pătrăşcan Ioana, Crăciun Gina, Cazan Alexandra, Rusu Alexandru, Gavril 
Diana, Prosie Andrei, Vieru Mara, Butnaru Miruna. 

GAZETA MATEMATICĂ JUNIOR 
Profesor îndrumător Bălan Marieta, clasa P: 

Alexandru Adrian, Baciu Ştefan, Bărbuţă Vanessa, Brăileanu Jasmine, Butnăriuc Ema, Diac Miruna, Gălăţanu Carlos, Hasan Alexia, 
Mihăeş Alessia, Lupu Andrei, Ciobotaru Amalia, Negruţ Rose Mari, Pătrăşcan Andrei, Popa Robert. 

Profesor îndrumător Coşa Valentina, clasa a II-a: 
Alexandru Cristina, Balaican Alexandru, Bălăiţă Raluca, Lişiţă Denisa, Topalagă Giulia, Teodor Andrei. 

 Profesor îndrumător Leahu Laura-Elena, clasa a-III-a:  
Cazan Alexandra, Mircea Delia, Rusu Alexandru, Roşca Andreea, Verde Lucian. 
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           COMPER LIMBA ROMÂNĂ 
Profesor îndrumător Leahu Laura-Elena, clasa a-III-a: 

Andrei Ardeleanu, Anuţei Estera, Boiangiu Dănu,ţ Breahnă Ştefan, Butnaru Miruna, Cazan Alexandra, Chelaru Rareş, Chiriţă Denisa, 
Crăciun Gina, Dumitru Daria, Gavril Diana, Lupu Rarius, Marian Andrei, Mihăieş Jasmine, Mircea Delia, Moian Lucian, Pătrăşcan Ioana, 
Vieru Mara, Roşca Andreea, Ţâmpu Antoanela, Verde Lucian, Popa Mihaela, Prosie Andrei, Baciu Mădălina, Bârgu Isabela. 

COMPER MATEMATICĂ 
Profesor îndrumător Leahu Laura-Elena, clasa a-III-a: 

Andrei Ardeleanu, Anuţei Estera, Boiangiu Dănu,ţ Breahnă Ştefan, Butnaru Miruna, Cazan Alexandra, Chelaru Rareş, Chiriţă Denisa, 
Crăciun Gina, Dumitru Daria, Gavril Diana, Lupu Rarius, Marian Andrei, Mihăieş Jasmine, Mircea Delia, Moian Lucian, Pătrăşcan Ioana, 
Vieru Mara, Roşca Andreea, Ţâmpu Antoanela, Verde Lucian, Popa Mihaela, Prosie Andrei, Baciu Mădălina, Bârgu Isabela. 

Concurs regional ,,În aşteptarea lui Moş Crăciun’’ 
Aştefănoaie Diana locul I// clasa a IV-a/ Balan Gina Felicia 
Miron Florin locul I// clasa a IV-a/ Balan Gina Felicia 
Lupu Georgiana locul III// clasa a IV-a/ Balan Gina Felicia 
Ramaşcanu Mihaela locul II/ clasa a IV-a / Balan Gina Felicia 
Muntenaşu Denisa locul II/ clasa a IV-a / Balan Gina Felicia 
Concurs regional „Magia iernii” 
Lupu Georgiana locul II// clasa a IV-a/ Balan Gina Felicia 
Miron Florin menţiune / clasa a IV-a /Balan Gina Felicia 

c. Activităţi extraşcolare/extracurriculare derulate cu elevii: 
- activitate de voluntariat „Învăţăm să fim mai buni” 22.12.2017-,,Căminul pentru persoane vârstnice,, Dr.Ştefan Ciobanu,,: Bălan 
Marieta-organizator, Leahu Laura Elena, Coşa Valentina, Toma Sorinela, Ciurea Georgeta  
- activitate dedicată zilei de 1 Decembrie „Români suntem mereu” 29.11.2017 clubul elevilor: Bălan Marieta, Leahu Laura Elena, Coşa 
Valentina, Balan Gina Felicia, Toma Sorinela, Ciurea Georgeta; 
- A venit ,,Moş Nicolae” Bălan Marieta, Leahu Laura Elena, Coşa Valentina, Balan Gina Felicia, Toma Sorinela, Ciurea Georgeta; 
- ,,Măşti,,  08.12.2017 Bălan Marieta, Leahu Laura Elena, Coşa Valentina,  Toma Sorinela; 
- ,,Teatru de păpuşi” 15.12.2017 Bălan Marieta, Leahu Laura Elena, Coşa Valentina, Balan Gina Felicia, Toma Sorinela, Ciurea Georgeta; 
- Vine Moş Craciun –serbare în sala de clasă 20.12.2017 Bălan Marieta, Leahu Laura Elena, Coşa Valentina, Balan Gina Felicia, Toma 
Sorinela, Ciurea Georgeta; 
-.Spectacolul de dans popular cu elevii clasei a-III-a la spaţiul de joacă din incinta ,,Complexului Auchan”.  
-Vizionarea unei piese de teatru ,,Hainele cele vechi ale împăratului” din incinta ,,Teatrului Bacovia” în luna decembrie 2017. 
- Am realizat un parteneriat cu Mc Donalds în vederea realizării activităţii de Halloween cu măşti pictate de elevii claselor Pregătitoare şi 
a-III-a în luna octombrie 2017 Bălan Marieta, Leahu Laura Elena. 

3. Analiza şi măsuri pentru îmbunătăţirea frecvenţei şi combaterea abandonului şcolar 
Pregătire suplimentară realizată cu elevii care întâmpină dificultăţi în asimilarea cunoştinţelor şi formarea de deprinderi corecte, 

pregătire suplimentară  pentru evaluarea naţională - înv. Coşa Valentina, Balan Gina Felicia 
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Program de prevenire şi combaterea violenţei, a comportamentelor nesănătoase în mediul şcolar, familie şi societate în colaborare 
cu părinţii, poliţia şi cabinetul medical:Bălan Marieta, Leahu Laura Elena, Coşa Valentina, Balan Gina Felicia, Toma Sorinela, Ciurea 
Georgeta ; 

4. Cursuri de perfecţionare (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite),   
WAND EDUCATION – Bălan Marieta 
Master în ,, Valorificarea resurselor biologice şi protecţia mediului” – Coşa Valentina 

5. Inspecţii şcolare (rezultate),  
6. Simpozioane articole şi cărţi publicate 

- Simpozionul Naţional <<Proiectare didactică şi management european în spaţiul romanesc>> decembrie 2017 , Balan Gina Felicia 
- Simpozion Naţional-,, Cei şapte ani de acasă”-S.C.Esenţial Proiect Educaţional S.R.L.-Piteşti-Argeş-publicare articol ISBN-nr.1050 din 

2017, organizator-evaluator: Bălan Marieta, Leahu Laura Elena 
- Simpozion Naţional ,,Evaluarea iniţială-Observarea şi cunoaştere şcolarului”-publicare articol ISSN 2537-4893, ISSN-L 2537-4893, 

nr,8148 din octombrie 2017.-Soft educaţional( fişă de evaluare iniţială în Power Point-ppt) şi organizator-evaluator: Bălan Marieta, 
Leahu Laura Elena 
7. Activităţi desfăşurate în colaborare cu alte instituţii/agenţi economici  

(Denumire activitate-parteneriat, Acord de colaborare/Instituţia parteneră/nr. inregistrare) 
-  ,,Căminul pentru persoane vârstnice,, Dr.Ştefan Ciobanu,-acord  de parteneriat nr3880/16.10.2017 şi nr. 79/16.10.2017; 
-  Asociaţia Kids Heaven –Iaşi prin ,,Proiectul  Crăciunaşul-Îngeraşul Creativ,”  
- Contract de voluntariat;.,,Vine, vine,Moş Craciun”-proiect de voluntariat cu Şcoala Gimnazială Specială,,Maria Montessori”-Bacău-
decembrie 2017.  
-  Contract de parteneriat cu ,,Teatru Bacovia”Bacău , 
-  Contract de parteneriat cu ,,Teatru Savoi” Bucureşti 
- parteneriat cu,,Muzeul de Ştiinţe ale Naturii,, Ion Borcea, - parteneriat cu Complexul Muzeal „Iulian Antonescu” Bacău 
nr3882/16.10.2017 şi nr. 2666/16.10.2017; 
-  Mc. Donald,s-Bacău,  
-  Biserica Precista-Bacău, 
-   Proiectul,,Emoţiile din ghiozdan” iniţiat de Centrul Judeţean de Asistenţă Psihopedagogică Bacău, octombrie 2017 

8. Promovarea imaginii unităţii şcolare 
- Realizarea unor planuri operaţionale vizând relaţia  şcoală-părinţi-comunitate, ca factor determinant în realizarea obiectivelor comune, 

şedinţe, lectorate cu părinţii etc. 
- Iniţierea activităţilor educative şcolare şi extraşcolare diferenţiate, care să răspundă socializării copiilor ( concursuri, reuniuni, întâlniri 

cu agenţii economici,personalităţi .) 
- Iniţierea de programe de formare a copiilor pentru realizarea unor proiecte în beneficiul comunităţii (participarea la acţiuni organizate 

în scop umanitar) 
- Fotografii de la activităţi, filmuleţe 
- Flayere 

 
 



 80 

CATEDRA ARIEI CURRICULARE MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE ALE NATURII 
Şcoala Gimnazială „Ion Luca” 
Anul şcolar: 2017/2018  sem I 

Responsabil comisie,  
Prof. Stoica Gabriela 

 
 

1. Componenţa catedrei: 
                          
 ORGANIGRAMA COMISIEI ARIEI CURRICULARE 

                                 „ MATEMATICĂ ŞI STIINŢE” 

Nr. 
crt 

Numele şi 
prenumele 

Data şi 
locul 

naşterii 
Studii 

Grade 
didactice 

Statut 
profesional 

Vechime în 
învăţământ 

Adresă/telefon 

1 Stoica Gabriela 
2.06.1965 

Buhuşi 
Univ.”Al.I.Cuza” Iaşi,Facultatea 
de matematică, 1987 

Gradul I 
1999 

titular 30 
Str. Logofăt 
Tăutu,5A/B/7 
0746563781 

2 Botezatu Ana Maria 
3.08.1982 
Paşcani 

Univ. din Bacău, Fac.dştiinţe, 
specializ. Matematică-fizică, 
1993 
Master-fizică, 2007 

Def 
 

suplinitor 12 
Electricienilor nr.2 
/C/19 
0744335235 

3 Coca Violeta 
16.03.1960 

Bacău 
Instit.Politehnic Iaşi, Fac. de 
Tehnol. Chimică, chimie-fizică 

Gradul I 
2005 

titular 34 
Lucreţiu Pătrăşcanu 
Bl. 2 / D/12 
0721881465 

4 Timofte Iolanda 
11,11.1967 

Bacău 
Univ. „Al. I. Cuza”, Iaşi 
Fac. de biologie 

Gradul II 
1999 

titular 25 
Calea Mărăşeşti 
171/A/30 
0765538321 

5 Malic Roxana 7.04.1975 
Univ. din Bacău, Fac. litere şi 
ştiinţe, spec. Biologie, 1998 

Grad I 
2015 

detaşat 18 
Cornişa Bistriţei, Bl. 
4/A/ 
0742043092 

 
 
2. Activităţi şcolare:  
a. Activităţi didactice 
 Întocmirea planificărilor anuale / semestriale  
Au fost studiate documentele şcolare:programele la disciplinele matematică,  fizică,chimie,biologie, informatică ,manualele 

alternative astfel încât  planificările anuale, calendaristice şi pe unităţi de învăţare au fost întocmite corect, au asigurat parcurgerea 
ritmică, cantitativă şi calitativă a materiei, cu utilizarea celor mai adecvate metode, tehnici şi procedee de lucru în munca cu elevii astfel 
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încât cunoştinţele să devină accesibile şi utile.S-au realizat planuri personalizate de învăţare pentru elevii cu cerinţe educaţionale speciale 
pentru a asigura tratarea lor diferenţiată în concordanţă cu particularităţile dezvoltării şi a capacităţilor lor. 

 Elaborare CDŞ-uri 
Opţionalele la nivelul ariei curriculare au fost   „Matematica distractivă” pentru clasa a  VI a ,  „Geometria pentru toţi” la clasa a VII a 

şi la  clasa a VIII a: „Complemente de aritmetică şi algebră” la nivelul disciplinei matematică. 
Proiectele de programă, planificările  au fost întocmite corect şi aprobate la ISJ Bacău. Opţionalele au asigurat fixarea şi 

consolidarea cunoştinţelor teoretice prin aplicaţii şi proiecte practice menite să asigure într-un mod trainic transdisciplinaritatea şi 
aplicabilitatea cunoştinţelor. 

 Elaborarea planurilor de lecţii / proiectelor didactice  
Lecţiile au fost pregătite minuţios,  au fost intocmite schiţe de planuri de lecţie cu respectarea momentelor didactice, şi p lanuri 

detaliate pentru lecţiile demonstrative. Au fost selectate forme atractive de organizare a colectivului de elevi, metode care au motivat şi 
mobilizat elevii, au fost alese materialele didactice oportune pentru transmiterea şi înţelegerea noţiunilor teoretice. S-a asigurat ,în primul 
rând  prin natura aplicaţilor, caracterul interdisciplinar  al cunoştinţelor dar şi interdisciplinaritatea obiectelor pe arie curriculară precum şi 
conexiunile acestora cu alte domenii de activitate. S-au utilizat în realizarea lecţiilor metode adecvate, forme de activitate în concordanţă 
cu specificul temei, cu nivelul clasei, elevii au fost trataţi diferenţiat pentru a expoata la maxim potenţialul fiecăruia în vederea asigurării 
progresului şcolar, optimizării procesului de învăţămănt. 

 Elaborarea testelor de evaluare (iniţiale, predictive, sumative, finale)  
Evaluarea rezultatelor şcolare s-a realizat prin teste iniţiale, de progres , sumative iar interpretarea acestora au asigurat feed-back-

ul , au impus măsurile remediale cuprinse în planificări , evaluarea avînd astfel un rol activ în creşterea randamentului şcolar. 
La începutul anului şcolar au fost date teste iniţiale la toate clasele (realizate conform cerinţelor MEC) menite să direcţioneze 

planificarea materiei pentru anul şcolar dar şi să semnaleze eventuale planuri individualizate pentru elevii cu deficienţe în învăţare. 
Au fost elaborate teste la finalul fiecărei unităţi de învăţare, cu itemi variaţi pentru competenţele urmărite şi  bareme de notare, 

discutate cu elevii şi cu părinţii la şedinţe,  urmărind progresul elevilor sau în anumite situaţii identificând cauzele regresului şcolar pentru 
diminuarea sau eradicarea eventualelor probleme în dobândirea cunoştinţelor sau formarea competenţelor de către elevi. 

 Elaborarea fişelor de lucru (pe clase, pe nivel de performanţă vizat)  
Fişele de lucru au fost utilizate în diferite momente ale lecţiilor, au respectat particularităţile clasei de elevi, au fost realizate 

diferenţiat conform cu particularităţile individuale ale elevilor(în special elevii cu CES), au urmărit implicarea personală a fiecărui elev după 
posibilităţile şi capacitatea sa, mai cu seamă au urmărit aplicarea în probleme practice, uzuale a cunoştinţelor teoretice.  

 Programarea consultaţiilor cu elevii examene naţionale 
Elevii claselor a VI a şi a VIII a vor susţine examene de evaluare naţională. În acest scop la obiectele de examen au beneficiat de 

ore de pregătire suplimentară săptămânal, la clasa a VI a a fost o strânsă colaborare între profesorii de matematică, fizică, biologie pentru 
asigurarea transdisciplinarităţii cunoştinţelor. 

S-au susţinut ore de pregătire  cu elevii claselor a VIII a şi a VI a pentru recuperarea rămânerilor în urmă şi reactualizarea materiei, 
s-au pregătit  simulări ale testării (şi altele decât cea naţională) pe diferite modele matematice menite să le confere starea psihică 
necesară depăşirii momentelor de stress. 

 Desfăşurarea şedinţelor de catedră  
În activitatea de perfecţionare metodico-ştiinţifică s-a remarcat preocuparea membrilor comisiei pentru susţinerea unor lecţii de o 

înaltă ţinută profesională , prin folosirea metodelor şi mijloacelor moderne în realizare, prin conţinutul pragmatic al cunoştinţelor ancorate 
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în cotidian. S-au dezbătut diverse teme în specialitate sau metodice :  “ Rolul experimentelor în predarea fizicii”, prof. Botezatu Ana 
Maria;“Aplicaţii ale matematicii- abordări inter şi trans disciplinare”, prof. Stoica Gabriela; „Hidrogenul combustibilul viitorului”, prof. Coca 
Violeta care a susţinut şi o lecţie demonstrativă la clasa a VIII a ccu tema „Cuprul-proprietăţi chimice”.Participarea la aceste dezbateri în 
şedinţele de catedră, studierea referatelor ştiinţifice au folosit în activitatea zilnică pentru eficientizarea procesului instructiv- educativ, 
activitatea fiind centrată pe specificul colectivelor de elevi, respectarea particularităţilor de vârstă,de dezvoltare psihică dar şi individuale 
pentru fiecare elev în parte. În cadrul şedinţelor de catedră s-au stabilit grafice de pregătire şi monitorizare a elevilor din clasele a VI a şi a 
VIII a în vederea susţinerii examenelor de evaluare naţională, graficele de pregătire cu elevii capabili de performanţă dar şi planuri de 
recuperare  a materiei pentru elevii cu dificultăţi în învăţare.S-au discutat rezultatele de la simulări şi măsuri pentru îmbunătăţirea 
acestora. 

 Desfăşurarea şedinţelor de cerc  
Toate cadrele didactice au participat la şedinţele de cerc în cadrul comisiilor metodice la care sunt arondate şcolile. 
 Lecţii în AEL 
Inoperabilitatea laboratorului AEL a fost compensată prin utilizarea altor aplicaţii sau site-uri.Au fost prezentări Power Point pentru 

teme teoretice sau aplicaţii practice. 
 Experienţe de laborator 
La orele de fizică şi chimie a fost utilizat intens laboratorul cu dotări corespunzătoare, elevii au experimentat cu aparate de măsură, 

au văzut cum interacţionează substanţe , au mânuit ustensile de laborator şi au realizat experimente.La matematică au confecţionat 
corpuri pentru a le identifica mai uşor în spaţiul înconjurător, au sintetizat cunoştinţele în planşe sau hărţi conceptuale.Toate acestea au 
asigurat caracterul pragmatic al cunoştinţelor, ancorarea acestora în realitatea înconjurătoare, utilitatea în viaţa reală a tinerilor. 

 Membri în comisii 
1.D-na Botezatu Ana Maria : -Comisia diriginţilor 
2.D-na Coca Violeta Gabriela:-Comisia diriginţilor; membru în Consiliul de administraţie. 
3. D-na Malic Roxana  
4. Comisia de perfecţionare şi dezvoltare profesională a c.d., Comisia pentru realizarea schemelor orare şi Comisia pentru 

acordarea burselor de merit  la nivel gimnazial -   prof. Stoica Gabriela 
5) D-na Timofte Iolanda:Comisia pentru verificarea ritmicităţii notării, Comisia pentru stabilirea graficului de serviciu pe şcoală 

b. Activităţi Şcolare pentru elevi 
Au fost selectaţi pe baza unor teste elevii dotaţi şi cu dragoste pentru obiectele reale, s-a lucrat suplimentar programa pentru 

olimpiade şi concursuri şcolare, au fost încurajaţi să participe în număr cât mai mare la fazele de masă ale concursurilor. La matematică 
s-au remarcat în mod deosebit elevii care s-au calificat la faza locală  a olimpiadei de matematică. Prof. din catedră au  participat în 
calitate de profesor supraveghetor la   simulare (gimnaziu) 

c. Activităţi extraŞcolare/extracurriculare derulate cu elevii: 
Membrii comisiei au participat cu elevii la activităţile extraşcolare proiectate şi derulate :  activităţi dedicate  „Zilei Internaţionale a 

Mării Negre” în colaborare cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Bacău,  Proiect educaţional „Evaluarea în învăţământul preuniversitar”, 
Proiect educaţional „Să învăţăm de la bunici”, „Glorie eternă eroilor patriei”,”Unirea, românii au făcut-o!”; proiecte de voluntariat:”Primim 
zâmbete” şi „Dăruieşte un zâmbet”; „Prevenirea infecţiei HIV, viroze, gripe” în colaborare cu DSP Bacău, „Săptămâna mondială a spaţiului 
cosmic” şi Clubul de astronomie „Matei Alexescu” în colaborare cu Observatorul astronomic „Victor Anestin”. 
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Cursuri de perfecţionare (de scurtă/lungă durată; în specialitate/specialităţi înrudite)  
-„Leadership şi management educaţional”, „Cutremur? Incendiu? Ce să fac?”, prof. Botezatu Ana Maria 
Simpozioane articole şi cărţi publicate 
„Why is the Universe dark?”- prof. Botezatu Ana Maria 

 
 
 

COMISIA METODICĂ A DIRIGINŢILOR 
Anul şcolar: 2017-2018/Semestrul I 

Responsabil comisie, 
Prof. Radu Tania 

Componenţa comisiei:  
Învăţământul liceal şi profesional 

 
PREŞEDINTE:     Prof. Iulia CORLADE - director 
RESPONSABIL:  Prof. Tania RADU 
SECRETAR:         Prof. Luciana ŞULEA 
MEMBRI:             

                   Prof. Liliana SPATARU, responsabil pentru clasele a IX-a – a X-a 
                   Prof. Florinela BOBOB, responsabil pentru clasele a XI-a – a XII-a 
                   Prof. Eugenia NEGREA, responsabil pentru învăţământul postliceal     
                   Prof. Ciprian DURAC, responsabil pentru învăţământul profesional anul I 
                   Prof. Mihai Gargalie, responsabil pentru învăţământul profesional anul II 
                   Prof Marius DRAGOMIR, responsabil pentru învăţământul profesional anul III 
                   Prof. Jana Gavriliu, responsabil pentru învăţământul seral şi ADS 
                   Prof. Marieta BALAN, responsabil pentru învăţământul primar 
                   Prof. Monica GHEORGHIU, responsabil pentru învăţământul preşcolar. 

Activităţi şcolare:  
 Întocmirea planificărilor anuale / semestriale  

Toţi profesorii diriginţi au întocmit planificările anuale şi semestriale. La mapa diriginţilor aceste planificări se află în format letric verificate, 
aprobate şi înregistrate, iar la dosarul comisiei planificările se află în format electronic. 
 Elaborarea documentelor specifice ComisieiDiriginţilor 

Au fost elaborarte, analizate şi aprobate la nivelul comisiei, respectiv la nivelul conducerii şcolii următoarele materiale şi documente de 
analiză şi manageriale: 
- Raportul sintetic privind activitatea Comisiei diriginţilor în anul şcolar 2016-2017. 
- Planul managerial al Comisiei diriginţilor pentru anul şcolar 2017-2018 
- Programul de activitate al Comisiei diriginţilor pentru anul şcolar 2017-2018 
- Componenţa nominală a Comisiei diriginţilor pentru anul şcolar 2017-2018 
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- Orarul activităţilor de consiliere şi orientare al elevilor şi al părinţilor elevilor 
- Analiza SWOT la nivelul Comisiei diriginţilor 
- Atribuţiile membrilor Comisiei diriginţilor 
- Atribuţiile profesorilor diriginţi ca membri ai Comisiei metodice a diriginţilor 
- Structura Portofoliului profesorului diriginte 
- Caietul dirigintelui  
- Analiza SWOT a Comisiei metodice a diriginţilor 
- Codul etic al profesorului diriginte 
- Portofoliul Comisiei metodice a diriginţilor 
 Elaborarea documentelor din Mapa dirigintelui 

- Stilurile de învăţare ale elevilor din clasele a IX-a 
- Fişele psihopedagogice ale elevilor din clasele a IX-a 
- Set de teste psiho-pedagogice pentru elevi. 
- Bibliografie utilă pentru profesorii diriginţi. 
 Desfăşurarea şedinţelor comisiei 

           Semestrul I - 13.12.2017 Comisia Diriginţilor a avut ca teme de discuţie: 
1. “Percepţii privind discriminarea”- material prezentat de prof. Ionica Grigoraş si Durac Ciprian 
2. Siguranţa elevilor in scoală – discuţii moderate de prof. Radu Tania 
3. Prezentare proiect internaţional  UPPScience – Radu Tania si Popescu Mariana 

Activităţi Şcolare pentru elevi 
Nivel local: Concursul şcolar “OLIMPIADA DESEURILOR” – Ediţia a III-a – coordonator prof. Tania Radu.  

 

 

 

RAPORT  PRIVIND PERFECŢIONAREA  
CADRELOR DIDACTICE ÎN ANUL ŞCOLAR 2017-2018, SEMESTRUL I 

                                                                                                           Responsabil, 
                                                                                                   Prof. Dragomir Marius 

 
Activitatea comisiei de perfecţionare/formare continua a urmărit, pe parcursul semestrului I al anului şcolar 2017-2018 informarea, 

monitorizarea şi consilierea colectivului cadrelor didactice în legătură cu posibilitatea de formare continua, perfecţionare de specialitate şi 
în alte domenii de interes. La începutul anului şcolar, dar şi pe tot parcursul semestrului I, ne-am documentat asupra programelor de 
perfecţionare oferite de CCD şi de toate instituţiile acreditate, asupra legislaţiei şi a metodologiilor care reglementează perfecţionarea prin 
grade didactice în învăţământul preuniversitar şi am transmis informaţiile tuturor profesorilor şcolii.  

Am revăzut statisticile privind perfecţionarea personalului didactic din şcoală în anul şcolar trecut, ne-am consultat cu directorii 
colegiului nostru cu privire la perspectiva de dezvoltare a resurselor umane şi am elaborate planul managerial  şi pe cel operaţional. 
Nevoile de formare ale profesorilor, identificate prin discuţia, administrarea şi interpretarea de chestionare, au fost considerate în 
obiectivele pe care ni le-am propus şi care concordă cu intenţiile instituţiei şcolare. 
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Formarea şi perfecţionarea continuă a cadrelor didactice din unitatea noastră s-a realizat astfel: 
• prin studiu individual de specialitate/ autoperfecţionare;  
• prin activităţile desfăşurate în cadrul comisiilor metodice, a cercurilor pedagogice sau a consfătuirilor cadrelor didactice;  
• prin schimburi de experienţă profesională;  
• prin participări la sesiuni de comunicări, simpozioane judeţene, naţionale sau internaţionale, conferinţe ş. a.;  
• prin implicarea în realizarea unor publicaţii de specialitate - în calitate de autori, coautori sau colaboratori;  
• prin participare la cursuri de formare organizate pe platforme online/ e - learning;  
• prin cursuri postuniversitare;  
• prin participarea la cursuri de formare iniţială şi perfecţionare continuă organizate/ avizate de instituţii abilitate sau perfecţionare 
prin grade didactice ( CCD, ISJ, MECTS).  

 

 

SITUAŢIA CADRELOR DIDACTICE PARTICIPANTE LA ACTIVITĂŢI PERFECŢIONARE 
 

Nr. 
crt. 

Denumirea activităţii 
Nr./ nume cadre 

didactice  
participante  

 
 
 
 
1. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Cursuri de formare/ 

specializare cu 
CPT 

 
 

 
Wand.education – CCD Bacău, 22 credite  
 
Evaluarea cadrelor didactice din 
perspectiva contextelor profesionale 
didactice şi a inspecţiei şcolare – CCD 
Bacău, 30 credite  

Corlade Eduard 
Carmen Cristea 
Lavinia Buşcă 
Mihaela Cosmescu 
Maria Bîrgu  
Tania Radu,  
Mihaela Pădure, 
Mariana Popescu, 
Mihai Gurămultă 
Daniel Fermuş 
Carmen Cristea, 
Lavinia Buşcă 
Mariana Popescu 

Curs acreditat MECS-OMEN Nr. 
4586/09.08.2017 - Leadership şi 
managementul educaţional, 24 credite, 
95ore  

Botezatu Ana-Maria 

 
 
 
 

 
 

 
 

Curs de prim ajutor (Crucea Roşie Bacău) 
Negrea Eugenia 
Canelea Daniela 

Cursul on-line Go Lab în procesul 
educaţional – CCD Prahova  

 
Tania Radu 
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2. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cursuri de 
formare/ 

specializare 
cu 

ORE 
 
 
 

Cursul de pregătire în acordarea primului 
ajutor de baza şi defibrilare externă cu 
durata de 12 ore 

Vâjă Lucian 

Formator de formatori- Asociaţia pentru 
Educaţie şi Formare ASEF Bacău 

Vornicu Ana-Ioana 

The alignment of Starters, Movers, Flyers 
and Key for Schools and the impact on 
learning Wednesday 24 January 2018 

Apostu Nicoleta 

Cambridge Asessment English, WEBINAR 
(SEMINAR ONLINE): Using Digital Tools 
to Encourage Learner Autonomy in the 
Classroom, Cambridge Asessment English 
- Wednesday 25 October 2017 

Apostu Nicoleta 

3. 
Perfecţionare prin grade didactice 

( preinspecţii/ inspecţii pt. definitivat, gr. II sau gr. I) 

Grad.II 

Grad I 

 
4. 

Licenţă/cursuri postuniversitare /master 
 

Înscris la master “Teoria şi practica formării religioase”, 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iaşi, Facultatea de Teologie 

Ortodoxă “Dumitru Stăniloae” Iaşi. 

Durac Ciprian 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. 

 

 
 

 
Simpozioane /conferinţe 

internaţionale 
(CAEN/ CAERI) 

 
 
 
 
 

Simpozion internaţional la Facultatea 
de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul 
USV- “Incluziune Socială, Stres şi 
Wellbeing al Familiilor Copiilor cu 
Dizabilităţi în Europa” 

Negrea Eugenia 
 

Simpozion Internaţional “ Cadrul 
didactic, promotor de idei novatoare”, 
cu tema: “ Valenţe şi predispoziţii 
interculturale la disciplina religie”, 
30.09.2017,   Slobozia, judeţul 
Ialomiţa.  

Durac Ciprian 
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John Berger Now-  Conference, 
september 2017, Canterbury Christ 
Church University, Still speaking with 
the dead: anachronistic conversations 
in Berger’s Once in Europa, Here is 
where We Meet, Hold Everything 
Dear 

 
Jana Gavriliu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

6. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simpozioane/conferinţe 

naţionale/ 
regionale/ interjudeţene 

(CAEN/ CAERI) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Participare la Concursul Naţional ”O 
viaţă fără riscuri! Securitatea şi 
sănătatea mea!” – ediţia a VI-a, 
Ploieşti, 29 noiembrie 2017  

Carmen Cristea  
Lavinia Buşcă 

Participare la Conferinţa Naţională 
Super Teach – Inspiraţie pentru 
Educaţie – Iaşi  

Tania Radu  
Mariana Popescu 

Simpozionul regional 
stiintific,,Incursiune in istoria 
invatamantului romanesc’’,editia a 
VIa,inclus in CAERI,pozitia 
1460,organizat de ISJ Neamt si 
Scoala gimnaziala,,Vasile 
Alecsandri’’-Roman in data de 
22.11.2017(articol) 

Medvedev Oana 

Conferinţa naţională 
,,1 decembrie - Ziua Unităţii 
Naţionale’’,ediţia a V - a, 28.11.2017 
CCD Timiş 

Medvedev Oana 

Conferinţa „Teatrul vienez în 
educaţie”, în parteneriat cu Teatrul 
Vienez de Copii şi Universitatea de 
Artă Teatrală şi Cinematografică 
Bucureşti, 17-18.11.2017 

Apostu Nicoleta 
Stoean Mihaela 
Spătaru Liliana 
Dragomir Marius 

7. 

Articole/ studii de 
specialitate în publicaţii 

cu 
ISSN 

Romania în anul 1917: ,,Istoria altfel! 
Serviciile secrete româneşti în timpul 
războiului mondial,, -Revista ISJ 
Bacau 

Nanu Valentin 
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Articolul „Rolul educativ al cunoaşterii 
culturii populare”, publicat în revista 
„Educaţia face diferenţa!”, ISSN, 
decembrie  

Grigoraş Ionica 

Articolul „Test de evaluare iniţială”, în 
revista „Evaluarea în învăţământul 
preuniversitar”, nr. 7/ noiembrie 2017, 
ISSN  

Grigoraş Ionica 

Articolul „Le paradigme de la 
gastronomie française » în Le 
Messager, Nr.15/2017 

Spătaru Liliana 

 
8. 

Cărţi/lucrări ştiinţifice 
publicate cu ISBN 

 
 

 
 
 
 

 

 

PERFECŢIONARE - Analiza SWOT 
 
 

Puncte tari Puncte slabe 

• colective de catedră echilibrate ca nivel de 
experienţă– majoritatea profesorilor fiind cu 
gradul didactic I şi II şi au în componenţă 
profesori metodişti, membrii ai consiliului 
consultativ, formatori, membrii ai comisiilor 
de lucru;  
• număr mare de cadre didactice participante 
la cursuri de formare în specialitate sau în 
alte domenii didactice;  
• performanţe ale cadrelor didactice prin 
participări la sesiuni de comunicări ştiinţifice, 
colaboratori la reviste de specialitate, autori 
de publicaţii în domeniul managementului 
educaţional, auxiliare didactice;  
• CDI implicat în activitatea de 

• existenţa tendinţelor de conservatorism şi 
inerţie la schimbare, tendinţe de 
minimalizare a importanţei actului de 
formare/ perfecţionare manifestate la unele 
cadre didactice;  
• inerţie în aplicarea la clasă a 
cunoştinţelor/ competenţelor dobândite în 
urma unor cursuri de formare;  
• alegerea unor cursuri nu a fost 
întotdeauna în concordanţă cu nevoia de 
dezvoltare profesională.  
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autoperfecţionare/ perfecţionare a cadrelor 
didactice;  
• cabinet metodic pentru învăţători;  
• sprijinul conducerii şcolii în vederea 
participării cadrelor didactice la diverse forme 
de perfecţionare sau la cursuri de formare/ 
perfecţionare în judeţ, ţară sau străinătate 

Oportunităţi Ameninţări (constrângeri) 

• existenţa surselor de informare şi formare 
externă pentru cadre didactice;  
• existenţa posibilităţilor de participare la 
programe judeţene, naţionale şi 
internaţionale;  
• posibilitatea de perfecţionare prin e- 
Learning;  
• oferta variată a CCD si a altor furnizori de 
formare;  
• oferta cursurilor de perfecţionare/ master/ 
studii posuniversitare, etc. a instituţiilor de 
învăţământ superior;  
• oferta stagiilor de formare în străinătate  
(Comenius, Grundvig, etc).  

• incoerenţe şi lacune legislative;  
• lipsa motivării financiare;  
• percepţia greşită a ceea ce înseamnă 
dezvoltarea personală/ dezvoltare în 
carieră;  
• tendinţa de centrare exclusiv pe 
acumularea de credite transferabile şi 
minimalizarea nevoilor punctuale de 
formare.  

 

Activitatea de formare/ perfecţionare a cadrelor didactice a avut un trend ascendent, arată preocuparea permanentă a celor 
implicaţi în procesul instructiv- educativ- evaluativ pentru îmbunătăţirea managementului şcolar, pentru dezvoltare profesională 
personalizată, pentru inovarea practicii şcolare şi este apreciată în mod pozitiv. 
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RAPORT ANUAL PRIVIND ACTIVITATILE EDUCATIVE EXTRAŞCOLARE SI EXTRACURRRICULARE 

ANUL SCOLAR 2017-2018/SEMESTRUL I 
 

Coordonator pentru proiecte şi programe educative scolare şi extraşcolare, 
 prof.Gălbează Carmina Adriana 

 
Pe parcursul semestrului I, anul scolar 2017-2018, Consilierul Educativ: Prof.Gălbează Carmina Adriana, si-a propus să 

desfăşoare,cu participarea si implicarea activă a tuturor cadrelor didactice ale scolii, o serie cat mai variata de activitati, proiecte si 
programe educative,in care sa implice afectiv, motivational si constient toti elevii scolii, si, pe cât posibil, toti partenerii implicati in educatie 
(familie, Biserica,Politie, ,Biblioteca, Pompieri,Jandarmeria,factori economici etc. 

La începutul anului şcolar 2017-2018 s-au realizat documentele specifice de planificare a   activităţii educative: Planul managerial, 
Programul activităţilor educative extraşcolare şi extra curriculare, Planificarea şedinţelor cu părinţii, în elaborarea acestora avându-se în 
vedere: 

 întocmirea documentelor de lucru ale diriginţilor şi corelarea temelor propuse cu cerinţele clasei de elevi; 

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

 implicarea tuturor diriginţilor în activităţi educative extraşcolare  (spectacole, concursuri, proiecte la nivelul scolii, etc.) şi 
valorificarea acestora din punct de vedere educativ. 

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

 Activitatea extra curriculară şi extraşcolară s-a bazat pe Programul activităţilor educative, primit de la ISJ, la care s-au adăugat 
activităţile proprii, ea desfăşurându-se sub diverse forme. 
Activitatea educativa s-a desfăşurat conform planificării calendaristice prezentate de către diriginţi. Profesorii diriginţi au colaborat 

cu profesorii claselor şi cu elevii claselor în vederea prevenirii unor abateri disciplinare. Activitatea educativă în semestrul I  al anului 
şcolar 2017-2018 a fost centrată pe formarea la elevi a unor atitudini si comportamente cetăţeneşti raportate la valorile autentice ale 
democraţiei. 

Misiunea cadrelor didactice din şcoala noastră conjugă eforturile materiale şi umane ale întregului colectiv prin urmărirea îndeplinirii 
obiectivelor: 

- îmbunătăţirea procesului instructiv - educativ in toate activităţile desfăşurate cu elevii. 
- încurajarea competiţiei, performanţei, progresului şcolar.  
Au fost propuse si vizate spre atingere următoarele  obiective majore:  

      1.  formarea personalitatii elevilor, prin insusirea valorilor culturale nationale si universale;    
      2.   educarea in spiritul respectării demnităţii si tolerantei umane, a drepturilor si    libertatilor fundamentale ale omului ;    
      3.  cultivarea sensibilitatii fata de problematica umana si fata de valorile civice si morale ;  
      4. formarea capacitatilor intelectuale, a disponibilitatilor afective si a abilitatilor practice prin asimilarea de cunostinte umaniste, 
stiintifice, tehnice si estetice ;  
       5. dezvoltarea fizica armonioasa, prin Educatie fizica, Educatie igienico-sanitara  si practicarea sportului.     
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Pentru atingerea si punerea in practica a acestor obiective majore propuse, precum si in planificarea si desfasurarea activitatilor 
educative extrascolare, am tinut cont de ultimele publicatii in domeniu, de interesele, preferintele, abilitatile, aptitudinile, motivatiile si 
nevoile de formare profesionala ale elevilor nostri, de planul cadru de invatamant si de idealul educational al scolii romanesti 
contemporane, in vederea realizarii  invatarii depline ca proces instructiv-educativ si ca produs cu finalitate “masurabila” – transformarea “ 
educabililor” in membri activi si responsabili ai comunitatii in care traiesc si isi desfasoara activitatea,ai societatii democratice si ai marii 
familii europene.  

Activitatile educative desfasurate au fost in numar de minimum 3 pe luna la fiecare comisie aflata in subordine si au vizat procesul 
educativ sub toate aspectele lui; astfel, activitatile realizate s-au situat in sfera Educatiei pentru sanatate, Educatiei religioase, Educatiei 
pentru dezvoltare personala, Educatiei pentru receptarea valorilor culturale, Educatiei estetice, Educatiei pentru valoriledemocratiei, 
Educatiei civice, Educatiei pentru drepturile copilului, Educatiei incluzive (valorificarea fiecarui elev) , Educatiei ecologice etc. 

Toti elevii si toate cadrele didactice au participat la toate activitatile extrascolare desfasurate pe parcursul semestrului I,an scolar 
2017-2018 precum:Mihai Eminescu-Luceafarul poeziei romanesti”,”Hai sa dam mana cu mana”,”Traditii si obiceiuri de iarna”,”Primim 
zambete”-proiect educational in colaborare cu scoala”Maria Montessori”,Bacau, „Centenar-Celebram Romania”1918-2018,” Daruieste un 
zambet”-proiect voluntariat,” Cartea calatoare”-proiect tematic ,Ziua mondiala a educatiei,” 25 Octombrie-ziuaarmatei”,”Happy Halloween”-
proiect tematic, Concurs de pictura si grafica „Eminescu in culori”,editia I,organizat de Asociatia „Lights into the Future”. 

În ultima săptămână a semestrului I , s-au reunit Consiliile profesorilor claselor pentru a analiza situaţia la învăţătura şi disciplină a 
elevilor şi pentru a stabili, de comun acord, în ce situaţii şi în ce măsura trebuie aplicate sancţiuni elevilor. Diriginţii s-au preocupat ca la 
finele fiecărui semestru cataloagele să fie complet şi corect întocmite, iar situaţiile disciplinare speciale să fie aduse la cunoştinţa 
părinţilor. 
ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI: 
- în general, tematica orelor de dirigenţie concordă cu particularităţile de vârstă, personalitate şi preocupări ale elevilor; 
- relaţia foarte buna dintre majoritatea diriginţilor si elevi; 
- mulţi profesori diriginţi implicaţi in educaţia moral-civica si sociala a elevilor; 
- organizarea şedinţelor cu părinţii pe ani de studiu. 
- varietatea mare de activităţi extraşcolare si extra curriculare organizate 
PUNCTE SLABE:     
- cazuri de absenţe la anumite ore de curs; 
- nerealizarea unei comunicări intre unii profesori si elevi, ceea ce duce la iscarea unor conflicte; 
- nerealizarea unui dialog între diriginte şi unii părinţi; 
- elevi care nu au carnete de note 
OPORTUNITAŢI: 
- organizarea unor activităţi tematice la nivel de clasa şi la nivel de şcoală; 
- organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse 
AMENINŢĂRI: 
- existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 
- influenţa „grupului” de elevi;  
- numărul mare de elevi cu părinţii plecaţi in străinătate.  
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NEVOI   IDENTIFICATE  :  
-  promovarea unor exigente ridicate in actul managerial in cazul reticentei fata de nou si schimbare ; 
-  adaptarea ofertei educaţionale la nevoile individuale ale elevilor, care sa răspundă intereselor de formare pe termen scurt, mediu si 
lung; 
-  promovarea unor programe pt. “educarea” părintilor, in scopul unei participări active/conştiente la viaţa scolii; 
-  sprijinirea elevilor talentaţi/care pot face performanta, precum si a elevilor cu nevoi speciale; 
-  împărăţirea elevilor scolii pe grupe de aptitudini si atragerea lor in programe educaţionale care sa ii pună in valoare, sa ii implice activ in 
viaţa comunităţii, responsabilizându-i.  

 PLAN DE MĂSURI. 
        Planurile de activitate pentru semestrul urmator  vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor măsuri pentru eliminarea 
punctelor slabe si prevenirea eventualelor probleme care pot aparea. 

 
 
 

RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA EDUCATIVĂ 
AN ŞCOLAR 2017-2018/SEMESTRUL I 

Consilier educativ, 
Prof. Neacşu Mihaela 

 
I. DIAGNOZA ŞI PROGNOZA activităţilor educative  

 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctel or slabe 
legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.  

  
 cum şi pentru 

monitorizarea şi oferirea de consiliere elevilor proveniţi din mediul familial dezorganizat sau mono-parental.  
  
 l şi regional, parteneriate şi schimburi de experienţă.  
  având ca 

scop şi obiectiv responsabilizarea elevilor.  
 iminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice.  
 redinţă, 

etnie, etc.  
 zate de şcoală.  
 - civică a elevilor.  
  
  
 ontribuţia la promovarea culturii (să exprime prin comportament mândria identităţii naţionale).  
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 lculator).  
 e mediu).  

PUNCTE TARI 

 existenţa unei viziuni ordonatoare unitare asupra activităţilor educative şcolare şi extraşcolare, comunicată de către inspectorul 
şcolar educativ la începutul acestui an şcolar, în cadrul consfătuirii judeţene a coordonatorilor educativi, particularizată apoi de 
către aceştia la nivelul fiecăreia dintre unităţile de învăţământ; 

  realizarea la timp a documentelor specifice activităţii de planificare a activităţii educative: Planul managerial al  comisiei metodice a 
diriginţilor Programul activităţilor educative extraşcolare şi extracurriculare, Graficul desfăşurării acestor activităţi, Planificarea 
şedinţelor cu părinţii; 

 s-au constituit comisia educativă, s-a elaborat programul  de activitate ale acesteia, s-au stabilit responsabilităţile, graficul de 
desfăşurare şi modul în care se face evaluarea/feed-back-ul; 

  folosirea modelelor unitare de elaborare a documentelor din portofoliul dirigintelui; 

 s-au identificat priorităţile activităţii educative, funcţie de specificul şcolii  

 relaţia buna dintre  diriginţilor şi majoritatea elevilor; 

  implicarea în concursuri şcolare; 

 asigurarea cu manuale si rechizite gratuite; 

 perfecţionarea constanta a întregului personal; 

 experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 personal didactic calificat, cu competenţe necesare evaluării şi valorificării valenţelor educative; 

 diversitatea programului de activităţi educative la nivelul unităţii de învăţământ; 
PUNCTE SLABE  

 slaba implicare a părinţilor în activităţile şcolii, dezinteresul multora dintre ei faţă de soarta, anturajul şi preocupările copiilor lor; 

 lipsa unor instrumente de stimulare a elevilor participanţi la activităţile educative extracurriculare şi extraşcolare ; 

 existenţa absenteismul şcolar în condiţiile în care actuala legislaţie nu oferă cele mai eficiente pârghii pentru prevenirea şi 
combaterea acestui fenomen; 

OPORTUNITAŢI: 

 vizionarea unor spectacole de teatru, etc. 

 organizarea unor activităţi extraşcolare care pot duce la realizarea unor legături interumane strânse. 
AMENINŢĂRI: 

  existenţa unui număr foarte mare de tentaţii datorate mediului urban; 

  influenţa „grupului” de elevi; 

   elevi cu probleme de comportament. 
II. Comisia diriginţilor    

Comisia metodică a diriginţilor a fost constituită la începutul anului şcolar 2017-2018 cu un efectiv de 34 cadre didactice.  
 

I.  OBIECTIVE URMĂRITE 
a. Asigurarea cadrului legislativ specific activităţii educative şcolare şi extraşcolare. 
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b. Abordarea complementară a dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculară şi extracurriculară în proiectarea activităţii 
educative. 
c. Introducerea şi valorificarea elementului educativ în fiecare unitate de învăţare. 
d. Implementarea metodelor activ-participative pentru ridicarea calităţii rezultatelor învăţării. 
e. Creşterea vizibilităţii eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin prevenirea şi reducerea fenomenelor 
antisociale, de abandon şcolar,absenteism şi analfabetism 
f. Redimensionarea orei de consiliere şi orientare şcolară din perspectiva valenţelor educaţiei de impact. 
 
III. ACTIVITATEA DE PROIECTARE  ŞI  PLANIFICARE  

Activitatea de proiectare şi planificare s-a concretizat în: 
1.Întocmirea Planului managerial al activităţii educative şi a Planului de acţiune  privind implementarea strategiei dezvoltării activităţii 
educative şcolare şi extraşcolare pe anul şcolar 2017- 2018; 
2.Programul activităţilor extraşcolare şi extracurriculare cu graficul de desfăşurare cuprinzând termene şi responsabilităţi; 
3. Planificarea şedinţelor cu părinţii; 
4. Planificarea şedinţelor Comisiei metodice a diriginţilor: lecţii demonstrative, referate informări de specialitate; 

   IV.  PROMOVARE 

 S-au actualizat punctele de informare din unitate ; 

 S-au popularizat  aspecte din munca elevilor în cadrul expoziţiilor de toamnă şi iarnă, organizate în şcoală din octombrie până în 
ianuarie. 

V. ACTIVITATEA DIRIGINŢILOR 

 În anul şcolar 2017-2018, semestrul I, profesorii diriginţi au urmărit ca, prin activitatea desfăşurată, să materializeze trăsăturile şi 
principiile consilierii şcolare, văzute ca un proces de dezvoltare şi prevenire, prin optimizarea modului în care elevul relaţionează cu 
şcoala, profesorii şi colegii. 

 Şedinţele Comisiei metodice a diriginţilor s-au ţinut conform graficului respectând tematica din Planul Operaţional al şcolii şi din 
Planului managerial al activităţii educative. 

 Instruirea prof. diriginţi cu privire la organizarea activităţilor educative şcolare si extraşcolare, întocmirea documentelor, realizarea 
fisei psihopedagogie a elevilor si a altor documente necesare dirigintelui. 

 La orele de consiliere şi orientare s-au respectat planificările calendaristice iar temele dezbătute au respectat  Programele de 
Consiliere şi Orientare şi particularităţile elevilor. 

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

 S-au desfăşurat şedinţele cu părinţii, pe clase, după un program stabilit, în care s-au  prelucrat regulamentele şcolare (cel general 
şi cel de ordine interioara)   

 S-au semnat contractele de parteneriat cu părinţii si diferite instituţii. 
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VI. Activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare 
 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
şcolară 

Denumire activitate Parteneri 
Nr. 

participanţi 
Responsabil 

1. 
C.T. „D. 

Mangeron” 
“Bacau, izvor de 

identitate culturala” 

Finanţare- Consiliul 
Judeţean Bacău 

Partener- Asociaţia 
„C.T.D.M” - Bacău 

150 

Corlade Iulia 
Corlade Eduard 
Neacşu Mihaela 
Dragomir Marius 

Vornicu Ioana 

2.  
C.T. „D. 

Mangeron” 

BALULUI PORTULUI 
POPULAR 

ROMÂNESC 

Cadrele didactice 
ale colegiului şi 
elevii colegiului 

250 
Neacşu Mihaela 

Codreanu Andreea 
Vornicu ioana 

3.  
C.T. „D. 

Mangeron” 
“Mobilizarea Auchan” 

Cadrele didactice 
ale colegiului şi 
elevii colegiului 

250 Corlade Iulia 

4.  
C. T. „D. 

Mangeron” 
CUPA MANGERONA 

la FOTBAL 

Cadrele didactice 
ale colegiului şi 
elevii colegiului 

200 
 

Consiliul elevilor 

5.  
C. T. „D. 

Mangeron” 

Zilele Colegiului 
Tehnic “Dumitru 

Mangeron” 

Cadrele didactice 
ale colegiului şi 
elevii colegiului 

250 
Cadrele didactice ale colegiului şi 

elevii colegiului 

6. 
C. T. „D. 

Mangeron” 

Vizionare piesă de 
teatru ”Omul care a 

văzut moartea” 

Cadrele didactice 
ale colegiului şi 
elevii colegiului 

130 Dragomir Marius 

7. 
C. T. „D. 

Mangeron” 
Ziua Armatei 

Române 
Filarmonica ”Mihail 

Jora„ Bacău 
300 

Nanu Valentin 
Medvedev Oana 

8. 
C. T. „D. 

Mangeron” 

Concurs ”Cea mai 
Cool clasă de 

Crăciun” 

Cadrele didactice 
ale colegiului 

120 Neacşu Mihaela 

9. 
C. T. „D. 

Mangeron” 
Ziua Europeană a 

Limbilor 
Cadrele didactice 

ale colegiului 
120 Profesorii de limbi străine 

10. 
C. T. „D. 

Mangeron” 

Proiectul 
educational,,Ziua 

nationala de 
comemorare a 

Holocaustului In 
Romania'' 

Cadrele didactice 
ale colegiului şi 
elevii colegiului 

200 
Ghirvu Geanina 
Medvedev Oana 

11. C. T. „D. Proiect educaţional Cadrele didactice 250 Cadrele didactice ale colegiului şi 
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Mangeron” de voluntariat 
”Dăruieşte un 

zâmbet, fii şi tu Moş 
Crăciun!” 

ale colegiului şi 
elevii colegiului 

elevii colegiului 

12. 
C. T. „D. 

Mangeron” 
Cutremur? Incendiu? 

Ce să fac? 

Cadrele didactice 
ale colegiului şi 
elevii colegiului 

500 
Cadrele didactice ale colegiului şi 

elevii colegiului 

 
VII.  Activitatea Consiliului Elevilor 

În acest semestru activitatea Consiliului Elevilor a fost  relativ buna. Au avut loc câteva întâlniri ale liderilor clasei in care s-au 
discutat probleme de organizare (regulamente, reguli, drepturile şi îndatoririle elevilor) şi s-au aşteptat propuneri din partea elevilor pentru 
îmbunătăţirea activităţilor existente în şcoală . 

Având în vedere rolul care revine Consiliului Elevilor în implicarea activă a acestora în viaţa şcolii, preocuparea de bază, la 
începutul semestrului I a fost de a constitui Consiliul Elevilor pentru anul şcolar 2017-2018. Pentru aceasta s-au organizat alegeri pentru 
completarea departamentelor. La această adunare, elevii şi-au ales reprezentanţii  pe departamente, cât şi Biroul Consiliului Elevilor 
(BCE). Cu ocazia acestei adunări generale Consiliul Elevilor a adoptat o notă de măsuri care vizează îmbunătăţirea activităţii acestuia pe 
problema ridicării nivelului la învăţătură şi disciplină. Pentru acest lucru BCE şi-a stabilit o agendă de lucru care vizează monitorizarea 
elevilor problemă, cât şi întărirea legăturilor dintre ei şi Consiliul Profesorilor claselor şi conducerea şcolii. 

În general la întruniri au fost prezenţi toţi şefii claselor sau adjuncţii lor. Mulţi elevi nu au fost la înălţimea  aşteptărilor, asta pentru 
că, probabil mulţi dintre lideri nu au fost aleşi după criterii bine definite, ci după medii, autopropuneri, etc. Activităţile extracurriculare 
desfăşurate la propunerile făcute de elevi sunt slab reprezentate. 

Activităţi desfăşurate: 
1. Monitorizarea desfasurarii alegerilor pentru functia de elev reprezentant in cadrul Consiliilor Scolare. 

SEPTEMBRIE 2017 - alegerea consiliului elevilor şi al preşedintelui acestora;  
Depunerea candidaturilor pe suport scris şi în format on-line, campania electorală, organizarea votării.       

2. OCTOMBRIE 2017 - “Ziua de Halloween”(concurs de măşti, costume, desene) 
Elevii au realizat desene şi măşti având ca temă Halloween-ul. Aceste lucrări au fost expuse în holul situat la intrarea în cancelaria 

liceului. 
3. NOIEMBRIE 2017 - Organizare “ Balul Bobocilor “ 
Pe 02 noiembrie 2017 a avut loc Balul Bobocilor Colegiului Tehnic Dumitru Mangeron, ocazie cu care elevii si-au desemnat cei mai 

frumosi colegi. 
În cadrul concursului de frumuseţe şi inteligenţă, juriul a desemnat-o pe Lupu Alexandra drept Miss Boboc. 
La baieti, Mister Boboc a fost desemnat Ioan Octavian. 
Supciuc Mihaela si Percic Ion au fost desemnati Miss si Mister Popularitate. 
4. DECEMBRIE 2017 

a. Sărbătorirea zilei de 1 Decembrie – elevii Colegiului Tehnic ”Dumitru Mangeron” au sărbătorit Ziua Naţională a României 
prin organizarea unei hore în campusul şcolii. S-au oferit în cadrul acestei activităţi ceai cald şi ciocolată caldă. 

b. Concurs „Cea mai cool clasă de Crăciun” 
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Lăsându-se ghidaţi de magia sărbătorilor, elevii au intrat în concurs prin a-şi decora clasele într-un mod cât mai original, 
surprinzând astfel spiritul plin de bunătate şi frumuseţe ce însoţeşte această perioadă. Sălile de clasă care au găzduit atâtea emoţii în 
timpul tezelor şi a lucrărilor de control au fost transformate în încăperi frumos ornamentate şi primitoare, în spiritul tradiţional al 
Sărbătorilor de Iarnă şi al Crăciunului. Acestea au fost împodobite cu brazi, instalaţii de Crăciun, decoraţiuni din hârtie creponată şi scena 
Naşterii Domnului. Uşile de la intrarea în clase şi ferestrele au fost personalizate cu diferite mesaje scrise cu spray sau cu coroniţe de 
brad şi accesorii.  
Criteriile de jurizare au fost: 

 Modul ingenios, atractiv de ornare al clasei; 

 Complexitatea tehnicilor alese în ornarea clasei; 

 Originalitatea ideilor şi a decorului; 

 Criteriul estetic – cu arată clasa, în ansamblu. 
La concurs au participat clase din ciclul IX-XII. Juriul a fost format din profesorii Sacic Mihaela şi Codreanu Andreea şi elevii 

Crăciun Ioana şi David Cristian. 
Clasamentul final al  concursului ”Cea mai cool clasă de Craciun!” a fost: 
Locul I - 11 A, 9C 
Locul II - 9A, 12A 
Locul III - 10B, 10P5, 9B 
Premiul spiriduşului - 9P5 
Premiul Crăciunului - 11P5 
Premiul Juriului - 10A 

c. Balul de Crăciun  
Consiliul elevilor împreună cu elevii claselor 9C şi 10A au organizat un bal de Crăciun în cantina şcolii. În cadrul acstui bal s-au 

organizat momente artistice şi activităţi specifice sărbătorii Crăciunului. 
d. Proiect educaţional de voluntariat ”Dăruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun!” 

Anul acesta, elevii consiliului elevilor s-au implicat în coordonarea un proiect de voluntariat, proiect ce a contribuit la oferirea unor 
zâmbete copiilor defavorizaţi din satele băcăuane. Astfel, s-au colectat jucării, haine şi alimente pentru copii din satele mărginaşe ale 
judeţului Bacău. 

VIII. Comitetul de părinţi 
În luna octombrie 2017 a avut loc adunarea generală a părinţilor în vederea constituirii Consiliului reprezentativ al părinţilor pentru 

anul şcolar 2017-2018 şi elaborării unui regulament intern al acestuia. Consiliul s-a reunit conform graficului întocmit, dar şi atunci când a 
fost necesară consultarea părinţilor pentru soluţionarea unor probleme de interes general. Acesta s-a întrunit in vederea discutării şi a 
organizării diferitelor aspecte de ordin intern, încercând rezolvarea problemelor legate de desfăşurarea procesului instructiv – educativ. 

IX. PLAN DE MĂSURI. 
Planurile de activitate pentru anul şcolar următor vor fi întocmite având în vedere şi includerea următoarelor măsuri pentru 

eliminarea punctelor slabe si prevenirea eventualelor probleme care pot apărea. 
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Nr.crt. Obiectiv         Măsuri Răspunde Termen 

1. 
Pregătirea elevilor la 
nivelul standardelor 
de calitate. 

Adaptarea strategiilor didactice la 
nevoile educaţionale ale elevilor si 
imbinarea activitatilor curriculare 
cu cele extracurriculare 

Cadre didactice 
 
Permanent 

Implicarea mai activă a familiei în 
viaţa şcolii. 

Comitetul de 
părinţi 

Permanent 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
didactice si al activitatilor 
extrascolare 

Conducerea. 
Responsabili de 
catedră 

Conform 
graficului 

2. 
Îmbunătăţirea stării 
disciplinare a 
elevilor. 

Intensificarea acţiunilor educative 
privind prevenirea violentei in 
scoala 

Responsabil cu 
Activitatea educativă 
Responsabil Comisia 
pentru combaterea 
violenţei 

Conform 
plan de 
activitate 

Colaborarea cu Poliţia de 
Proximitate şi cu alte instituţii 
abilitate. 

Responsabil cu 
activitatea educativă 

Conform 
Protocol de 
colaborare 

Informarea şi implicarea mai 
activă a familiei în prevenirea 
abaterilor disciplinare a elevilor. 

Comisia diriginţilor 
Psiholog şcolar 

Permanent 

Monitorizarea stării disciplinare şi 
aplicarea sancţiunilor conform 
regulamentului. 

Comisia diriginţilor 
Psiholog şcolar 

Când este 
cazul 

3. 
Diversificarea 
strategiilor didactice 

Perfecţionarea cadrelor didactice 
prin cursuri pentru utilizarea 
tehnologiilor didactice moderne şi 
a învăţării centrate pe elev. 

Responsabil cu 
perfecţionarea 

Conform 
ofertă CCD 

Activităţi metodice la nivel de 
catedre precum lecţii deschise, 
interasistenţe etc. 

Responsabili de 
catedră 

Conform 
plan de 
activitate 

4. 

Monitorizarea şi 
controlul activităţii 
pentru creşterea 
calităţii procesului 
instructiv-educativ 

Îndrumarea şi controlul activităţii 
instructiv educative. 

Conducere 
 
Permanent 

Monitorizarea şi evaluarea 
activităţii personalului în 
concordanţă cu rezultatele 
obţinute 

Conducere 
 
Permanent 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR  
DIN COLEGIUL TEHNIC ”DUMITRU MANGERON” BACĂU 

An şcolar 2017 – 2018/ Semestrul I 
Responsabil,  

Prof. Neacşu Mihaela 
 

I. Preambul  
OBIECTIVE:  

 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.  

 Identificarea unor strategii de ameliorare a comportamentului şcolar şi comunitar al elevilor, în vederea diminuării punctelor slabe 
legate de traseul lor educativ: note scăzute la purtare, absenteism, violenţă verbală şi fizică, etc.  

 Implicarea activa in educatia tinerilor si imbunătatirea procesului de invatamant.  

 Dezvoltarea parteneriatului şcoala-familie.  

 Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe de socializare şi culturalizare (ŞCOALA ALTFEL).  

 Motivarea pentru iniţiativă a Consiliului Elevilor, proiectarea de activităţi extracurriculare cu specific cultural.  

 Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere si relaţionare.  
Structura mandatului curent: 

 Birou Executiv 

 Presedinte: Crăciun Ioana 

 Vicepresedinte: Balaşa Adrian 

 Vicepresedinte: David Cristian 

 Secretar : Turculeţ Nicoleta 

 Departamente :  

 Directorul Departamentului Avocatul elevului: Negrescu Mihaela 

 Directorul Departamentului pentru Sport si Program de tineret : Simon Georgiana 

 Directorul Departamentului pentru Cultura, Sport si Educaţie : Curcubet Cătălina 

 Directorul Departamentului pentru Concursuri scolare si extrascolare : Tîrgoală Dina 

 Directorul Departamentului pentru Comunicare şi Relaţii Publice : Budău Ana-Maria 

 Directorul Departamentului pentru Formare şi educaţie nonformală: Mihailuc Sergiu 
II. Activitati desfasurate 

 Monitorizarea desfasurarii alegerilor pentru functia de elev reprezentant in cadrul Consiliilor Scolare. 
SEPTEMBRIE 2017 - alegerea consiliului elevilor şi al preşedintelui acestora;  
Depunerea candidaturilor pe suport scris şi în format on-line, campania electorală, organizarea votării.       

 OCTOMBRIE 2017 - “Ziua de Halloween”(concurs de măşti, costume, desene) 
Elevii au realizat desene şi măşti având ca temă Halloween-ul. Aceste lucrări au fost expuse în holul situat la intrarea în cancelaria 

liceului. 
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 NOIEMBRIE 2017 - Organizare “ Balul Bobocilor “ 
Pe 02 noiembrie 2017 a avut loc Balul Bobocilor Colegiului Tehnic Dumitru Mangeron, ocazie cu care elevii si-au desemnat cei mai 

frumosi colegi. 
În cadrul concursului de frumuseţe şi inteligenţă, juriul a desemnat-o pe Lupu Alexandra drept Miss Boboc. 
La baieti, Mister Boboc a fost desemnat Ioan Octavian. 
Supciuc Mihaela si Percic Ion au fost desemnati Miss si Mister Popularitate. 

 DECEMBRIE 2017 

 Sărbătorirea zilei de 1 Decembrie – elevii Colegiului Tehnic ”Dumitru Mangeron” au sărbătorit Ziua Naţională a României 
prin organizarea unei hore în campusul şcolii. S-au oferit în cadrul acestei activităţi ceai cald şi ciocolată caldă. 

 Concurs „Cea mai cool clasă de Crăciun” 
Lăsându-se ghidaţi de magia sărbătorilor, elevii au intrat în concurs prin a-şi decora clasele într-un mod cât mai original, 

surprinzând astfel spiritul plin de bunătate şi frumuseţe ce însoţeşte această perioadă. Sălile de clasă care au găzduit atâtea emoţii în 
timpul tezelor şi a lucrărilor de control au fost transformate în încăperi frumos ornamentate şi primitoare, în spiritul tradiţional al 
Sărbătorilor de Iarnă şi al Crăciunului. Acestea au fost împodobite cu brazi, instalaţii de Crăciun, decoraţiuni din hârtie creponată şi scena 
Naşterii Domnului. Uşile de la intrarea în clase şi ferestrele au fost personalizate cu diferite mesaje scrise cu spray sau cu coroniţe de 
brad şi accesorii.  
Criteriile de jurizare au fost: 

 Modul ingenios, atractiv de ornare al clasei; 

 Complexitatea tehnicilor alese în ornarea clasei; 

 Originalitatea ideilor şi a decorului; 

 Criteriul estetic – cu arată clasa, în ansamblu. 
La concurs au participat clase din ciclul IX-XII. Juriul a fost format din profesorii Sacic Mihaela şi Codreanu Andreea şi elevii 

Crăciun Ioana şi David Cristian. 
Clasamentul final al  concursului ”Cea mai cool clasă de Craciun!” a fost: 
Locul I - 11 A, 9C 
Locul II - 9A, 12A 
Locul III - 10B, 10P5, 9B 
Premiul spiriduşului - 9P5 
Premiul Crăciunului - 11P5 
Premiul Juriului - 10A 

 Balul de Crăciun  
Consiliul elevilor împreună cu elevii claselor 9C şi 10A au organizat un bal de Crăciun în cantina şcolii. În cadrul acstui bal s-au 

organizat momente artistice şi activităţi specifice sărbătorii Crăciunului. 

 Proiect educaţional de voluntariat ”Dăruieşte un zâmbet, fii şi tu Moş Crăciun!” 
Anul acesta, elevii consiliului elevilor s-au implicat în coordonarea un proiect de voluntariat, proiect ce a contribuit la oferirea unor 

zâmbete copiilor defavorizaţi din satele băcăuane. Astfel, s-au colectat jucării, haine şi alimente pentru copii din satele mărginaşe ale 
judeţului Bacău. 
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COMISIA PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA DISCRIMINĂRII ŞI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂŢII 

Anul scolar 2017-2018/semestrul I 
Responsabil de comisie, 

Prof. Grigoraş Ionica 
Componenţa comisiei 

Preşedinte: Corlade Ecaterina Iulia - director 
Responsabil: Grigoraş Ionica - profesor 
Membri:  

Apostu Nicoleta - profesor 
Durac Ciprian - profesor 
Gavriliu Jana - profesor 
Baciu Ion - părinte 
Bortă Constantin - părinte 
Baciu Ionuţ - Victor - elev XI P1 
Bortă Andrei - Florin - elev XI P1                    

Direcţii de acţiune 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice îşi propune ca politică educaţională asigurarea echităţii în educaţie, în ceea ce 

priveşte accesul egal la toate formele de învăţământ, dar şi în ceea ce priveşte calitatea educaţiei pentru toţi copiii, fără nicio discriminare 
generată de originea etnică sau de limba maternă, dizabilitate şi/sau cerinţe educaţionale speciale, statutul socio-economic al familiilor, 
mediul de rezidenţă sau performanţele şcolare ale beneficarilor primari ai educaţiei.  

Prevenirea şi eliminarea fenomenelor de segregare şcolară constituie o condiţie imperativă pentru implementarea principiilor şcolii 
incluzive, pe care Ministerul Educaţiei o consideră esenţială în vederea asigurării echităţii în educaţie. 
Actul de constituire a comisiei: Decizia nr. 272 / 11.09.2017 
Obiectivele urmărite: 

 identificarea grupurilor ţintă şi a factorilor interesaţi; 

 asigurarea cadrului legal adecvat pentru respectarea deplină a drepturilor omului, a egalităţii de şanse; 

 implementarea normelor europene în materie de nondiscriminare, promovare a diversitatii si interculturalitate; 

 elaborarea de studii şi rapoarte; 

 propunerea unor acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea 
celuilalt, la promovarea interculturalităţii; 

 colaborarea cu părinţii, tutorii sau susţinătorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul elevilor, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 
Protecţia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării, organizaţii nonguvernamentale în domeniul drepturilor omului 
şi alţi factori interesaţi în scopul prevenirii şi combaterii cazurilor de discriminare şi a promovării interculturalităţii; 

 identificarea  tuturor formelor de discriminare în cadrul şcolii prin aplicarea unor chestionare la nivelul claselor, atunci când e cazul; 

 îmbunătăţirea educaţiei în ceea ce priveşte promovarea drepturilor omului, prevenirea şi combaterea discriminării: propunerea unor 
acţiuni specifice, la nivelul claselor sau al unităţii de învăţământ, care să contribuie la cunoaşterea şi valorizarea celuilalt, la 
promovarea interculturalităţii. 
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Activităţile realizate: 

 întâlniri de lucru focalizate pe realizarea obiectivelor (comisie; consilii profesorale; consiliul elevilor; consiliul părinţilor; consiliul clasei); 

 raportul comisiei pentru anul şcolar 2016 – 2017; 

 constituirea comisiei pentru anul şcolar 2017 – 2018; 

 depistarea copiilor cu cerinţe educaţionale speciale, a copiilor rromi şi altor copii proveniţi din familii dezavantajate economic, categorii 
identificate ca fiind cele mai vulnerabile din punct de vedere al accesului la o educaţie de calitate; 

 planificarea activităţilor comisiei pe perioada anului şcolar 2017 – 2018; 

 întocmirea portofoliului comisiei şi diseminarea materialelor; 

 constituirea colectivelor pentru programul „A doua şansă”; 

 Ziua Internaţională a Toleranţei – 16 noiembrie; 10 decembrie 2017 - Ziua Internatională a Drepturilor Omului – activităţi specifice la 
nivelul claselor (dezbateri, concursuri, aplicarea de chestionare; eseuri, vizionări de filme, dramatizări etc.) 

 organizarea de activităţi aplicative / concursuri;  

 participarea elevilor la proiecte locale, judeţene, naţionale şi internaţionale; 

 consilierea elevilor şi a părinţilor; 

 colaborarea conducerii şcolii cu specialişti şi instituţii abilitate pentru activităţi de prevenţie. 
Proiect educaţional local: 

În data de 08.12.2017, s-a desfăşurat activitatea educativă principală din cadrul proiectului local cu titlul “10 decembrie – Ziua 
internaţională a drepturilor omului”, înscris în Planul de acţiune al Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea 
interculturalităţii. Organizator: prof. Ionica Grigoraş, responsabil de comisie. Secretar: informatician Andreea Codreanu. Numărul de elevi 
participanţi: 24. Activităţi moderate de către prof. I. Grigoraş şi prof. dr. Jana Gavriliu: materiale video tematice; expoziţie de postere; 
atelier lucru pe grupe (toleranţa; consecinţe); dezbatere (discriminarea în şcoală); mesaje pentru oameni; comunicări/referate (elevi şi 
cadre didactice): 
„Sunt drepturile omului universale?”, Ana-Maria Tusă, clasa a IX-a B, coord. prof. Oana Medvedev 
„Şapte cazuri de nerespectare a drepturilor omului”, Elena Neagu – IX B, coord. Oana Medvedev 
„Drepturile omului”, David Cristian, Mihaela Negrescu, clasa a X-a C, coord. prof. Liliana Spătaru  
„Drepturi şi obligaţii ale cetăţenilor europeni”, Mihaela Veronica Zaharia – X C, Ioana - Andreea Crăciun – X C, coord. prof. Liliana Spătaru 
„Cetăţenii Uniunii Europene şi drepturile acestora”, Adrian – Vasile Balaşa, clasa a X-a B,  
Georgiana Şimon, clasa a XI-a A, coord. prof. Ana - Ioana Vornicu 
„Discriminarea”, Marius Gheorghiu, Alina Gurău, Anul I ADS, coord. prof. I. Grigoraş 
„Parteneriatul familie-şcoală în reuşita educaţiei incluzive – prof. Iulia Corlade 
„Teoria etichetării şi efectele discriminării”, prof. Apostu Nicoleta 
„Dreptul la educaţie şi formare profesională”, prof. Jana Gavriliu 
„Educaţia pentru drepturile omului”, prof. Valentin Nanu 
„Sfântul Ambrozie, episcop al Milanului”, prof. Ciprian Durac 
„Rolul Comisiei pentru prevenirea şi combaterea discriminării în mediul şcolar şi promovarea interculturalităţii”, prof. Ionica Grigoraş 
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Activităţi realizate în colaborare 

 Comisia metodică a diriginţilor a dezbătut materialul elaborat în cadrul comisiei noastre, cu titlul „Abordări privind discriminarea. 
Studiu”, realizat în urma aplicării chestionarului „Suntem toleranţi?” – prof. Grigoraş Ionica şi Durac Ciprian. 

 Vizionarea unei piese de teatru, la Teatrul Municipal „Bacovia”, cu un număr de 10 elevi de la Anul I Programul „A doua şansă”, în 
colaborare cu prof. Marius Dragomir (matematică), organizator. 

Programul “A doua şansă” se adresează adolescenţilor, tinerilor, adulţilor, proveniţi din medii sociale diverse şi cu vârste variate, care 
nu au urmat sau nu au finalizat învăţământul primar şi gimnazial. Programul oferă acestor categorii de persoane posibilitatea continuării şi 
finalizării învăţământului obligatoriu fără a fi nevoite să-şi întrerupă eventualele activităţi profesionale sau familiale în care sunt angrenate. 
În anul şcolar curent, în C. T. „D. Mangeron”, în cadrul programului „A doua şansă”,  funcţionează o clasă pentru învăţământul primar şi 
patru clase pentru cursul inferior, organizate conform metodologiei în vigoare. Cadrele didactice participă cu plăcere la rea lizarea acestui 
program care presupune accesul la educaţie pentru oricine doreşte să-şi finalizeze studiile. 
Puncte tari: 
- colectivul de cadre didactice al şcolii realizează activităţi didactice de calitate, aplicând principiile educaţiei incluzive, fapt demonstrat 
prin concluziile formulate în urma vizitelor/evaluărilor ARACIP/ISJ; 
- conducerea şcolii a colaborat eficient cu instituţiile abilitate pentru combaterea discriminării, pentru prevenţie şi pentru consilierea 
elevilor şi a părinţilor acestora. 
Puncte slabe: 

 implicarea nesatisfăcătoare a părinţilor în activităţile şcolare care îi privesc, conform regulamentelor şi a legislaţiei în vigoare; 

 contextul unor ateliere de lucru / lectorate la care să participe deopotrivă elevii, părinţii, cadrele didactice, membrii comisiei, consilierii 
şcolari, conducerea şcolii, reprezentanţii unor instituţii sau asociaţii care apără drepturile copilului este foarte greu de realizat.  
Plan de măsuri  

 Diseminarea Ordinului-cadru nr. 6.134/21.12.2016 privind interzicerea oricărei forme de segregare în şcolile din România, Ordin care 
stipulează, pe lângă criteriul etnic deja existent, şi criteriul dizabilităţii sau cerinţelor educaţionale speciale, statutul socio-economic al 
părinţilor/familiilor, mediul de rezidenţă şi performanţele şcolare ale beneficiarilor primari ai educaţiei.  

 În acest sens, este interzisă separarea fizică a şcolarilor care provin din familii cu acelaşi nivel socio-economic în 
grupe/clase/clădiri/ultimele două bănci/alte facilităţi din învăţământul de masă, astfel încât procentul acestora să devină disproporţionat 
în raport cu majoritatea. 

 Diseminarea Ordinului ministrului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 6.158/22.12.2016 pentru adoptarea Planului de 
acţiune pentru desegregare şcolară şi creşterea calităţii educaţionale în unităţile de învăţământ preuniversitar din România. 

 Intensificarea acţiunilor educative care au ca obiectiv prevenirea şi combaterea discriminării şi promovarea interculturalităţii. 

 Folosirea săptămânii „Şcola altfel” ca oportunitate pentru derularea unor activităţi specifice obiectivelor comisiei.  
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COMISIA PENTRU ELABORAREA ŞI REDACTAREA 
 REGULAMENTULUI DE FUNCŢIONARE A UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT 

an şcolar 2017-2018 /Sem. I  
 

Responsabil comisie, 
Prof. Manea Mitica 

 
REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL  COLEGIULUI TEHNIC „DUMITRU MANGERON” BACĂU – 2017/2018 – 
stipulează: 
 
Art. 2.  
(3) Prezentul regulament intră în vigoare după avizare în  consiliul reprezentativ al părinţilor/asociaţiei părinţilor, în consiliul şcolar al 
elevilor şi în consiliul profesoral, la care participă cu drept de vot şi personalul didactic auxiliar şi nedidactic, respectiv după aprobare, prin 
hotărâre,  de către consiliul de administraţie  şi înregistrare la secretariatul unităţii. 
(4) Regulamentul poate fi revizuit anual, în termen de cel mult 45 de zile de la începutul fiecărui an şcolar sau ori de câte ori este nevoie. 
Propunerile pentru revizuirea regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ se depun în scris şi se înregistrează la 
secretariatul unităţii de învăţământ, de către organismele care au avizat/aprobat regulamentul şi vor fi supuse procedurilor de avizare şi 
aprobare prevăzute în prezentul regulament. 
 

Notă: 
Deoarece nu au fost propuneri pentru revizuirea regul regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţii de învăţământ, conform art.2, 
alin (4), Comisia pentru elaborarea şi redactarea Regulamentului de funcţionare a unităţii de învăţământ, numită prin Decizia nr. 290 din 
11.09.2017, nu a avut obiect de activitate în semestrul I al anului şcolar 2017-2018. 
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COMISIA DE ELABORARE A Planului de Acţiune a Şcolii (PAS) 
Anul şcolar 2017-2018/ SEM. I 

Responsabil comisie, 
Prof. Cristea Carmen 

 
Comisia pentru elaborarea PAS a fost constituită la nivelul colegiului prin decizia nr. 296/11.09.2017, cu următoarea structură: 
Preşedinte:  prof. Iulia Corlade – director 
Responsabil:   prof. Carmen Cristea  
Membri:  prof. Lavinia Buşcă  

    prof. Florinela Boboc 
    prof. Gabriela Balan - consilier şcolar 
    prof. Tania Radu 
    ing. Jana Macarie - analist programator 
    prof. Gianina Ghirvu - informatician 
    Mihaela Popa - secretar  
    Ilie Bârzu – reprezentantul Consiliului Local 
    Mihaela Chiriac – reprezentantul părinţilor 
    ing. Dan Popescu – reprezentantul agentului economic 

Pentru reactualizarea Planului de Acţiune al Şcolii, membrii  comisiei au desfăşurat următoarele activităţi: 

 studierea Planul Regional de Acţiune (PRAI) şi a Planului Local de Acţiune Pentru Dezvoltarea Învăţământului Profesional şi 
Tehnic (PLAI) - Judeţul Bacău, Document elaborat de Comitetul Local de Dezvoltare a Parteneriatului Social (documente 
actualizate 2017); 

 revizuirea priorităţilor strategice, obiectivelor şi ţintelor cuprinse în Planul operaţional pentru anul şcolar 2017 – 2018; 

 realizarea analizei SWOT în urma analizării rezultatelor din anul şcolar precedent şi a discuţiilor purtate cu părinţi, elevi, 
reprezentanţi ai agenţilor economici parteneri, reprezentanţi ai comunităţii locale, etc.; 

 colectarea de date pentru reactualizarea documentului, inclusiv a anexelor acestuia; 

 realizarea analizei mediului intern pe baza datelor din Raportul anual 2016 – 2017; 

 întocmirea machetelor, a graficelor, etc.. 
 Deşi volumul de muncă a fost foarte mare, sarcinile au fost împărţite tuturor membrilor echipei de elaborare PAS, astfel încât 
documentul s-a realizat şi predat la termenul stabilit de ISJ Bacău. 
 Activitatea comisiei nu s-a încheiat, monitorizarea implementării PAS derulându-se pe durata întregului an şcolar. 
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COMISIA DE MONITORIZARE A ABSENŢELOR 
An şcolar 2017-2018/sem I 

Responsabil comisie, 
Prof. Bortoş Larisa 

 

Nr crt Clasa 
Număr de 

elevi 
Absenţe 
motivate 

Total 
absenţe 

Absenţe/el
ev 

1 9A 22 102 764 34 

2 9B 21 164 542 25 

3 9C 19 133 460 24 

4 10A 24 124 372 15 
5 10B 17 324 646 38 

6 10C 14 429 562 40 

7 11A 19 285 451 23 

8 11B 19 253 463 24 

9 12A 15 200 398 26 

10 12B 15 470 674 45 

11 12S1 23 369 595 25 

12 12S2 20 230 291 14 

13 13S1 18 61 134 7 

14 13S2 14 77 652 47 

15 9P1 28 254 575 20 

16 9P2 28 121 480 17 
17 9P3 28 90 1356 48 

18 9P4 28 304 392 14 

19 9P5 28 271 549 20 

20 9P6 23 398 553 24 

21 10P1 26 57 253 10 

22 10P2 26 206 307 12 

23 10P3 19 98 351 18 

24 10P4 23 324 724 31 

25 10P5 23 172 764 33 

26 11P1 23 72 159 7 

27 11P2 22 283 419 19 
28 11P3 20 404 1083 54 

29 11P4 15 49 176 12 

30 11P5 23 17 326 14 
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Conform tabelului , concludent este numarul total  de absente raportat la numarul de elevi ai clase.Numărul mare de absenţe per 
elev, la unele clase,  poate fi interpretat  prin acumularea de absenţe  per total clasă  şi  de la cei care nu s-au prezentat deloc  sau foarte 
putin, la scoala.De asteptat ar fi , ca la clasele terminale, numarul de absente per elev sa fie cel mai mic, deoarece pe parcursul anilor 
anteriori, elevii cu probleme de absenteism au abandonat sau au fost exmatriculati. 
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APRECIERE GENERALĂ 

 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău este o instituţie de învăţământ cu o experienţă de 42 de ani în pregătirea forţei 
de muncă pentru zona industrială care asigură tinerilor din oraşul  Bacău, judeţul Bacău şi din alte judeţe ale Regiunii N-E, pregatire in 
domeniul tehnic, de nivel  2, 3 si 4 european. 664 

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău urmăreşte formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, asigurând o 
pregătire de înaltă calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi formarea de competenţe profesionale, care să le permită 
elevilor exercitarea unei profesii în domeniul lor de pregătire, continuarea studiilor în învăţământul superior, realizarea propriei afaceri 
sau creşterea numărului de persoane angajate în microîntreprinderi şi IMM-uri. Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate, 
în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio - economice a adolescenţilor de azi, viitori cetăţeni activi, 
deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piata muncii locală şi europeană.  

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” Bacău urmăreşte să asigure această calitate prin promovarea unui învăţământ modern, 
desfăşurat într-un climat intern stimulativ atât pentru elevi cât şi pentru profesori, sensibil la  nevoile locale şi regionale. 

 Şcoala este preocupată de identificarea elevilor cu CES. În şcoală există un cabinet de asistenţă psihopedagogică pentru care 
au fost elaborate planuri educaţionale individuale; 

 Regulamentul Intern al unităţii de învăţământ este aprobat de Consiliul de administraţie după dezbatere şi avizare în Consiliu 
profesoral; regulamentul este cunoscut de întregul personal şi de elevi. 

 Există rapoarte de activitate semestrială şi anuală întocmite de directori, responsabili de comisii metodice, profesori, diriginţi, 
consilier şcolar; 

 Şcoala colaborează cu  agenţi economici. Există convenţii de practică încheiate conform O.M.E.C.T. 1702/2007. 
Responsabilul coordonator cu pregătirea practică a elevilor urmăreşte ca aceştia să desfăşoare activităţi legate de calificările de bază. 

 Monitorizarea absolvenţilor şcolii se face de către diriginţi, pentru fiecare clasă şi centralizate la nivelul şcolii. 

   În anul şcolar 2014-2015,  Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău s-a unit cu “Colegiul Letea” şi au fost arondate 
Grădiniţa cu program prelungit „Letea”, Grădiniţa cu program normal nr. 20 şi Şcoala gimnazială „Ion Luca”.  

Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău asigură pregătirea elevilor în următoarele profiluri şi specializări: 

                   I. Învăţământ liceal zi: 

      Filiera tehnologică: 

 Profil tehnic: 

                  - domeniul mecanică: tehnician proiectant CAD; tehnician în transporturi. 

                  - domeniul electric: tehnician instalaţii electrice; 

 Profil servicii: tehnician în activităţi economice, tehnician în gastronomie 
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 Profil resurse naturale şi protecţia mediului: tehnician în industria alimentară  

II. Învăţământ liceal seral şi postliceal: 

 Profil tehnic: 

- domeniul mecanică: tehnician  transporturi auto interne şi internaţionale                    

- domeniul electric: tehnician  electromecanic, tehnician în industria alimentară, tehnician  electrotehnist, tehnician 
instalaţii electrice; 

 Profil servicii: tehnician nutriţionist 

III. Învăţământ profesional: 

 Anul I profesională: mecanic auto, tinichigiu vopsitor auto, electromecanic utilaje şi instalaţii industriale, Ospătar 
(chelner) vînzător în unităţi de alimentaţie publică/Bucătar, Comerciant – Vânzător. 

Pe lângă profilurile si specializările precizate mai sus Colegiul Tehnic „Dumitru Mangeron” din Bacău asigură cu prioritate pentru 
elevii săi, dar şi pentru adulţi din municipiul şi judeţul Bacău instruirea necesară în vederea obţinerii permisului de conducere auto, 
categoria  B.           

Instructorii şcolii de şoferi îşi desfăşoară activitatea pe baza unei programe şcolare bine fundamentată, concepută pentru 
asimilarea corectă şi completă a cunoştinţelor şi deprinderilor necesare conducerii unui vehicul auto. 

 

 

 

DIRECTOR 

 PROF. Ecaterina Iulia Corlade 

 

 

 


