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RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

AN ȘCOLAR 2018-2019 

”Nu este în lumea aceasta totul deşertăciune, rămâne ceva statornic; rămân faptele mari, care sunt 

nepieritoare.” 

Mihail Kogălniceanu 

Director, 

profesor POPESCU MĂDĂLINA 

Prezentul document reprezintă analiza procesului instructiv-educativ desfășurat pe parcursul 

anului școlar 2018-2019 la nivelul Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați și a fost 

întocmit pe baza rapoartelor responsabililor de comisii metodice și de lucru precum și în baza datelor 

statistice furnizate de compartimentul secretariat, administrativ și financiar. 

Activitatea Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați poartă amprenta calității, 

performanței, responsabilității, promovării valorilor europene și a egalității șanselor la educație pentru 

toți elevii colegiuluicontribuind la realizarea misiunii stabilite: ”să asigure o educație de calitate 

pentru satisfacerea simultană a nevoilor, așteptărilor elevilor, aspirațiilor de împlinire profesională 

a educatorilor în concordanță cu nevoile și exigențele valorice ale societății prin optimizarea 

constantă a ofertei educaționale în raport cu standardele de calitate națională și europeană”. 
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I. CONTEXT LEGISLATIV 

Activitatea Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați în anul școlar 2018-2019 s-a 

desfășurat în acord cu obiectivele generale și specifice stabilite la începutul anului școlar prin planul 

managerial și planurile operaționale, documente ce conțin adaptarea direcțiilor Planului de Dezvoltare 

Instituțională al liceului, perioada 2016-2021 și în conformitate cu următoarele acte normative: 

− Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

− Ordinul Ministrului  Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 5079/31.08.2016 cu privire 

la Regulamentul- cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, cu 

modificările și completările ulterioare. 

− Regulamentul Intern al Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” Galați 

− Regulamentul de Organizare și Funcționare al Colegiului Național ”Mihail Kogăniceanu” Galați 

− Ordinul Ministrului  Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 4742/10.08.2016 privind 

Statutul Elevului. 

− Ordinul  nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei -  cadru de organizare și funcționare 

a Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, cu modificările și 

completările ulterioare 

− Ordinul Ministrului  Educației Naționale nr. 3220/19.02.2018 privind structura noului an școlar. 

− Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5460./12.11.2018 privind Metodologia cadru privind 

mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-

2020 

− OMEN nr.3264 din 15 februarie 1999 cu privire la "Normele metodologice de încadrare a 

caselor corpului didactic cu personal didactic auxiliar şi nedidactic " 

− Ordinul Ministerului Educației Naționale nr 5235/02.10.2018 privind Metodologia fundamentării 

cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat, an şcolar 2019-2020 

− O.U.G. nr 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 

87/2006 

− Ordinul nr. 6143/01.11.2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității 

personalului didactic și didactic auxiliar. 

− Ordinul Ministrului  Educației Naționale Nr. 4950/2019/27.08.2019 privind organizarea şi 

desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020 

−  Ordinul Ministrului  Educației Naționale Nr 4916/26.08.2019 privind organizarea și desfășurarea 

Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 2019-2020  

− Dispoziții ale Inspectoratului Școlar Județean Galați, an școlar 2018-2019 

− Legea nr 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare 

− Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal - bugetare, 

modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene 

− Legea 500/2002 - Legea finantelor publice 

− OUG nr 114/28.12.2018 , privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a 

unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor 

termene 

− HG nr 72/2013 cu modificările și completările ulterioare, cu privire la aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de 

bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume 

defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar. 
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II. CAPACITATE INSTITUȚIONALĂ 

1. Organizarea activității manageriale 

Conducerea unității de învățământ a desfășurat o activitate complexă ce vizează domenii și 

probleme multiple, de la activitatea didactică la resurse materiale, financiare, umane și de a asigurare 

a calității în educație. 

Principiile care stau la baza activităţii manageriale desfășurate la nivelul Colegiului Național 

”Mihail Kogălniceanu” sunt:  

− principiul eficienţei - utilizarea metodelor și tehnicilor manageriale în vederea realizării 

obiectivelor instituției eficient;  

− principiul utilizării cu maximum de randament a întregului sistem (elemente teoretice, 

procese, relaţii, resurse, efecte);  

− principiul eficacităţii (al performanţei şi calităţii);  

− principiul rolului central al obiectivelor;  

− principiul participării specifice şi responsabile a tuturor factorilor din cadrul şcolii; 

− principiul asigurării dinamismului conducerii, al promovării unor norme de conduită 

participativă (răspundere, iniţiativă, autoritate, motivaţie, disciplină, cooperare);  

− principiul antrenării echilibrate a elementelor într-o organizare raţională (scopuri, acţiuni, 

resurse, mijloace, factori, relaţii, rezultate);  

− principiul adaptării la caracteristicile concrete ale şcolii;  

− principiul motivării tuturor persoanelor implicate în procesul managerial.  

La nivelul Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” prioritățile domeniului funcțional 

Management s-au stabilit pe baza analizei de nevoi, din perspectiva viziunii și misiunii organizației 

și pe baza implementării planului managerial în anul școlar anterior: 

- Întărirea capacităţii colegiului prin servicii educaţionale eficiente adresate elevilor şi cadrelor 

didactice: orientare, consiliere, program de pregătire pentru examenul de bacalaureat, servicii 

de asistenţă medicală etc.; 

- Îmbunătățirea performanțelor educaționale, abilităților şi competențelor tuturor copiilor şi 

tinerilor, prin accesul la un sistem de educație de calitate, relevant şi incluziv; 

- Asigurarea condițiilor optime pentru desfăşurarea în condiții optime a tezelor semestriale şi a 

sesiunii de simulare a examenului de evaluare națională și a examenului de bacalaureat; 

- Valorificarea potențialului domeniului educației şi cercetării, prin sprijinirea tinerilor care pot 

face performanță; 

- Dezvoltarea parteneriatelor educaţionale locale, naţionale şi internaţionale, a parteneriatelor cu 

agenţii economici în vederea obţinerii de servicii reciproce; 

- Creșterea responsabilității și a răspunderii fiecărui profesor față de elevi, părinți, comunitate. 

 Activitatea managerială și a compartimentelor au vizat atingerea obiectivelor specifice 

corespunzătoare obiectivelor generale prevăzute în Planul managerial adoptat pentru anul școlar 

2018-2019. Obiectivele specifice avute în vedere acest an școlar au fost: 

− Dezvoltarea și aprofundarea competențelor de trunchi comun; 

− Adecvarea ofertei educaționale la nevoile beneficiarilor; 

− Identificarea elevilor capabili de performanţă şi includerea lor într-un program de 

pregătiresuplimentară în vederea obţinerii de rezultate foarte bune; 

− Îmbunătățirea metodelor/modalităților de promovare a imaginii liceului pe plan local, 

județean, național; 

− Eficientizarea activității Comisiei de proiecte de integrare europeană prin iniţierea de proiecte 

noi; 

− Eficientizarea proiectelor extrașcolare și extracurriculare și a parteneriatelor; 

− Creșterea nivelului de implicare și a rolului comunității în luarea deciziilor privinddezvoltarea 

școlii și activitățile educative; 
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− Stimularea autocunoașterii și cunoașterii reciproce a părinților și elevilor; 

− Dezvoltarea competențelor profesionale ale cadrelor didactice în vederea creșterii 

calitățiiactului de predare-învățare-evaluare, prin aplicarea unui curriculum bazat pe 

competențe-cheie și prinpromovarea învățării centrate pe elev; 

− Eficientizarea criteriilor de evaluare și promovare în carieră a personalului didactic; 

− Creșterea responsabilizării fiecărui profesor prin implicarea în acte decizionale; 

2. Proiectarea strategiei de coordonare și direcțiile de dezvoltare a unității de învățământ. 

Organizarea activităților Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” 

În scopul atingerii obiectivelor propuse prin Planul managerial și Planul operațional al anului 

școlar 2018-2019 au fost desfășurate activitățile manageriale: 

− Elaborarea Planului Managerial și a Planurilor Operaționale pentru anul școlar 2018-2019, 

pornind de la motivarea activității prin identificarea punctelor tari și punctelor slable ale 

colegiului, printr-o analiză a activității anterioare în vederea stabilirii unor direcții prioritare; 

− Dezbaterea și avizarea Planului Managerial, an școlar 2018-2019, în Consiliul Profesoral din 

10.10.2018conform art 36 - OMENCS nr 5079/31.08.2016 și aprobarea acestuia în Consiliul de 

Administrație din 11.10.2018conform art 36 - OMENCS nr 5079/31.08.2016.– nr înreg. 

4620/10.10.2018 

− Dezbaterea și avizarea Planului Operațional, an școlar 2018-2019 în Consiliul Profesoral din 

10.10.2018 conform art 36 - OMENCS nr 5079/31.08.2016 și aprobarea acestuia în Consiliul de 

Administrație din 11.10.2018 conform art 36 - OMENCS nr 5079/31.08.2016 – nr. înreg. 

4621/10.10.2018 
− În ședința Consiliului de Administrație din 11.10.2018 au fost aprobate documentele CEAC: 

RAEI 2017-2018, RAEI beneficiari, Planul managerial și operațional CEAC an școlar 2018-2019.  

– coordonator CEAC profesor Ganea Mariana; 

− Elaborarea Raportului privind starea și calitatea învățământului - an școlar 2017-2018 pe 

baza rapoartelor comisiilor metodice și de lucru, a statisticilor privind resursele umane, materiale, 

promovabilitatea, frecvența la orele de curs, rezultatele absolvenților la examenul de Evaluare 

Națională 2018 și a Examenului de bacalaureat 2018. – validat în Consiliul Profesoral din 

10.10.2018 și aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 11.10.2018, nr înreg 

4622/10.10.2018 

− Elaborarea Raportului privind starea și calitatea învățământului – semestrul I, an școlar 

2018-2019 pe baza rapoartelor comisiilor metodice și de lucru, a statisticilor privind resursele 

umane, materiale, promovabilitatea, frecvența la orele de curs – validat în Consiliul Profesoral 

din 21.02.2019 și aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 28.02.2019, nr înreg. 

482/21.02.2019 

− Aprobarea organigramei Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” pentru anul școlar 2018-

2019, nr. înreg 4256/14.09.2018 – în Consiliul de Administrație din 14.09.2018 – director; 

− Alegerea prin vot secret a membrilor Consiliului de Administrație 6 membrii - reprezentanți ai 

personalului didactic de predare din componența de 13 membrii, în ședința Consiliului Profesoral 

din 03.09.2018 și constituirea acestuia prin decizie în ședința Consiliului de Administrație din 

04.09.2018  – conform art. 7 alin (1) lit (a) din OMEN nr. 4619/22.09.2014: președinte Director 

prof. Popescu Mădălina, membrii: Director adjunct profesor Bălăuță Dana, prof. Neagu Violeta, 

prof. Cristache Liliana, prof. Popa Viorica Ionica, prof. Rolea Cristian; 

− Constituirea prin decizie internă a comisiilor metodice și de lucru cu caracter permanent, 

temporar și ocazional, precum și stabilirea responsabilităților/ atribuțiilor responsabililor 

/membrilor – validare în Consiliul Profesoral din 03.09.2018 și aprobare prin decizie internă în 

ședința Consiliului de Administrație din 04.09.2018; 

− Numirea prin decizie a coordonatorului de proiecte și programe școlare și extrașcolare: 

profesor Rolea Cristian – ședința Consiliului de Administrație din 04.09.2018; 
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− Numire prin decizie a coordonatorului SNAC conf. OM 3477/08.03.2012 – prof. Popa Ionica 

Viorica 

− Numirea prin decizie a responsabilului cu manualele – bibliotecarul școlii Grigorescu Roxana, 

în ședința consiliului de administrație din 04.09.2018 - decizie 176/28.09.2018 

− Numirea prin decizie a profesorilor diriginți respectând principiul continuității la clasă conform 

Legii Educației Naționale în vigoare–ședința Consiliului de Administrație din 04.09.2018; 

− Elaborarea anexelor la fişele de post ale angajaţilor conform atribuţiilor postului şi 

organigramei unităţii şcolare în urma stabilirii componenței și atribuțiilor comisiilor de lucru, a 

catedrelor metodice. Aprobarea anexelor la fișa postului în ședința Consiliului de Administrație 

din 25.09.2018. Pentru fiecare categorie de personal și pentru fiecare funcție există fișa postului. 

Fiecare angajat a intrat în posesia fișei postului și a luat la cunoștință cu atribuțiile care-i revin – 

director prof. Popescu Mădălina, secretar șef Gherghișan Daniela; 

− Elaborarea documentelor specifice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor), 

formulare de consimțământ destinate elevilor, părinților, profesorilor și vizitatorilor CNMK 

conform DGPR 679/2016 – responsabil cu protecția datelor prof. Geru Doina 

− Elaborarea orarului cursurilor din CNMK respectând nevoile specifice ale elevilor şi 

profesorilor colegiului și aprobarea acestuia în Consiliul de Administrație din 14.09.2018 – 

director prof. Popescu Mădălina, director adjunct prof. Bălăuță Dana, prof. Onose Daniel; 

− Aprobarea programului de lucru corespunzător personalului didactic auxiliar și 

personalului nedidactic– în Consiliul de Administrație din 14.09.2018; 

− Aprobarea graficului de efectuare a serviciului pe școală de către profesori pentru semestrul I 

în ședința Consiliului de Administrație din 25.09.2018 – Director adjunct prof Bălăuță Dana; 

− Aprobarea perioadelor de efectuare a concediului de odihnă pentru personalul didactic și 

nedidactic al Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu”, cu respectarea normelor metodologice 

privind efectuarea concediului de odihnă prevăzute în ORDIN nr. 5.559 din 7 octombrie 2011 

(pentru personal didactic de predare) și conform cap. III din Codul muncii (pentru personalul 

didactic auxiliar și nedidactic), în ședința Consiliului de Administrație din 18.12.2018 

− Îndrumarea activității compartimentelor de secretariat, financiar și administrativ – director prof. 

Popescu Mădălina 

− Îndrumarea activității Comisiei de Monitorizare – director adjunct prof. Bălăuță Dana 

− Există autorizație sanitară de funcționare pentru fiecare dintre spațiile utilizate în procesul 

instructiv – educativ: autorizație sanitară: nr 34/20.02.2017 pentru corp A ( cod CAEN 8531)/ 

nr.35/20.02.2017 pentru corp E cod (CAEN8531 )/ nr 36/20.02.2017 pentru sala de sport (cd 

CAEN 9319), conform prevederilor legale, după cum este precizat și în  procesul verbal de 

constatare a condițiilor igienico-sanitare seria SP nr 00037373 din 17.02.2017. Direcția de 

Sănătate Publică a Județului Galați. – Director prof. Popescu Mădălina, administrator de 

patrimoniu Iosif Maria; 

− S-au efectuat servicii de deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie în toate sălile de clasă şi anexe după 

un grafic stabilit de comun acord cu firma executantă. S-au efectuat activități de aprovizionare cu 

valori materiale necesare bunei funcționări a instituţiei prin aprovizionarea cu materiale de 

curăţenie şi dezinfectanţi, materiale de întreţinere a mobilierului în sălile de clasă,  materiale de 

birotică şi papetărie – administrator de patrimoniu Iosif Maria; 

− Constituire prin decizie a Comisia de securitate, sănătate în muncă și pentru situații de 

urgență și reactualizarea contractului de prestare servicii cu firma ProtectGal; - ședința 

Consiliului de Administrație din 04.09.2018 

− Activitățile de SSM, PSI și ISU au fost organizate conform legii în vederea îndeplinirii de fiecare 

angajat a atribuțiilor de protecția muncii și însușirea normelor prevenire si stingerea incendiilor 

de către personalul didactic de predare, auxiliar, nedidactic și elevi. Au fost efectuate instructaje 

ale personalului  didactic de predare, auxiliar și nedidactic cu personal specializat din partea firmei 



6 

 

ProtectGal – la începutul fiecărui semestru al anului școlar și ori de câte ori a fost nevoie (angajare 

personal). Elevii au fost informați despre normele de protecția muncii și de utilizare a 

echipamentului de lucru din cadrul laboratoarelor de informatică, fizică și chimie, la începutul 

anului școlar. –Director profesor Popescu Mădălina, Responsabil SSM prof. Iosif Lenuța, 

Responsabil PSI și ISU prof. Mogoș Cătălin; • În data de 29.05.2019 s-a organizat și derulat 

activitatea de informare preventivă al cărei subiect abordat a fost situații de urgență (incendiu, 

cutremur) la care au participat cadre didactice și elevii colegiului (ciclu gimnazial și liceal), 

reprezentanți ai Inspectoratului pentru Situații de Urgență: slt Roșu Cristian, plt maj. Chiriță 

Elena. 

− Elaborarea Raportului privind situația Securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost 

întreprinse și eficiența acestora în anul școlar 2017-2018 și elaborarea planului de prevenire și 

protecție ce urmează a fi realizate în anul școlar 2018-2019 – aprobat în ședința Consiliului de 

Administrație din 11.10.2018 – Responsabil SSM prof. Iosif Lenuța 

3. Utilizarea, păstrarea, completarea și modernizarea bazei materiale a unității de învățământ 

− Prin adresă către Primăria Municipiului Galați s-a solicitat suplimentarea bugetului cu suma de 

21000 lei necesare dotării cu bănci şcolare şi scaune pentru sălile de clase unde studiază elevii 

ciclului gimnazial (art.8 din OM nr. 1955 din 18.10.1995 actualizat în 24.09.2015 - caracteristicile 

mobilierului şcolar). S-a realizat dotarea cu mobilier școlar nou: bănci școlare, scaune și catedre 

pentru sălile de clasă: Sala nr 3 și Sala nr 5; 

− Dotarea cu mobilier școlar nou, modern, pentru dotarea laboratorului de limbi moderne – 

sponsorizare de la Asociația Eurolingva România; 

− Achiziționarea unei multifuncționale pentru serviciul contabilitate și administrativ; 

− Achiziționarea unei multifuncționale BROTHER DCP-L6600DW pe bază de abonament lunar 

pentru cancelaria profesorilor; 

− Achiziționarea și montarea unui sistem de aer condiționat în biroul serviciului contabilitate și 

administrativ;  

− Achiziționarea unei mașini de spălat rufe Arctic; 

− Achiziționarea și dotarea sălii de sport cu 5 mingi fotbal Kipsta;   

− Achiziționarea su sprjinul financiar al Asociației ”CNMK Părinți” a unui antivirus cu licență 

pentru 3 dispozitive (sala de examene, cabinet director și serviciul contabilitate) – cu scopul 

asigurării protecției și securității datelor personale ale elevilor, personalului didactic de predare, 

didactic auxiliar și nedidactic implicați în procesul instructiv educativ. 

− Cu scopul asigurării securității personalului angajat și al elevilor și pentru a avea un control 

riguros asupra persoanelor străine, în conformitate cu respectarea protecției datelor personale, 

GDPR, s-a realizat instalarea unui sistem de control acces la intrarea în școală și în cancelarie 

pentru personalul angajat, instalarea unui sistem de control acces la intrarea elevilor în instituției 

cu respectarea normelor ISU și PSI - Kit-uri complete Control Acces cu cititor standalone 

SAC101 – achiționarea sistemelor de control a fost asigurată de Asociația ”CNMK Părinți” – 

președinte Bulgaru Mariana – aprilie 2019 

− Adăugarea unui punct de monitorizare pentru echipa de pază: monitor Led Star 100cm si suport 

postat la intrarea în unitatea școlară cu scopul unei supravegheri eficiente de către gardianul de la 

postul care vizează intrarea principală în unitatea de învățământ; 

− Realizarea unei noi intrări în curtea instituției școlare cu avizul Primăriei Municipiului Galați și 

informarea Inspectoratului Școlar Județean Galați pentru a asigura securitatea personalului și a 

elevilor – în urma lucrărilor de amenajare a aleii din fața liceului; 

− Amenajarea sălii situate la parter, între sala 3 și secretarit, numită în continuare Sala de examene, 

cu destinația organizării examenelor de evaluare națională, a simulărilor examenelor naționale și 

de lucru în cazul inspecțiilor speciale de la gradele didactice; 
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− Punerea în funcțiune a centralelor termice cu respectarea termenelor și asigurarea condițiilor 

optime în vederea desfășurării procesului instructiv educativ în condiții de vreme rece (lunile de 

iarnă); 

− Conform adresei nr. 962/28.03.2019 către Primăria Municipiului Galați. următoarele lucrări de 

efectuat :  

o placare cu gresie holurile  și scările din corpurile destinate unității școlare,  

o înlocuirea balustradei la scări,  

o înlocuirea covorului la sala de sport,  

o înlocuire poarta acces unitate,  

o înlocuirea ulucelor de la acoperiș la corpul de școală “E”,  

o înlocuire țeavă apă rece și a conductelor de apă menajeră, 

o placare cu dale a aleelor principale,  

o înălțarea soclului la căminul de vizitare cu țevi de energie termică,  

o repararea soclului și a rigolei  

o cale de acces persoane cu nevoi speciale la intrarea în corpul E al unității de învățământ 

III. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 

1. Proiectarea activităților școlare și extrașcolare 

− Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare şi s-a ţinut cont de 

precizările transmise cadrelor didactice cu ocazia consfătuirilor pe discipline de la începutul 

anului școlar 2018-2019 – Director adjunct prof Bălăuță Dana, șefi de catedră: prof. Țigănuș 

Veronica, prof. Geru Doina, prof. Necula Vijelie Carmen, prof. Neagu Violeta, prof. Cristache 

Liliana, prof. Onose Daniel, prof. Munteanu Dumitru; 

− Au fost verificate şi avizate planificările calendaristice ale cadrelor didactice şi ale comisiilor 

metodice corespunzător semestrului I și al II-lea. Planificările calendaristice sunt realizate în 

conformitate cu documentele curriculare. Planificările realizate de cadrele didactice au acoperit 

integral programele şcolare şi au inclus activităţile de evaluare. Au fost elaborate planificări 

distincte pentru orele de pregătire suplimentară în vederea examenului de evaluare naționala şi 

pentru activităţile extracurriculare care au fost aprobate în Consiliul de Administrație din 

21.11.2018 – Director adjunct prof Bălăuță Dana, șefi de catedră: prof. Țigănuș Veronica, prof. 

Geru Doina, prof. Necula Vijelie Carmen, prof. Neagu Violeta, prof. Cristache Liliana, prof. 

Onose Daniel, prof. Munteanu Dumitru; 

− Au fost analizate periodic documentele școlare, de proiectare curriculară, monitorizându-se 

modul de completare, corectitudinea acestora și s-au aplicat corecțiile necesare de fiecare dată 

când a fost cazul – Director prof. Popescu Mădălina, Director adjunct Bălăuță Dana; 

− Au fost verificate documentele şcolare ale cadrelor didactice şi comisiilor cu scopul asigurării 

corectitudinii completării documentelor școlare și monitorizării ritmicității evaluării elevilor și 

notării de către cadrele didactice a rezultatelor evaluării în cataloagele școlare la toate disciplinele 

de studiu. – Director prof. Popescu Mădălina, Director adjunct Bălăuță Dana; 

− Existența contractelor încheiate cu agenți economici, ONG-uri și alte organizații privind 

derularea în condiții optime a întregului proces instructiv-educativ – director, director adjunct, 

administrator de patrimoniu, contabil, coordonator de proiecte şi programe şcolare şi extraşcolare: 

Primăria Municipiului, Inspectoratul de Poliție, Consiliul Județean Galați, Centrul Cultural 

”Dunărea de Jos”, diverse instituții de învățământ preuniversitar și universitar, AIESEC, ONG-

uri şi alte organizaţii pentru derularea de proiecte: Proveritas, Tinerii și Viitorul, USVAR, 

Asociația ”CNMK-Părinți”, BRD - Groupe Société Générale, SC. ROSTEEL INVEST SRL, 

Seminarul Teologic Ortodox ”Sfântul Apostol Andrei”, Teatrul Dramatic ”Fani Tardini”, Integral 

Profesional Security, Ecosal SA, Electrica Furnizare, Engie SA, RDS SA, Atosoft SA, Zauberer 

SRL, Nordexim SA, Forum Busines, Apa Canal SA, Protect Gal. 
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− Aprobarea Regulamentelor și programelor de funcționare a cercurilor/cluburilor a căror 

activitate s-a desfășurat pe parcursul anului școlar 2018-2019, în ședința Consiliului de 

Administrație din 11.10.2018; 

− În elaborarea Proiectului de activități extracurriculare (proiecte locale și regionale, activităţi 

educative, concursuri interjudețene și naționale) an școlar 2018-2019, s-a ținut cont de calendarul 

evenimentelor de importanţǎ internaţionalǎ, naţionalǎ sau localǎ, de concursurile şi olimpiadele 

şcolare, de elementele de culturǎ organizaţionalǎ, colaborând permanent cu instituţiile de 

profilsau asociaţii aflate în parteneriat în derularea de proiecte şi programe educative finalizate cu 

concursuri școlare la nivelul unității, simpozioane, conferințe– în Consiliul Profesoral din  

03.09.2018 și aprobat în Consiliul de Administrație din 04.09.2018: 

o Zilele liceului (sărbătorirea patronului spiritual al liceului: Mihail Kogălniceanu) și 

celebrarea a 140 de ani de la înființarea instituției de învățământ: 07.11-12.11.2018 – 

coordonator director prof. Popescu Mădălina 

o Ziua porților deschise: 09.11.2018 – coordonator director adjunct Bălăuță Dana 

o Perioada desfășurării programului național ”Școala Altfel. Să știi mai multe să fii 

mai bun”: 27.05 – 31.05.2019 

o Proiect național ”Săptămâna Educației Globale” – 19.11 – 23.11 2018 – coordonator 

prof. Rolea Cristian 

o Calendarul activităților educative școlare și extrașcolare semestrul I și semestrul al II-

lea, an școlar 2018-2019 – coordonator prof. Rolea Cristian - dezbătut în Consiliul 

Profesoral din  10.10.2018 și 21.02.2019, aprobate în Consiliul de Administrație din 

11.10.2018 și 28.02.2019 

o Calendarul activităților desfășurate în cadrul programului SNAC aprobat în ședința 

Consiliului de Administrație din 28.11.2018 - coordonator profesor Popa Viorica Ionica 

o Proiectul concurs național ”Supraviețuitorii Climei”, în CAEN 2019, poz 101, anexa 

nr 8, OMEN nr 3016/09.01.2019 – coordonatori prof. Ganea Mariana, prof. Popescu 

Mădălina 

o Proiectul ” Physical English” – Proiect și concurs interdisciplinar interjudețean, în 

perioada ianuarie- iunie 2019 – coordonatori prof. Anca Oanca- Leonte și prof. Camelia 

Negoiță 

o Proiectul Euroscola, concurs national, organizat de Parlamentului European în România, 

în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale – coordonatori prof. Bălăuță Dana, prof. 

Rolea Cristian 

o Proiectul Erasmus+/ KA1 Proiecte de mobilitate în domeniul Tineret, cu titlul ”Let’s 

talk about the situation!” – coordonatori prof. Iosif Lenuța, prof. Popescu Mădălina 

2. Oferta educațională a Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” 

− Fudamentarea Proiectului planului de școlarizare an școlar 2019-2020, pentru fiecare nivel de 

pregătire a respectat prevederile legislației în vigoare, dezbaterea acestuia a avut loc în ședința 

Consiliul Profesoral din 18.12.2018, iar aprobarea acestuia a avut loc în ședința Consiliul de 

Administrație din 19.12.2018. În fundamentarea planului de școlarizare la nivelul unității de 

învățământ pentru an școlar 2019-2020 au fost respectate prevederile Legii educației naționale nr 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare, prevederile metodologiei privind 

fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, an școlar 2019-

2020, pe baza următoarelor criterii generale: legislativ, economic, demografic, socio-economic, 

relevanței. Elaborarea proiectului planului școlarizare la nivelul unității de învățământ pentru an 

școlar 2019-2020 s-a realizat în conformitate cu prevederile OMEN nr 5472/07.11.2017: o clasă 

la nivel gimnazial (clasa a V-a), 6 clase învățământ liceal, filiera teoretică: profil umanist, 

specializare filologie intensiv limba engleză; profil umanist, specializare științe sociale intensiv 

limba franceză; profil real, specializare științele naturii; profil real, specializare matematică-

informatică, bilingv limba engleză; profil real, specializare matematică informatică, intensiv 

informatică; profil real, specializare matematică-informatică; 
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− Pentru anul școlar 2019-2020 am luat toate măsurile care se impun pentru a nu mai organiza 

clase sub efectivul minim în conformitate cu prevederile art. 63 (1) din Legea educației naționale 

nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare și cu încadrarea strictă în bugetul calculat 

potrivit costurilor standard în vigoare, corelate cu numărul de elevi. 

− Elaborarea Proiectului de curriculum la decizia şcolii pentru anul şcolar 2019-2020, după 

consultarea cu toate cadrele didactice, elevii, părinții, prin asigurarea coerenței între curriculumul 

naţional și curriculum la decizia școlii și respectarea numărului minim/maxim de ore din planurile 

cadru în vigoare –avizat în Consiliul Profesoral din 29.01.2019 și aprobat în Consiliul de 

Administrație din 30.01.2019. Documentația specifică disciplinelor opționale a fost centralizată 

la nivelul comisiei de curriculum: programele disciplinelor opționale sunt însoțite de aviz și 

recomandări ISJ conform legislației în vigoare; – Director prof Popescu Mădălina, Director 

adjunct prof Bălăuță Dana, șefi de catedră: prof. Țigănuș Veronica, prof. Geru Doina, prof. Necula 

Vijelie Carmen, prof. Neagu Violeta, prof. Cristache Liliana, prof. Onose Daniel, prof. Munteanu 

Dumitru; 

− Oferta educaţională a colegiului a fost avizată în ședința Consiliului Profesoral din 29.01.2019 

și aprobată în ședința Consiliul de Administraţie din 30.01.2019, cu respectarea prevederilor 

OMENCS NR 5079/31.08.2016. 

− Promovarea Ofertei educaționale a colegiului în cadrul programului ”Cariera 2019” din cadrul 

Târgului de oferte pentru elevii claselor a VIII-a apreciat cu Premiul special – coordonator prof. 

Rolea Cristian 

3. Activitatea financiară a organizației 

− Întocmirea și aprobarea planului anual de achiziții publice pentru anul 2018 - Compartimentul 

financiar în colaborare cu compartimentul administrativ a elaborat programul anual de achiziții 

publice, conform legislației în vigoare și a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 

26.01.2018. Avizarea execuției bugetare la nivelul instituției de învățământ la sfârșitul anului 

2018 a avut loc în ședința Consiliului de Administrație din 30.01.2019; 

− Proiectul de buget şi execuţia bugetară au fost prezentate Consiliului de Administraţie. 

Proiectul de buget pentru anul 2019 a fost prezentat și aprobat în ședința Consiliului de 

Administrație din data de 19.12.2018. În elaborarea bugetului s-a avut în vedere toate solicitările 

personalului cu privire la dotările necesare desfăşurării unui proces educativ competitiv. – 

contabil șef Condrat Dorina, director prof. Popescu Mădălina 

− Planul anual de achiziții publice pentru anul 2019 a fost prezentat și aprobat în ședința 

Consiliului de Administrație din data de 19.12.2018; - contabil șef Condrat Dorina, director prof. 

Popescu Mădălina  

− Au fost întocmite corect Statul de funcţii şi Statul de personal având în vedere responsabilitățile 

ordonatorilor de credite prevăzute în art.22 din Legea nr.500/2002 a Finanțelor Publice, 

prevederile art.5 din HG nr 72/2013 privind Normele metodologice pentru determinarea costului 

standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unității. Statul de funcții și de personal 

au fost prezentate la termenul stabilit serviciului Plan al ISJ Galați 

Atragere de fonduri extrabugetare: 

− Existența contractelor cu firmeautorizate: Nordexim Coffee Services.SRL și Zauber.SRL și 

obținere de venituri extrabugetaredin închiriereaunor spații aflate în incinta corpului A al liceului 

cu scopul desfășurării activității de comercializare produse alimentare pentru elevi și profesori, în 

condițiile legii – director, administrator de patrimoniu; 

− Existența contractului cu ECDL România și obținerea de venituri extrabugetare din desfășurarea 

activităților destinatesusținerii examenelor ECDL și obținerii certificatului ECDL de elevi și 

profesori, venituri aprobate prin decizie internă de Consiliu de Administrație; 

− Colaborarea permanentă cu Asociația ”CNMK Părinți” în derularea proiectelor educaționale și 

acordării de sprijin financiar pentru creearea condițiilor optime desfășurării procesului instructiv 
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educativ (implicarea în celebrarea a 140 de ani de la înființarea instituției, premierea elevilor 

olimici cu rezultate la faza națională, asigurarea cheltuielilor de transport/cazare a elevilor 

participanți la concursuri școlare faza națională, etc); 

− Activitatea financiară a organizației desfășurată în anul școlar 2018-2019 este prezentată în 

detaliu în raportul compartimentului financiar; 

IV. MANAGEMENT STRATEGIC ȘI OPERAȚIONAL/CALITATEA EDUCAȚIEI 

1. Managementul calității la nivelul organizației 

Hotărârile privind calitatea procesului de învăţământ au fost luate prin consultarea tuturor 

factorilor educaţionali: Consiliul Profesoral, Consiliul de Administrație, Comitetul reprezentativ al 

părinților, Consiliul Școlar al Elevilor, autoritățile locale urmărindu-se stimularea lucrului în echipă, 

dezvoltarea instituțională și creșterea calității actului educativ, luarea deciziilor corecte și transparență 

în decizie. 

− Proiectul de încadrare cu personal didactic titular an școlar 2019-2020 a fost dezbătut în 

Consiliul Profesoral din 29.01.2019 și a fost aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 

30.01.2019– constituirea posturilor didactice/catedrelor s-a realizat pe baza prevederilor legale și 

a normativelor în vigoare, cu respectarea prevederilor Metodologiei-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar OMEN nr 5460/12.11.2018, a 

planurilor cadru de învățământ în vigoare și în concordanță cu norma didactică de predare-

învățare-evaluare și prezentarea acestuia serviciului de resurse umane ISJ în vederea aprobării –

Director prof. Popescu Mădălina 
− Pentru clasa a V-a, a VI-a, a VII-a s-au aplicat planul cadru în conformitate cu OM nr 

3590/05.04.2016. Pentru celelalte clase de gimnaziu (a VIII-a) s-au aplicat planurile cadru în 

conformitate cu OM nr. 3638/11.04.2001.  

− Pentru nivel liceal au fost aplicate planurile-cadru de învățământ pentru clasele a IX-a şi a X-a, 

ciclul inferior al liceului, filiera teoretică cuprinse în Anexa 1 a OM nr 3410/16.03.2009 și pentru 

clasele a XI-a și a XII-a, filiera teoretică cuprinse în Anexa 2 a OM nr 3410/16.03.2009 

− Normele didactice de predare au fost constituite în urma aprobării planului de școlarizare și a 

ofertei educaționale pentru anul școlar 2019-2020, asigurându-se cu prioritate continuitatea 

activității didactice la aceleași clase sau grupe de elevi. 

− Elaborarea condițiilor specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în 

cadrul etapelor de transfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar şi de pretransfer 

consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar conform prevederilor art. 29 alin. (2) din 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul 

preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018, cu 

modificările și completările ulterioare – aprobate în Consiliul de Administrație din 30.01.2019 

− Selectarea personalului s-a realizat în concordanță cu legislația în vigoare. S-au realizat  

procedurile de ocupare a posturilor şi catedrelor vacante pentru personalul din subordine, conform 

normelor legale. Conform prevederilor art. 29 alin. (2) din Metodologia-cadru privind mobilitatea 

personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, 

aprobată prin O.M.E.N. nr. 5460/12.11.2018, cu modificările și completările ulterioare, au fost 

stabilite și aprobate în ședința Consiliului de Administrație din 30.01.2019 și înaintate către ISJ 

Galați condițiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în cadrul etapelor 

de transfer consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar şi de pretransfer consimțit între 

unitățile de învățământ preuniversitar. 

− Numirea prin decizie a dlui Borș Gabriel-Sebastian pe post de inginer de sistem prin transfer 

consimțit între unitățile de învățământ în urma vacantării postului de inginer de sistem prin 

pensionarea dlui Chiria – august 2019 

− Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular s-a realizat 

conform legislației în vigoare, situație transmisă la ISJ conform calendarului mobilităților 

personalului didactic. Pentru fiecare catedră/ore vacante s-a stabilit viabilitatea conform OMEN 



11 

 

5485/13.11.2017 în Consiliul de Administrație din 26.01.2019.  Au fost comunicate 

departamentului de resurse umane ISJ acordurile de principiu solicitate de cadrele didactice 

aprobate de ședințele consiliului de administrație, necesare etapelor de mobilități personal 

didactic,  prin respectarea calendarului mobilității personalului didactic: detașare în interesul 

învățământului, încadrarea la plata cu ora a personalului didactic titular, a personalului didactic 

asociat și a personalului pensionar. 

- Elaborarea și dezvoltarea Sistemului de Control Managerial Intern este implementată la 

nivelul instituției conform legislației: conform Raportului asupra Sistemului de control intern 

managerial la data de 31 decembrie 2018 Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” dispune de 

un sistem de control intern managerial ale cărui concepere şi aplicare permit conducerii (şi, după 

caz, consiliului de administraţie) să furnizeze o asigurare rezonabilă că fondurile publice 

gestionate în scopul îndeplinirii obiectivelor generale şi specifice au fost utilizate în condiţii de 

legalitate, regularitate, eficacitate, eficienţă şi economicitate. Pe baza rezultatelor autoevaluării, 

la data de 31 decembrie 2018 sistemul de control intern managerial al Colegiului Național Mihail 

Kogălniceanu Galați este parţial conform cu standardele cuprinse în Codul controlului intern 

managerial, și elaborarea în proporţie de 80% din totalul activităţilor procedurale inventariate. – 

Director profesor Popescu Mădălina, Director adjunct profesor Bălăuță Dana 

- Constituirea prin decizie internă a Comisiei de monitorizare, a responsabililor cu gestionarea 

riscurilor de la nivelul compartimentelor instituției de învățământ, a Consilierului de 

integritate/etică – prof. Negoiță Georgiana – OM 5115/2015 – implementarea anticorupție, 

pentru an calendaristic 2019 – conform O.G. 119 din 1999 și Ordinului 600/2018 – ședința 

Consiliului de Administrație din 30.01.2019 

- Au fost identificate, definite și actualizate funcțiile sensibile la nivelul unității de învățământ la 

nivelul compartimentelor, avându-se în vedere atribuțiile funcționale ale personale și a fost 

elaborat Planul pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile care 

conține măsurile de diminuare a riscurilor asociate funcțiilor sensibile. – director adjunct prof. 

Bălăuță Dana, consilier de integritate și etică prof. Negoiță Georgiana 

- Elaborarea Planului de Dezvoltare al Sistemului de Control Managerial Intern pentru anul 

2019 – director adjunct prof. Bălăuță Dana; 

- A fost asigurată suplinirea personalului didactic/didactic auxiliar/nedidactic care a absentat 

motivat, în vederea asigurării continuității educației elevilor – director prof. Popescu Mădălina, 

director adjunct prof. Bălăuță Dana, Consiliul de Administrație: 

o numirea prin decizie a profesorului diriginte la clasa a X-a E pe perioada concediului de 

studii (6 luni) a dlui prof. Dimitrievici Lucian Traian, aprobarea suplinirii normei didactice 

informatică pe perioada concediului de studii (6 luni) a dlui prof. Dimitrievici Lucian 

Traian,  

o numirea prin decizie a profesorului diriginte la clasa a XII-a A pe perioada concediului 

medical (1 și ½ lună) al dnei profesor Crăciun Vasilica, aprobarea suplinirii a normei 

didactice a dnei profesor Crăciun Vasilica, limba și literatura română pe perioada 

concediului medical (1 și ½ lună) 

- În ședința Consiliului Profesoral din 10.10.2018 au fost avizate Strategiile de dezvoltare a 

resurselor umane și propuse spre aprobare Consiliului de Administrație din 11.10.2018. Au fost 

asigurate condițiile de perfecționare profesională a personalului. Obiectivul principal fiind 

ridicarea standardelor de performanță, astfel încât prin competiție şi competitivitate personalul 

să-şi atingă dezideratele propuse. – director prof. Popescu Mădălina, Responsabil al comisiei 

pentru perfecționare și formare continuă prof. Neagu Mihaela, contabil șef Condrat Dorina. 

Obiectivul principal fiind ridicarea standardelor de performanță, astfel încât prin competiție şi 

competitivitate personalul să-şi atingă dezideratele propuse. Au fost repartizate sume în buget, 

la capitolul ”Formare profesională” și s-a stabilit în Consiliu de Administrație modalitatea de 

decontare a cheltuielilor de formare, în vederea stimulării formării, autoformării și dezvoltării 
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profesionale. Astfel, în perioada 01.09.2018 - 01.02.2019 au beneficiat de decontarea cheltuielilor 

cu formarea profesională: 

o Bulai Ion, muncitor – Curs ”Fochist CLS C-ANC autorizat ISCIR” – 1090 lei 

o Iosif Lenuța, profesor –Curs ”Inspector în domeniul sănătății și securității în muncă” – 

570 lei 

o Popescu Mădălina, director - Seminarul de Management Modern în Educație, ediția a XI-

a, organizat de Oameni și Companii , 21.11.2018, București – 178,5 lei 

o Bălăuță Dana, director adjunct - Seminarul de Management Modern în Educație, ediția a 

XI-a, organizat de Oameni și Companii , 21.11.2018, București – 178,5 lei 

o Vizinteanu Rodica-Florina - decontare taxă evaluare pentru Gradul didactic I, 25.02.2019  

-300 lei 

2. Elaborarea/revizuirea procedurilor/ regulamentelor și adaptarea la specificul unității de 

învățământ 

− Revizuirea procedurilor CEAC și aprobarea acestora în ședințele Consiliului de Administrație, 

ori de cîte ori a fost cazul – conform modificărilor legislative  - Responsabil CEAC – prof. Ganea 

Mariana;  

− Revizuirea procedurilor operaționale  - corespunzător celor 15 standarde și aprobarea acestora 

în ședințele Consiliului de Administrație, ori de cîte ori a fost cazul. – Responsabil Comisie de 

monitorizare – Director adjunct profesor Bălăuță Dana 

− Revizuirea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Colegiului Național ”Mihail 

Kogălniceanu”  - ca urmare a modificărilor funcționale și de organizare corespunzătoare anului 

școlar 2018-2019 (programul personalului didactic auxiliar și al personalului nedidactic, 

constituirea comisiilor de lucru cu caracter temporar, eliminarea criteriilor discriminatorii cu 

privire la statutul elevilor de la ciclul gimnazial) – dezbătut în ședința Consiliului Profesoral din 

23.01.2019 și aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 30.01.2019 – Director prof. 

Popescu Mădălina, coordonator prof. Neagu Violeta 

− Revizuirea Codului de etică a Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” ca urmare a 

prevederilor Ordinului 4831/2018 privind aprobarea Codului de etică al personalului didactic din 

învățământul preuniversitar, intrat în vigoare începând cu 04.10.2018 – dezbătut în ședința 

Consiliului Profesoral din 18.12.2018 și aprobat în ședința Consiliului de Administrație din 

19.12.2018 – Responsabil al comisiei de etică prof. Necula-Vijelie Carmen 

3. Monitorizarea/ motivarea și evaluarea activității organizației 

Climatul motivaţional din cadrul şcolii este pozitiv, caracterizat prin următoarele aspecte: 

exprimarea liberă a opiniilor, preluarea şi valorizarea ideilor şi iniţiativelor venite de la subordonaţi; 

relaţiile interpersonale sunt puţin formalizate; se manifestă amabilitate atât faţă de personalul şcolii, 

cât şi faţă de persoanele din afară; este recunoscut şi încurajat succesul; conflictele sunt rezolvate 

rapid. Principalele metode de monitorizare și evaluare a activității desfășurate de personalul didactic 

și nedidactic sunt: fișa de autoevaluare/evaluare, raportul de evaluare, fișele de asistențe, informarea 

orală în cadrul ședințelor Consiliului Profesoral, comisiilor metodice și de lucru, analize ale activității 

instructive educative. Există documente de evaluare și analiză la nivelul Consiliului Profesoral, 

Consiliului de Administraţie, CEAC, Comisiilor metodice, compartimentelor funcționale ale școlii 

centralizate la nivelul fiecărui departament corespunzător metodologiei de funcționare;  

- Cu ocazia celebrării a 140 de ani de la înființare, Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu”, 

în semn de recunoaștere a meritelor deosebite la sporirea calității învățământului preuniversitar 

românesc, prin competența, generozitatea și devotamentul tuturor celor care au contribuit la 

formarea generațiilor de tineri ce au făcut și fac cibnste școlii românești, s-au conferit distincții: 

o Ordin nr 5438/08.11.2018 privind acordarea Plachetei și a Diplomei aniversare 

”Nicolae Iorga”, ministru interimar Rovana Plumb 

o Diplomă aniversară ”Nicolae Iorga”, din partea Ministerului Educației 

Naționale, ministru interimar Rovana Plumb– 12.11.2018 
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o Plachetă aniversară din partea Ministerului Educației Naționale, ministru 

interimar Rovana Plumb– 12.11.2018 

o Diplomă de excelență din partea Primăriei Municipiului Galați, primar Ionuț 

Pucheanu– decembrie 2018 

o Plachetă aniversară din partea Inspectoratului Școlar Județean Galați, inspector 

școlar general Mioara Enache– 12.11.2018 

- La începutul semestrului I al anului școlar 2018-2019, a fost elaborat Raportul privind starea 

și calitatea învățământului CNMK, an școlar 2017-2018, pe baza rapoartelor comisiilor 

metodice și de lucru, a statisticilor privind resursele umane, materiale, promovabilitatea, 

frecvența la orele de curs, rezultatele absolvenților la examenul de Evaluare Națională 2018 și a 

Examenului de bacalaureat 2018. Analiza și dezbaterea Raportului privind starea și calitatea 

învățământului an școlar 2016-2017 a avut loc în ședința Consiliului profesoral din 10.10.2018 

și validat în ședința Consiliului de Administrație din 11.10.2018. Conform legislației în vigoare 

(ROFUIP). Raportul privind starea și calitatea învățământului CNMK a fost adus la cunoștință 

elevilor, părinților și Asociației ”CNMK Părinți” – Director prof. Popescu Mădălina 

- Pentru evaluarea calității serviciilor educaționale, a gradului de satisfacție a beneficiarilor 

au fost elaborate de către CEAC și aplicate la nivelul colegiului chestionare adresate elevilor, 

părinților, profesorilor. Au fost elaborate, întocmite, inițiate și finalizate, pe platforma digitală 

ARACIP rapoarte privind activitatea de asigurare a calităţii ofertei educaţionale şi a programelor 

de îmbunătățire a calităţii educaţiei, cu respectarea Legii nr. 87/2006 privind asigurarea calității 

în educație. – coordonator CEAC profesor Ganea Mariana; 

- Elaborarea graficului de asistențe la ore pe arii curriculare și înregistrarea acestora împreună 

cu responsabilii comisiilor metodice conform orarului stabilit la nivelul colegiului.Planificarea 

asistențe și interasistențe la ore s-a realizat astfel încât fiecare profesor a fost inspectat la ore cel 

puțin odată pe semestru de director/ director adjunct/șef de catedră, obiectivul urmărit fiind de 

asigurarea consultanței didactice, centrarea pe elev a demersului didactic, utilizarea unor strategii 

interactive si deductive și formarea conceptului cheie pentru educația permanentă. În acest sens 

au fost completate și îndosariate fișele de asistență, precum și planul de îmbunătățire a activității 

acolo unde a fost cazul. Graficul asistențelor a fost aprobat în Consiliul de administrație din 

21.11.2017 și postat la loc vizibil în cancelaria profesorilor. – director, director adjunct, 

responsabili comisii metodice. 

- Evaluarea activității anului școlar 2017-2018 a cadrelor didactice de predare și a cadrelor 

didactice auxiliare în vederea stabilirii calificativului anual conform metodologiei de evaluare 

în vigoare în ședința consiliului de administrație din 04.09.2018 – responsabili comisii metodice, 

director, membrii Consiliului de Administrație CNMK 2017-2018; 

- Evaluarea activității anului 2018 a personalului nedidactic în vederea stabilirii calificativului 

anual conform metodologiei de evaluare în vigoare ședința Consiliului de Administrație din 

30.01.2018 – administrator de patrimoniu, director, membrii Consiliului de Administrație 

CNMK; 

- Aprobarea Criteriilor fișelor de evaluare pentru personalul didactic de predare, personal 

didactic auxiliar, nedidactic, pentru activitatea desfășurată în anul școlar 2018-2019 și aducerea 

la cunoștință întregului personal prin postarea acestora pe grupul de lucru 

cnmk_gl@yahoogroups.coom  - conform art.54 alin (1) din ROFUIP – ședința Consiliului 

Profesoral din 29.01.2019 și aprobate în ședința Consiliului de Administrație din 30.01.2019; 

- În vederea înscrierii la concursul pentru obținerea gradației de merit sesiunea 2019, am 

întocmit documentația necesară personalului didactic, pe baza raportului de autoevaluare a 

activității desfășurate am formulat aprecieri cu privire la pregătirea profesională sau activitatea 

realizată în unitate pentru dna prof. Bulgaru Mariana, specializare Geografie și dna prof. Bălăuță 

Dana specializare Chimie - cadre didactice care au solicitat înscrierea la concursul pentru 

obţinerea gradaţiei de merit  - director profesor Popescu Mădălina, Consiliului Profesoral, 

22.05.2019.  

mailto:cnmk_gl@yahoogroups.coom
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- Aprobarea Criteriilor de acordare a burselor (de performanță, de merit, de studiu, de ajutor 

social, de ajutor ocazional) elevilor din învățământul preuniversitar de stat, an școlar 2018-2019 

în conformitate cu legislația în vigoare: ordin MECTS nr 5576/07.11.2011 și ordin MECTS nr 

3470/07.03.2012 cu modificările Ordinului OM 5576 – ședința Consiliului de Administrație din 

14.09.2018 și  

- Acordarea burselor școlare, burse de studiu, burse de ajutor social,bani de liceu  conform 

OM 5576/07.10.2011 și bani de liceu conform OM 4839/2004 și ajutorul fianciar prin Programul 

”Euro 200” Conform adresei M.E.N. Nr. 117 din 15 mai 2018 – aprobate în ședințele Consiliului 

de Administrație din 11.10.2018 (semestrul I) și din 28.02.2019 (semestrul al II-lea); 

- Aprecierea sintetică a activității dnei prof Vizinteanu Florina Rodica, specializarea limba 

franceză, cu recomandarea obținerii gradului didactic I în învățământ în ședința Consiliului de 

Administrație din 30.01.2019 – director prof. Popescu Mădălina. 

- Aprecierea sintetică a activității dlui prof Rolea Cristian, specializarea educație plastică, cu 

recomandarea obținerii gradului didactic I în învățământ în ședința Consiliului de Administrație 

din 06.05.2019 – director prof. Popescu Mădălina. 

- Promovarea dnei laborant Amarine Cătălina de la laborant debutant la laborant grad II, prin 

examen, conform prevederilor ORDIN nr. 5138 din 15 decembrie 2014, baza prevederilor 

Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 

Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor Legii-cadru nr. 

284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările 

ulterioare – director prof. Popescu Mădălina, Consiliul de Administrație. 

- În ceea ce privește preocuparea pentru motivarea personalului didactic de predare ţinând 

cont de rezultatele evaluărilor, în conformitate cu criteriile naționale și locale a fost realizată 

prin repartizarea echitabilă a stimulentelor materiale și morale stabilite prin lege pentru 

personalul unității și stimulente  

o din partea Primăriei pentru elevii cu rezultate la competiții și profesorii coordonatori 

ai acestora – director prof. Popescu Mădălina, contabil șef Condrat Dorina (detalii cu 

privire la rezultatele elevilor la etapa națională în raportul coordonatorului de proiecte 

și programe școlare și extrașcolare) 

o din partea Asociației ”CNMK Părinți” pentru elevii cu rezultate la competiții 

naționale, șefii de promoție a claselor a XII-a și a VIII-a – prof. Bulgaru Mariana 

4. Sistemul de gestionare a informației 

− Monitorizarea gestionării bazelor de date specifice unității de învățământ prin intermediul 

platformei electronice SIIR la termenele solicitate: date statistice, înscrierea elevilor- asocierea 

acestora la formațiunile de studiu, programe sociale, resurse materiale, date ale planului de 

școlarizare, datele unității școlare, datele nominale ale personalului angajat şi ale elevilor, 

transferul elevilor; completarea la finalul perioadei școlare statutul elevului: promovat, corigent, 

retras sau situație școlară neîncheiată– director prof Popescu Mădălina, director adjunct prof. 

Bălăuță Dana, secretar șef Gherghișan Daniela, inginer de sistem Chiria Dănuț, administrator de 

patrimoniu Iosif Maria, contabil șef Condrat Dorina 
− Monitorizarea întocmirii corecte și la termen a statelor de plată pentru salarii și a decontului 

navetei. Serviciul secretariat și contabilitate a întocmit complet și corect datele în programul de 

salarizare şi Revisal, statele de personal şi de plată pentru personal. Până pe data de 14 lunar au 

fost întocmite viramentele prin programul Ministerului Finanţelor Publice (OP)  pentru 

cheltuielile de personal și până pe data de 8 lunar au fost primite, înregistrate şi raportate la ISJ 

abonamentele elevilor – Director prof. Popescu Mădălina, secretar șef Gherghișan Daniela, 

contabil șef Condrat Dorina; 

− În vederea bunei desfăşurări a Simulării Evaluării Naţionale și a Simulării Examenului de 

bacalaureat s-au luat măsuri de informare cu privire la Metodologia de desfășurare a examenelor 
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de evaluare națională, din timp, a elevilor – la orele de dirigenție,  părinţilor – la ședințele cu 

părinții 

− Comunicarea la nivelul școlii s-a realizat permanent, transparent, oral și electronic: Comunicarea 

este eficientă, transparentă; canalele comunicării fiind cele uzuale: rapoarte, ședințele Consiliului 

Profesoral și ale comisiilor metodice/ de lucru, convorbiri telefonice, e-mail și grupul de lucru 

Yahoogroups: cnmk_gl@yahoogroups.com și pagina de Facebook CNMK Profesori, 

administrator de grup și pagină web – dna prof. Neagu Violeta. 
− Comenzile de manuale s-au  comunicat și realizat folosind aplicația web SNMS, iar formularele 

de comandă extrase din aplicație, au fost transmise pe suport de hârtie, în original, la ISJ Galați 

− Au fost întocmite documente şi rapoarte tematice curente şi speciale cerute de ISJ, MEN, Primăria 

Municipiului. Au fost respectate termenele de raportare solicitate. 

V. DIAGNOZA MEDIULUI INTERN ȘI EXTERN – ANALIZA SWOT 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE 

• Elaborarea curriculum-ului la decizia şcolii 

prin consultarea părinţilor şi a elevilor și 

adaptarea ofertei educaționale în funcție de 

cerere. 

• Proiectarea documentelor cadrelor 

didactice în conformitate cu reglementările 

ghidurilor metodologice pentru aplicarea 

programelor şcolare, cu metodica predării 

fiecărei discipline şi respectând 

particularităţile de vârstă ale elevilor 

• Pregătire suplimentară şi metode de lucru 

diferenţiate pentru pregătirea examenelor 

naţionale 

• 49 de profesori titulari, reprezentând 82% 

din corpul profesoral (60 cadre didactice de 

predare); 

• Ponderea cadrelor didactice titulare cu 

gradul didactic I este de 80% 

• Interesul crescut al profesorilor pentru 

participarea la programe de formare pentru 

acumulare de competențe interdisciplinare 

și profesionale, pentru a ține pasul cu 

evoluția tehnologică și noile cerințe ale 

societății. 

• Promovabilitatea de 100% la examenele 

naționale: Evaluare Națională și 

Examenului Național de bacalaureat 

• Absolvenți cu media generală 10, medie 

obținută la examenele naționale: Evaluare 

Națională și Examenului Național de 

bacalaureat 

• Crearea unui climat educațional deschis și 

stimulativ prin relațiile interpersonale: 

profesor - profesor, profesor-elev, elev-

elev; 

• Disciplinele din Curriculum la Decizia 

Şcolii nu satisfac nevoile tuturor 

elevilor, deoarece opţiunile se fac în 

funcţie de decizia majorităţii elevilor 

clasei;  

• Cadre didactice cu norma didactică la 

multe școli a condus la realizarea cu 

dificultate a orarului elevilor 

• Dificultăți în încadrarea cu personal 

didactic calificat în situații de concediu 

medical/concediu de studii – de ex: 

informatică, limba română 

• Neefectuarea orelor de curs la limba 

germană a condus la lipsa notelor și ca 

rezultat: medii neîncheiate pentru elevii 

claselor a XI-a, a XII-a, la finalul 

semestrului I, finalul anului școlar; 

• Insuficienta informare a unor profesori 

despre noutățile legislative, 

metodologice și aplicarea legislației 

școlare; 

• Săli de clasă insuficiente pentru 

desfășurarea orelor de curs pentru toți 

elevii liceul dimineața a condus la: 

o desfășurarea programului în 

două schimburi,  

o clasele a X-a, clase itinerante 

• Existența claselor itinerante a condus la 

distrugerea mobilierului/echipamentului 

de calcul din laboratoarele de 

informatică, de limbi moderne și de 

socio-umane 

• Lipsa unei săli de festivităţi cu anexe, a 

unei săli multimedia necesare la 

desfășurarea activităților educative a 

condus la desfășurarea activităților cu 

mailto:cnmk_gl@yahoogroups.com
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• Realizarea compoziției muzicale și a 

versurilor Imnului Colegiului Național 

”Mihail Kogălniceanu” 

• Existența laptopurilor și a 

videoproiectoarelor în sălile de clasă  

• Existența sălii de lectură a bibliotecii 

școlare conform standardelor în vigoare 

• Existența sălii pentru fond de carte școlară  

• Existența claselor de bilingv, intensiv 

informatică, intensiv limbi moderne 

• Existența unui laborator de limbi moderne 

dotat cu mobilier care să corespundă 

standardelor susținerii examenelor de 

certificare limbă engleză 

• Existența cabinet consiliere 

psihopedagogică și a cabinetului medical 

școlar 

• derularea proiectul Euroscola, concurs 

national, organizat de Parlamentului 

European în România, în parteneriat cu 

Ministerul Educației Naționale 

•  derularea proiectului Erasmus+/ KA1 

Proiecte de mobilitate în domeniul Tineret, 

cu titlul ”Let’s talk about the situation!” 

• Derularea proiectului ”Supraviețuitorii 

Climei” – înscris în CAEN, aplicant 

CNMK 

• Derularea proiectului ” Physical English” – 

înscris în CAERI, aplicant CNMK 

• Aprobarea proiectului Erasmus+/KA229- 

de schimb interşcolar: ”Standing Against 

Violence and Discrimination” -  perioada 

01.09.2019 – 31.08.2021 

• Actualizarea site-ului liceului 

www.cnmkgl.ro 

• Utilizarea instrumentelor TIC în elaborarea 

programului de activități educative 

• Întocmirea proceselor verbale în timpul 

activităților a furnizat informații corecte 

despre participarea elevilor în cadrul 

activităților educative 

• Existența spațiilor destinate comercializării 

produselor alimentare pentru elevi și 

profesori, în condițiile legii 

• Accesarea internetului în orice spațiu școlar 

prin wi-fi la o calitate ridicată din punct de 

vedere tehnic 

• Existența unui sistem de securitate pentru 

căile de acces în instituția școlară pentru 

elevi, profesori, persoane străine 

un număr mic de elevi, profesori și 

invitați 

• Neutilizarea în timpul orelor de curs a 

suporturilor pentru telefoanele mobile a 

condus la folosirea telefoanelor mobile 

de elevi în alte scopuri, nu didactice 

(poze/filmări în timpul unei ore) 

http://www.cnmkgl.ro/
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• Dotarea cancelariei profesorilor cu o 

multifuncțională prin abonament lunar 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Celebrarea celor 140 de ani de la înființarea 

instituției de învățământ a fost recunoscută 

și apreciată atât la nivel local, cât și la nivel 

național prin oferirea de diplome de onoare 

și de plachete din partea oficialităților de la 

nivel local și național 

• Poziţie tradiţional bine stabilită în ierarhia 

ofertei educaţionale locale, cu efect direct 

asupra cererii 

• Existența evenimentelor de genul 

reuniunilor după 25 de ani/30 de ani/ 45 de 

ani conduce la o definire istorică a 

instituției și o întărire a prestigiului în 

comunitate 

• Acreditarea colegiului de ECDL România: 

RO252 reprezintă pentru absolvenții 

ciclului liceal superior posibilitatea 

echivalării competențelor digitale prin 

certificate ECDL. 

• Acreditarea colegiului de Asociația 

Eurolingva: Cambridge Assessment 

English, Authorised Exam Center 

reprezintă pentru absolvenții ciclului liceal 

superior posibilitatea echivalării 

competențelor lingvistice prin certificate 

recunoscute de MEN, iar pentru elevii 

claselor a VIII-a posibilitatea înscrierii  

• Existența unor fonduri de la Primăria 

Municipiului Galați destinate lucrărilor 

achiziții și construcție centrală termică și 

amenajării cu mobilier a două săli de clasă, 

efectuarea lucrărilor de reabilitare 

• Colaborarea eficientă şi promptă cu 

instituţiile administraţiei publice locale 

• Existența gardianului în locul elevului de 

servici ca urmare încheierii contractului 

pentru servicii de pază între Asociația 

”CNMK Părinți” și Firma de pază 

• Sprijinul Asociației ”CNMK Părinți” în 

desfășurarea activităților procesului 

educațional 

• Întâlniri cu Consiliul Reprezentativ al 

Părinților și desfășurarea lectoratelor cu 

părinții după un program și o tematică 

stabilită la începutul anului școlar 

• Număr mic de părinţi implicaţi în viata 

şcolii 

• Grupurile părinților din mediul online 

(de ex Facebook) poate crea tensiuni în 

comunicarea părinților și depărtarea 

acestora de școală sau generarea unor 

conflicte 

• Criza de timp a părinţilor datorată 

actualei situaţii economice care reduce 

implicarea familiei în viaţa şcolii;  

• Situația financiară precară a unor familii 

poate duce la frustrarea unor elevi care 

n-au resursele materiale necesare pentru 

a participa la anumite activități (spre 

exemplu activități de tip excursii 

tematice care necesită anumite costuri). 

• Instabilitatea politicilor educaționale: 

modificări ale calendarului organizării și 

desfășurării Examenului Național de 

Bacalaureat 

• Numărul crescut al zilelor care se 

numesc ”zile libere punte” cu zilele care 

sunt oficial libere conduc la îngreunarea 

ritmicității notării pentru disciplinele 

care au o oră pe săptămână 

• Lipsa comunicării cu școala a părinților 

care pleacă în străinătate și care nu 

doresc să clarifice situația elevilor la 

școală atrage după sine un număr 

crescut de absențe la clasă/școală și 

scăderea procentului de promovabilitate 

pe școală 
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VI. OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ANULUI ȘCOLAR 2018-2019 

Opționalele ca disciplină nouă aprobate care sunt parcurse în timpul anului școlar 2018-2019 sunt: 

Pentru gimnaziu: 

Clasa Disciplină nouă 

a V-a 
Informatică- ABC-ul Informaticii 

Lectura și abilitățile de viață 

a VI-a 
Informatică – Inițiere în algoritmică și programare 

Educație pentru sănătate 

a VII-a Informatică – Prelucrarea algoritmică a datelor 

a VIII-a Informatică – Elemente de informatică aplicată 

Pentru ciclul inferior al liceului: 

Clasa Profil  Specializare 
Disciplină 

nouă/aprofundare/extindere 

a IX-a Real Științe ale naturii 
Tehnici de laborator în 

chimia anorganică 

Matematică informatică Informatică - aprofundare 

a X-a Real 
Științe ale naturii Tehnici de laborator fizică 

Matematică informatică Educație pentru sănătate 

Pentru ciclul superior al liceului: 

Clasa Profil Specializare 
Disciplină 

nouă/aprofundare/extindere 

a XI-a Umanist Filologie, intensiv limba engleză 

Stilistică și teorie literară 

Holocaustul. Istoria evreilor 

Manipulare media. Detectare 

și anihilare 

Preparation pour le DELF 

B1/ Istoria comunismului în 

România 

a XI-a 

Umanist Științe sociale, intensiv engleză 

Stilistică și teorie literară 

Istoria comunismului în 

România 

Preparation pour le DELF 

B1/ Manipulare media. 

Detectare și anihilare 

Real 

Științe ale naturii 

Matematică - aprofundare 

Limba și literatura română 

Chimia și viața 

Chimie - aprofundare 

Matematică informatică, intensiv 

informatică 

Complemente de analiză 

matematică 

Matematică informatică 

Complemente de analiză 

matematică 

Proiectarea și editarea 

paginilor web 

Tehnici de laborator în 

chimia organică 



19 

 

Clasa Profil Specializare 
Disciplină 

nouă/aprofundare/extindere 

a XII-a 

Umanist 

Filologie, intensiv limba engleză 

Geografia turismului în 

România 

Abilități de viață pentru 

dezvoltare durabilă 

Succesul profesional 

O istorie a comunismului 

English for specific purposes 

Științe sociale, intensiv limba 

engleză 

Stilistică și teorie literară 

Abilități de viață pentru 

dezvoltare durabilă 

Succesul profesional 

Mituri și realități istorice în 

Europa balcanică 

Real 

Științe ale naturii, intensiv limba 

franceză 

Matematică - aprofundare 

Limba și literatura română - 

aprofundare 

Anatomie artistică comparată 

Matematică informatică, intensiv 

informatică 
Matematică - aprofundare 

Matematică-informatică 

Matematică - aprofundare 

Limba și literatura română - 

aprofundare 

Educație pentru sănătate 

VII. ANALIZA RESURSELOR UMANE 

1. Situația încadrării personalului didactic – la începutul anului școlar 2018-2019 este: 

Norme 

didactice 

DIN CARE NORME DIDACTICE ACOPERITE CU 

Titulari Suplinitori Detașați Plata cu ora (asociați) Pensionari 

50,058 40,95 3,095 4,51 1,17 0,333 
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2. Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat în anul școlar 2018-2019 

Cadre didactice cu 
Număr cadre 

didactice 

Doctorat 1 

Gradul I 48 

Gradul II 8 

Definitivat 3 

Debutant 0 

Total 60 

  
3. Personal didactic încadrat în anul școlar 2018-2019 cu responsabilități la nivel de județ: 

Funcție 
Nr cadre 

didactice 

Inspectori școlari 5 

Profesori metodiști  3 

Formatori 3 

Mentori 2 

membri în Consiliul Consultativ ISJ 4 

Coordonator cerc metodic/județ 1 

4. Numărul cadrelor didactice cu gradație de merit:  

2017-2018 2018-2019 

17 17 

5. Situația încadrării personalului didactic auxiliar și nedidactic în anul școlar 2018-2019: 

Personal Funcții Nr norme 

Didactic auxiliar 

Secretar Șef 1 

Inginer de sistem 1 

Bibliotecar 1 

Laborant 1 

Contabil Șef 1 

Administrator patrimoniu 1 

Nedidactic  

Îngrijitor 4 

Paznic 2 

Muncitor 1 



21 

 

6. Populația școlară la nivelul Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu”, an școlar 2018-2019: 

An școlar Învățământ gimnazial Învățământ liceal Total 

2017-2018 125 701 826 

2018-2019 120 716 836 

7. Populația școlară nivel de învățământ gimnazial, an școlar 2018-2019: 

Clasa 
Înscrişi la începutul 

anului şcolar 

Rămași la sfârșitul 

anului școlar 

a V-a A 25 28 

a VI-a A 30 29 

a VII-a A 33 32 

a VIII-a A 31 31 

Total elevi gimnaziu 119 120 

8. Populația școlară nivel de învățământ - ciclul inferior al liceului, an școlar 2018-2019: 

Clasa a IX-a 

Profil Clasa Specializare 
Înscrişi la începutul 

anului şcolar 

Rămași la sfârșitul 

anului școlar 

uman A Filologie, intensiv engleză 30 31 

B Științe sociale, intensiv 

engleză 
30 31 

real C Științe ale naturii 30 29 

D Matematică informatică, 

bilingv limba engleză 
30 30 

E Matematică informatică, 

intensiv informatică 
30 29 

F Matematică informatică   30 30 

TOTAL elevi clasa a IX-a 180 180 

Clasa a X-a 

Profil Clasa Specializare 
Înscrişi la începutul 

anului şcolar 

Rămași la sfârșitul 

anului școlar 

uman A Filologie, intensiv engleză 30 30 

B Științe sociale, intensiv 

engleză 
28 28 

real C Științe ale naturii, intensiv 

franceză 
30 30 

D Matematică informatică, 

bilingv limba engleză 
30 30 

E Matematică informatică, 

intensiv informatică 
31 31 

F Matematică informatică   27 27 

TOTAL elevi clasa a X-a 176 176 
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9. Populația școlară nivel de învățământ - ciclul superior al liceului, an școlar 2018-2019: 

Clasa a XI-a 

Profil Clasa Specializare 
Înscrişi la începutul 

anului şcolar 

Rămași la sfârșitul 

anului școlar 

uman 

A Filologie, intensiv engleză 30 30 

B 
Științe sociale, intensiv 

engleză 
33 33 

real 

C Științe ale naturii 34 33 

D 
Matematică informatică, 

bilingv limba engleză 
29 29 

E 
Matematică informatică, 

intensiv informatică 
26 26 

F Matematică informatică 32 32 

TOTAL elevi clasa a XI-a 184 183 

Clasa a XII-a 

Profil Clasa Specializare 
Înscrişi la începutul 

anului şcolar 

Rămași la sfârșitul 

anului școlar 

uman 
A Filologie, intensiv engleză 29 29 

B Științe sociale 30 30 

real 

C 
Științe ale naturii, intensiv 

franceză 
31 31 

D 
Matematică informatică, 

bilingv limba engleză 
27 27 

E 
Matematică informatică, 

intensiv informatică 
31 31 

F Matematică informatică 29 29 

TOTAL elevi clasa a XII-a 177 177 

Mobilitatea elevilor la nivelul Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” 

An școlar 2018-2019: 

Total elevi an școlar 2018-2019 

Nivel de învățământ 

Gimnazial 
Liceal 

a IX-a – a X-a a XI-a – a XII-a 

La început de an școlar 119 356 361 

La sfârșitul anului școlar 120 356 360 

Total elevi /colegiu – 15.06.2019  836 

Analiza mobilității populației școlare:  

Scăderea/creșterea numărului de elevilor se explică astfel: 

− La clasa a IX-a C - Bradea Erick George – plecat în Marea Britanie cu părinții 

− La clasa a X-a A – State Melania – venită din Statele Unite ale Americii 

− La clasa a XI-a A – State Ștefania – venită din Statele Unite ale Americii 

Raport transfer an școlar 2018-2019 

- de la altă unitate de învățământ la CNMK 
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o la clasa a V-a au venit prin transfer 3 elevi, după etapa de transfer intersemestrial 

numărul de elevi de la clasa a V-a este de 28 de elevi 

o la clasa a IX-a A – eleva Popescu Ana Maria de la Colegiul Național ”Vasile 

Alecsandri” Galați 

o la clasa a IX-a B – elevul Spînu Alexandru de la Colegiul Național ”Vasile Alecsandri” 

Galați 

- de la CNMK la altă unitate de învățământ 

o elevul Lupea Radu Andrei, clasa a VI-a A – transferat la Colegiul Național ”Costache 

Negri” Galați 

o elevul Vîlcov Vlad Nicholas, clasa a VII-a A – transferat la Colegiul Național ”Elena 

Cuza” București 

o eleva Constantin Ana-Clara, clasa a IX-a E – transferat la Colegiul Național ”Matei 

Basarab” București 

o elevul Ignat Ștefan Daniel, clasa a X-a B – transferat la Colegiul Național ”Vasile 

Alecsandri” 

o elevul Bălănică Octavian, clasa a XI-a C – transferat la Colegiul Național ”Unirea” 

Brașov 

VIII. INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI  

an școlar 2018-2019 

1. Starea disciplinară 

Disciplina elevilor a fost analizată atât prin notele la purtare cât și prin situațiile discutate în 

cadrul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și discriminării în 

mediul școlar și promovarea interculturalității. 

1.1. Disciplina elevilor nivelului de învățământ gimnazial 

Clasă Număr de elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

a V-a A 28 28 0 0 

a VI-a A 29 26 
3 

pentru indisciplină 
0 

a VII-a A 32 31 0 
1  

pentru absențe 

a VIII-a A 31 31 0 0 

TOTAL 116 3 1 

1.2. Situația statistică a notelor la purtare ciclul gimnazial: 
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1.3. Disciplina elevilor nivelui de învățământ liceal 

Clasa a IX-a 

Clasă Număr de elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

A 31 29 2 0 

B 31 30 1 0 

C 29 29 0 0 

D 30 30 0 0 

E 29 30 0 0 

F 30 30 0 0 

TOTAL 177 3 0 

Clasa a X-a 

Clasă Număr de elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

A 30 30 0 0 

B 28 28 0 0 

C 30 30 0 0 

D 30 30 0 0 

E 31 31 0 0 

F 27 26 1 0 

TOTAL 175 1 0 

Clasa a XI-a 

Clasă Număr de elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

A 30 28 2 0 

B 33 30 3 0 

C 33 33 0 0 

D 29 29 0 0 

E 26 26 0 0 

F 32 30 2 0 

TOTAL 176 7 0 

Clasa a XII-a 

Clasă Număr de elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

A 29 28 1 0 

B 30 30 0 0 

C 31 30 1 0 

D 27 27 0 0 

E 31 31 0 0 

F 29 29 0 0 

TOTAL 175 2 0 
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1.4. Situația statistică a notelor la purtare la liceu an școlar 2018-2019: 

 

Starea disciplinară an școlar 2018-2019  - Note la purtare 

 Nr total elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

Nivel gimnazial 120 113 3 1 

Nivel liceal 716 703 13 0 

Colegiu 836 819 16 1 

La sfârșitul anului școlar 2018-2019 starea disciplinară a fost bună, 97,97% elevi au 10 la 

purtare. S-au înregistrat scăderi ale notelor la purtare din cauza numărului de absențe la liceu iar la 

gimnaziu pentru indisciplină și numărul de absențe de la orele de curs. 

Se apreciază că starea disciplinară la sfârșitul anului școlar 2018-2019 este constantă față de 

anul școlar 2017-2018: 

Starea disciplinară an școlar 2018-2019  - Note la purtare 

An școlar Nr total elevi Note de 10 Note între 9.99 și 7 Note sub 7 

2017-2018 826 808 18 0 

2018-2019 836 819 16 1 

2. Situația statistică a frecvenței elevilor la sfârșitul anului școlar 2018-2019 

2.1.Pe clase şi pe ani de studiu situaţia frecvenţei la sfârșitul anului școlar se prezintă astfel: 

GIMNAZIU 

              Absențe 

Clasa 
Total absențe Motivate Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

a V-a A 189 176 13 98.44 

a VI-a A 503 445 58 96.26 

a VII-a A 1073 571 502 92.77 

a VIII-a A 722 669 53 94.65 

TOTAL 2487 1861 626 95.53 
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LICEU 

CLASA a IX-a 

          Absențe 

Clasa 
Total absențe Motivate Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

a IX-a A 562 443 119 96.09 

a IX-a B 1118 783 335 92.23 

a IX-a C 782 671 111 94.19 

a IX-a D 569 521 48 96.30 

a IX-a E 314 118 196 97.82 

a IX-a F 747 566 181 94.63 

TOTAL 4092 3102 990 95.21 

CLASA a X-a 

            Absențe 

Clasa 
Total absențe Motivate Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

a X-a A 1787 1446 341 87.16 

a X-a B 1251 1061 190 90.37 

a X-a C 898 743 155 93.55 

a X-a D 1225 978 247 92.02 

a X-a E 629 439 190 95.91 

a X-a F 1031 875 156 91.48 

TOTAL 6821 5542 1279 91.75 

CLASA a XI-a 

             Absențe 

Clasa 
Total absențe Motivate Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

a XI-a A 1327 1049 278 90.13 

a XI-a B 915 637 278 93.81 

a XI-a C 962 744 218 93.72 

a XI-a D 619 496 123 95.40 

a XI-a E 606 426 180 94.98 

a XI-a F 838 653 185 94.15 

TOTAL 5267 4005 1262 93.70 

CLASA a XII-a 

           Absențe 

Clasa 
Total absențe Motivate Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

a XII-a A 1941 1672 269 82.93 

a XII-a B 1321 1089 232 88.77 

a XII-a C 1485 1218 267 87.78 

a XII-a D 925 666 259 91.56 

a XII-a E 1199 852 347 90.47 

a XII-a F 848 554 294 92.54 

TOTAL 7719 6051 1668 89.01 
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2.2. Clasele cu cea mai bună frecvență la sfârșitul anului școlar 2018-2019 

Clasa Profesor diriginte Total absențe Motivate Nemotivate 
Frecvență             

% total abs  

a V-a A Ganea Veronica 189 176 13 98.44 

a IX-a E Onose Daniel 314 118 196 97.82 

a X-a E 
Dimitrievici Lucian 

Traian 
629 439 190 95.91 

a XI-a D Negoiță Camelia 619 496 123 95.40 

a XII-a F Mogoș Cătălin 848 554 294 92.54 

2.3. Frecvența elevilor la nivelul colegiului/ an școlar 2018-2019 

 

 
Total absențe Motivate Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

Gimnaziu 2487 1861 626 95,53 

Liceu 23899 18700 5199 92,42 

TOTAL 26386 20561 5825 93,97 

2.4. Frecvența elevilor colegiului comparativ an școlar 2017-2018 –an școlar 2018-2019 

− Situația statistică comparativă la nivel de învățământ gimnazial 

An școlar 
Număr 

de elevi 

Total de 

absențe 
Motivate  Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

2017-2018 125 913 866 47 98,6 

2018-2019 120 2487 1861 626 95,53 

− Situația statistică comparativă la nivel de învățământ liceal 

An școlar 
Număr 

de elevi 

Total de 

absențe 
Motivate  Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

2017-2018 701 21513 18298 3215 96,86 

2018-2019 716 26386 20561 5825 92,42 

− Situația statistică comparativă la nivel de colegiu: 

An școlar 
Număr 

de elevi 

Total de 

absențe 
Motivate  Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

2017-2018 826 22426 19164 3262 97,5 

2018-2019 836 28873 22422 6451 93,97 

Analiza frecvenței elevilor colegiului: 

La sfârșitul anului școlar 2018-2019 se înregistrează o creștere a numărului total de absențe 

la nivelul colegiului cu 6447 de absențe și o scădere a indicatorului de frecvență la orele de curs 

cu 3,53% comparativ cu datele statistice de la sfârșitul anului școlar 2017-2019 

Posibile cauze a acumulării numărului total de absențe și a numărului de absențe 

nemotivate sunt:  

Cauze obiective: 

− Situația școlară nerezolvată a elevului de la clasa a VII-a a condus la un număr foarte mare de 

absențe la ciclul gimnazial (elevul fiind în altă țară împreună cu familia, părinții nu doresc să 

depună cerere de retragere din sistemul de învățământ românesc)  

− Elevi din familii monoparentale sau copii lăsaţi în grija unor rude pe perioada în care părinţii 

sunt plecaţi pentru muncă din localitate (supraveghere precară a elevilor din partea familiei) 
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− Elevii care au participat la activități educative în timpul orelor de curs. (Art. 107. Alin. (1) din 

ROFUIP:”Activitatea educativă extraşcolară din unităţile de învăţământ se desfăşoară în 

afara orelor de curs”) 

− Dezinteres și lipsa de atractivitate față de activitățile școlare: fuga de la oră ascunzându-se în 

toaleta elevilor sau părăsind incinta instituției școlare 

Cauze subiective: 

− Copii cu probleme reale de sănătate, temporare sau permanente, a căror absenţă de la şcoală 

este justificată şi care depun eforturi pentru încheierea situaţiei lor şcolare. 

− Elevi care desfășoară activități sportive în afara unității de învățământ la cluburi sportive, 

perioadă în care lipsesc participând la diferite competiții 

− Dificultăți de adaptare și relaționare în mediul școlar – situații care pot afecta imaginea de 

sine, încrederea în sine şi stima de sine, cu repercusiuni asupra aspiraţiilor şi a interesului 

şcolar 

Propuneri de măsuri de prevenire a absenteismului școlar: 

− participarea conştientă, activă şi voluntară a elevilor părinţilor şi profesorilor la efortul general 

de a creşte calitatea instrucţiei şcolare; 

− o acţiune sistematică de ameliorare a cauzelor ce determină acest comportament coroborată 

cu activităţi destinate ridicării stimei de sine, activități educative care să eficientizeze şi 

conintereseze atât elevii, cât şi profesorii; 

− atragerea elevilor spre disciplina predată prin tratarea diferențiată  în funcţie de posibilităţile 

intelectuale ale fiecărui elev, şi adaptarea sarcinilor pe care elevul trebuie să le rezolve 

− notarea riguroasă a absenţelor la fiecare oră de curs; 

− utilizarea metodelor de predare – învăţare atractive; 

− organizarea activităţilor şcolare extracurriculare sau a competiţiilor interne cât mai variate, la 

care pot resimţi succese mai multe categorii de elevi. 

− schimbul de informații dintre profesori și părinți în mediul școlar poate conduce la creşterea 

stimei de sine şi implicit la abandonarea tendinţelor de absenteism, elevul va simți că este 

important atât pentru profesor cât și pentru părinte; 

3. Situația statistică a procentului de promovare la sfârșitul anului școlar 2018-2019 

3.1. Situația statistică a promovabilității la nivel de învățământ gimnazial 

CLASA a V-a 

An școlar 

Înscrişi 

început an 

şcolar 

Înscrişi 

sfârşit an 

școlar 

Promovaţi % 

Medii 

7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

2017-2018 29 29 29 100 0 0 29 0 

2018-2019 25 28 28 100 0 0 25 3 
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CLASA a VI-a 

An școlar 

Înscrişi 

început an 

şcolar 

Înscrişi 

sfârşit an 

școlar 

Promovaţi % 

Medii 

7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

2017-2018 33 32 32 100 0 0 30 2 

2018-2019 30 29 29 100 0 2 26 1 

 

CLASA a VII-a 

An școlar 

Înscrişi 

început an 

şcolar 

Înscrişi 

sfârşit an 

școlar 

Promovaţi % 

Medii 

R 
7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

2017-2018 32 32 32 100 0 0 29 3 0 

2018-2019 33 32 31 96.88 0 1 29 1 1 

 

CLASA a VIII-a 

An școlar 

Înscrişi 

început an 

şcolar 

Înscrişi 

sfârşit an 

școlar 

Promovaţi % 

Medii 

7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

2017-2018 32 32 32 100 0 2 30 0 

2018-2019 31 31 31 100 0 0 29 2 
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3.2.Situația statistică a promovabilității la nivel de învățământ liceal – an școlar 2018-2019 

CLASA a IX-a 

Clasa 

Înscrişi 

început 

an şcolar 

Înscrişi 

sfârşit an 

școlar 
Promovaţi % 

Medii SN 

8-8.99 9-9.99 10 

a IX-a A 30 31 31 100 10 21 0  

a IX-a B 30 31 30 96.77 8 22 0 1 

a IX-a C 30 29 29 100 3 25 1  

a IX-a D 30 30 30 100 7 23 0  

a IX-a E 30 29 29 100 3 26 0  

a IX-a F 30 30 30 100 3 27 0  

TOTAL 180 180 179 99.46 35 144 1 1 

 

An școlar 

Înscrişi 

început an 

şcolar 

Înscrişi 

sfârşit an 

școlar 

Promovaţi % 

Medii SN 

8-8.99 9-9.99 10 

2017-2018 171 169 169 100 62 107 0 0 

2018-2019 180 180 179 99.46 35 144 1 1 
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CLASA a X-a 

Clasa 

Înscrişi 

început 

an şcolar 

Înscrişi 

sfârşit an 

școlar 
Promovaţi % 

Medii Corig 

7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 1 ob 

a X-a A 30 30 30 100 0 12 17 1 0 

a X-a B 28 28 26 92,85 0 1 25 0 2 

a X-a C 30 30 30 100 0 2 28 0 0 

a X-a D 30 30 30 100 0 10 20 0 0 

a X-a E 31 31 31 100 0 3 28 0 0 

a X-a F 27 27 27 100 0 7 20 0 0 

TOTAL 176 176 174 98,81 0 35 138 1 2 

An școlar 

Înscrişi 

început an 

şcolar 

Înscrişi sfârşit 

an școlar 
Promovaţi % 

Medii Corig 

1 ob 
8-8.99 9-9.99 10 

2017-2018 185 182 182 100 54 128 0 0 

2018-2019 176 176 174 98,81 35 138 1 2 

 

 

CLASA a XI-a 

Clasa 

Înscrişi 

început 

an şcolar 

Înscrişi 

sfârşit an 

școlar 
Promovaţi % 

Medii 

7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

a XI-a A 30 30 30 100 0 3 27 0 

a XI-a B 33 33 33 100 0 8 23 2 

a XI-a C 34 33 33 100 0 9 24 0 

a XI-a D 29 29 29 100 0 8 21 0 

a XI-a E 26 26 26 100 0 14 12 0 

a XI-a F 32 32 32 100 1 9 22 0 

TOTAL 184 183 183 100 1 51 129 2 
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An școlar 

Înscrişi 

început an 

şcolar 

Înscrişi 

sfârşit an 

școlar 

Promovaţi % 

Medii 

7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

2017-2018 176 177 177 100 0 34 143 1 

2018-2019 184 183 183 100 1 51 129 2 

 

CLASA a XII-a 

Clasa 

Înscrişi 

început 

an şcolar 

Înscrişi 

sfârşit an 

școlar 
Promovaţi % 

Medii Corig 

7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 1 ob 

a XII-a A 29 29 29 100 0 4 24 1 0 

a XII-a B 30 30 30 100 0 5 25 0 0 

a XII-a C 31 31 31 100 0 3 28 0 0 

a XII-a D 27 27 26 96,30 0 3 23 0 1 

a XII-a E 31 31 31 100 0 2 29 0 0 

a XII-a F 29 29 29 100 0 4 24 1 0 

TOTAL 177 177 176 99,38 0 21 153 2 1 

 

An școlar 

Înscrişi 

început an 

şcolar 

Înscrişi 

sfârşit an 

școlar 

Promovaţi % 

Medii Corig 

1 ob 
8-8.99 9-9.99 10 

2017-2018 173 173 173 100 29 138 6 0 

2018-2019 177 177 176 99,38 21 153 2 1 
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3.3.Analiza promovabilității elevilor colegiului: 

A. Raportat la numărul de elevi, se constată o scădere cu 0,93% a numărului de medii de 10 la 

sfârșitul anului școlar 2018-2019 față de anul școlar 2017-2018: 

An școlar Număr de elevi 
Medii de 10 

Ciclul gimnazial Ciclul liceal Colegiu 

2017-2018 826 5 7 12 

2018-2019 836 7 6 13 

B. Ciclul de învățământ gimnazial: 

Comparativ cu anul școlar 2017-2018, la sfârșitul anului școlar 2018-2019  se constată o 

scădere a promovabilității cu 0,78%. Această scădere este cauzată de refuzul părintelui 

elevului de la clasa a VII-a cu privire la depunerea cererii de retragere din sistemul de 

învățământ românesc, elevul fiind plecat cu familia din România. 

CLASA 

Promovabilitate % 

2017-2018 2018-2019 

a V-a A 100 100 

a VI-a A 100 100 

a VII-a A 100 96,88 

a VIII-a A 100 100 

Promovabilitate 

gimnaziu % 
100 99,22 

C. Ciclul de învățământ liceal: 

Comparativ cu anul școlar 2017-2018, la sfârșitul anului școlar 2018-2019  se constată o 

scădere a promovabilității cu 0,58% 

CLASA 
Promovabilitate % 

2017-2018 2018-2019 

a IX-a 100 99,46 

a X-a 100 98,81 

a XI-a A 100 100 

a XII-a A 100 99,38 

Promovabilitate 

liceu % 
100 99,42 
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D. Promovabilitatea la nivel de colegiu 

An școlar învățământ gimnazial învățământ liceal colegiu 

2017-2018 100 100 100 

2018-2019 99,22 99,42 99,32 

Promovabilitate la nivelul colegiului la sfârșitul anului școlar 2018-2019 este de 99,32% și se 

justifică astfel: 

− Ciclul gimnazial: 

▪ 1 elev clasa a VII-a – repetent 

− Ciclul liceal 

▪ 1 elev clasa a IX-a B – situație neîncheiată la educație fizică 

▪ 2 elevi clasa a X-a B – corigenți la limba și literatura română 

▪ 1 elev clasa a XII-a D – corigent la matematică 

E. Repartizarea mediilor la nivel de colegiu se prezintă astfel: 

An  şcolar Număr de elevi 
Medii Corig 

1 ob 
SN R 

7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

2017-2018 826 0 181 633 12 0 0 0 

2018-2019 836 1 145 672 13 3 1 1 

Cu toate că 5 elevi nu au promovat la sfârșitul anului școlar 2018-2019, 81,94% din elevii colegiului 

au obținut medii cuprinse între 9 și 10 comparativ cu sfârșitul anului școlar 2017-2018 când 78,10%  

dintre elevii colegiului au obținut medii cuprinse între 9 și 10. 

IX.  STIMULAREA ELEVILOR  - ACORDAREA BURSELOR 

Acordarea burselor reprezintă o formă de sprijin material, vizând atât protecția socială, cât și 

stimularea elevilor care obțin rezultate foarte bune la învățătură si disciplină și se realizează conform 

OMECTS nr 5576 din 7 octombrie 2011 

A. Bursele se acordă de la bugetul local potrivit prevederilor art. 105 alin. (2) din Legea educației 

naționale nr. 1/2011 

A.1. Burse de merit an școlar 2018-2019 

Semestrul I: 

Conform proces verbal nr. 4534/02.10.2018  - 477 burse de MERIT/colegiu după cum urmează: 

▪ Ciclu de învățământ gimnazial – 93 burse de merit 

▪ Ciclu de învățământ liceal – 384 burse de merit 

- Ciclu de învățământ gimnazial 

Nr crt Clasa Nr burse 

1 a VI-a A 30 

2 a VII-a A 33 

3 a VIII-a A 30 

TOTAL – 83 BURSE DE MERIT 

- Ciclu de învățământ liceal 

Nr crt Clasa Nr burse 

1 a IX-a D 2 

2 a IX-a E 3 

3 a IX-a F 2 

4 a X-a A 18 
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Nr crt Clasa Nr burse 

5 a X-a B 15 

6 a X-a C 23 

7 a X-a D 17 

8 a X-a E 20 

9 a X-a F 18 

10 a XI-a A 17 

11 a XI-a B 17 

12 a XI-a C 23 

13 a XI-a D 27 

14 a XI-a E 18 

15 a XI-a F 23 

16 a XII-a A 27 

17 a XII-a B 24 

18 a XII-a C 27 

19 a XII-a D 20 

20 a XII-a E 21 

21 a XII-a F 22 

TOTAL – 384 BURSE DE MERIT 

Semestrul II: 

Conform proces verbal nr. 570/27.02.2019  - 785 burse de MERIT/colegiu după cum urmează: 

▪ Ciclu de învățământ gimnazial – 114 burse de merit 

▪ Ciclu de învățământ liceal – 671 burse de merit 

− Ciclu de învățământ gimnazial 

Nr crt Clasa Nr burse 

1 a V-a A 28 

2 a VI-a A 25 

3 a VII-a A 31 

4 a VIII-a A 30 

TOTAL – 114 BURSE DE MERIT 

- Ciclu de învățământ liceal 

Nr crt Clasa Nr burse 

 a IX-a A 29 

 a IX-a B 29 

 a IX-a C 28 

 a IX-a D 29 

 a IX-a E 28 

 a IX-a F 28 

 a X-a A 26 

 a X-a B 27 

 a X-a C 30 

 a X-a D 27 

 a X-a E 29 

 a X-a F 26 

 a XI-a A 28 

 a XI-a B 30 

 a XI-a C 31 
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Nr crt Clasa Nr burse 

 a IX-a A 29 

 a IX-a B 29 

 a IX-a C 28 

 a XI-a D 27 

 a XI-a E 19 

 a XI-a F 27 

 a XII-a A 27 

 a XII-a B 30 

 a XII-a C 30 

 a XII-a D 26 

 a XII-a E 31 

 a XII-a F 29 

TOTAL – 671 BURSE DE MERIT 

A.2. Burse de ajutor social 

Semestrul I: 

Nr 

crt 
Clasa Nr burse Tip 

1.  a X-a A 1 Venit mic 

2.  a XI-a C 1 medicală 

3.  a XII-a F 1 medicală 

Semestrul II: 

Nr crt Clasa Nume burse Tip 

1. a VI-a 1 medicală 

2. a IX-a D 1 medicală 

3. a X-a D 1 medicală 

4. a XI-a C 1 medicală 

5. a XI-a F 1 medicală 

6. a XII-a F 1 medicală 

A.3. Bursă de studiu 

1 bursă de studiu – clasa a XII-a A 

A.4. Burse de performanță- 5 burse de performanță/colegiu/ an școlar 2018-2019 

- Ciclu de învățământ gimnazial 

Nr crt clasa Premiul Competiție 

1 a VIII-a A I CAEN, anexa 5, poz. 176 

TOTAL  - 1 BURSE DE PERFORMANȚĂ 

- Ciclu de învățământ liceal 

Nr crt clasa Premiul Competiție 

1 a IX-a E I CCSSN 2018, poz 13 
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2 a X-a E III CAEN, anexa 2, poz 27 

3 a XI-a E III CAEN, anexa 5, poz. 22 

4 a XI-a E III CAEN, anexa 5, poz. 22 

TOTAL  - 4 BURSE DE PERFORMANȚĂ 

B. Program național de protecție socială Program Național ”Bani de liceu” conform HG nr 

1488/2004:6 elevi 

1. 1 elev – clasa a XI-a C 

2. 1 elev – clasa a XI-a C 

3. 1 elev – clasa a XI-a B 

4. 1 elev – clasa a XII-a B 

5. 1 elev – clasa a XI-a C 

6. 1 elev – clasa a X-a C 

X. EXAMENE NAȚIONALE 

Clasamentul liceelor la nivel național/județean  a fost realizat prin ponderarea următoarelor 

medii din fiecare liceu: media de admitere (40%), media de la examenul de BAC (30%), 

promovabilitatea la BAC (20%) și media rezultatelor obținute la olimpiade (10%): 

Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” ocupă  

- locul 39 în topul național,  

- locul 1 la nivel de județ  

având următoarele rezultate recunoscute la nivel național: 

A. Examenul de Evaluare Națională 2019 – 31 candidați  

o Promovabilitate 100% (primul loc pe județ în clasament)  

o 1 medie generală de 10 

B. Examenul de Bacalaureat  2019– 170 candidați 

Sesiune iunie-iulie 2019 

o Promovabilitate 100% (primul loc pe județ în clasament)  

o 1 medie generală de 10 

Sesiune august 2019 

o Promovabilitate 0% (1 candidat nepromovat) 

C. Rezultate la olimpiadele faza națională 

La sfârșitul anului școlar 2018-2019 s-au obținut următoarele rezultate: 

Nr. 

Crt. 

Nume prenume                                

Elev participant //Profesor 

coordonator 

clasa 

/profesor 
Olimpiada Premiu 

1 Stelian Tiberiu Andrei a VIII-a 
Fizica participare 

2 Onose Daniel profesor 

3 Stelian Tiberiu Andrei a VIII-a 
Fizica participare 

4 Onose Daniel profesor 

5 Adam Adrian-Claudiu a XII-a E 
Informatica participare 

6 Neagu Violeta profesor 

7 Dublea M.G. Roxana Ioana a X-a A Limbi 

clasice 
participare 

8 Buruiana Niculina  profesor 

9 Gheorghiu Ioana Flavia a IX-a C Istorie participare 
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Nr. 

Crt. 

Nume prenume                                

Elev participant //Profesor 

coordonator 

clasa 

/profesor 
Olimpiada Premiu 

10 Crudu Mihai profesor 

11 Tudose Maria a IX-a C 
Neogreaca participare 

12 Tudose Elena a X-a C 

13 Dima Carmen  a X-a C Religie 

ortodoxa 
participare 

14 Popa Ionica Viorica profesor 

15 Munteanu M.C. Denisa-Ionela a XI-a  
Geografie participare 

16 Bulgaru Mariana profesor 

17 Visan S Alexandra a XI-a  
Franceza participare 

18 Bira Rodica profesor 

19 Durac Alexandru a IX-a B 

ONSS - 

fotbal liceal  
mentiune 

20 Bucevschi Vlad a X-a A 

21 Anton Amir a XI-a A 

22 Bizgan Cosmin a XI-a A 

23 Zarnescu Bogdan a X-a F 

24 Zamfir Alin a X-a F 

25 Darie George a XI-a F 

26 Dodu Roberto a X-a D 

27 Alecu Alexandru a X-a D 

28 Chinde Cristian a XI-a C 

29 Munteanu Dumitru profesor 

30 Modreanu C.M. Maria a IX-a B Logica - 

stiinte 

socio-

umane 

participare 
31 Iosif Lenuta profesor 

32 Botez Andrei a IX-a D 
Limba 

engleza 
participare 33 Stoleru Mihai-Madalin a IX-a B 

34 Balan Laura profesor 

35 Besleaga N. Aida-Gabriela a VII-a  Lingvistica 

- Solomon 

Marcus 

participare 36 Alexandru Tanta profesor 

37 Necula Vijelie Carmen profesor 

D. Admiterea la liceu:  

Profil 
Specializare 

Ultima medie 

2019 2018 

Uman Filologie 8,80 8,62 

Știiințe sociale 8,62 8,65 

Real Științele naturii 9,07 8,97 

Matematică-informatică, bilingv engleză 9,02 9,02 

Matematică-informatică 9,00 9,00 

Director, 

profesor POPESCU MĂDĂLINA 
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XI. ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE 

XI. 1. COMPARTIMENT SECRETARIAT 

Compartimentul  secretariat funcţionează pentru elevi, părinţi, personalul unităţii de învăţământ 

şi alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru stabilit de directorul unităţii. 

În anul şcolar 2018-2019 compartimentul secretariat, având ca obiectiv general asigurarea 

interfeţei dintre şcoalã şi beneficiari, şi-a desfãşurat activitatea în baza unui program aprobat de 

directorul unitãţii, astfel încât  sã fie asiguratã permanenţa pe întreaga perioadã de desfãşurare a orelor 

de curs. 

Obiectivul specific urmărit a fost managementul activităţilor de secretariat.  

În realizarea acestui obiectiv s-a avut în vedere derularea activităţilor  compartimentului cu 

respectarea termenelor şi a legislaţiei în vigoare. Astfel, la începutul anului şcolar au fost derulate 

activitãţi privind : 

− evidenţa resurselor umane : realizarea încadrãrii cu personal a unitãţii şcolare, a schemei orare,  

− evidenţa, gestionarea şi completarea  dosarelor personale, 

− evidenţa, gestionarea  S.I.I.I.R. 

−  întocmirea statelor de funcţii, 

−  întocmirea  statelor de personal, 

−  întocmirea statelor de plata lunar şi vizarea la Inspectoratul Şcolar 

−  întocmirea fişelor de încadrare,  

−  întocmirea dosarelor pentru inscrierea la examenele de grade. 

−  întocmirea dosarelor pentru salariatii pensionabili ( două dosare ) 

− întocmirea actelor de studii pentru absolvenții promoției 2019 - 1089 diplome   

S-a urmărit în permanenţã completarea şi actualizarea corectã şi la timp a documentelor şcolare  

− registre matricole,  

− registre de evidenţã şi inscriere a elevilor precum şi asigurarea acestora prin  

− s-a efectuat comandă în timp util pentru:  

o cataloagelor şcolare,  

o registrelor matricole,   

o registrele de evidenţã a actelor de studii,  

Au fost întocmite corect şi la timp :  

- situaţiile statistice lunare, semestriale sau anuale solicitate de ISJ,  

- diverse note telefonice şi situaţii solicitate de ISJ 

- burselor şi ajutoarelor financiare, cele pentru decontarea abonamentelor elevilor. 

- diverse duplicate după actele de studii ale absolvenţilor 

- diverse adeverinţe pentru elevi şi personalul şcolii 

Pe parcursul anului şcolar s-a asigurat, lunar, plata alocaţiilor de stat pentru elevii care au 

împlinit 18 ani, actualizându-se baza de date în funcţie de cererile depuse de aceştia. 

Au fost întocmite dosarele pentru înscrierea şi participarea elevilor la examenele naţionale 

(bacalaureat). 

A fost realizatã, de asemenea, legãtura permanentã între şcoalã şi familiile elevilor prin 

realizarea corespondenţei specifice. 

S-a avut în vederea asigurarea informãrii corecte şi la timp atât a cadrelor didactice cât şi a 

elevilor şi pãrinţilor acestora prin comunicarea şi afişarea la loc vizibil a tuturor metodologiilor, 

notelor, circularelor sau a oricăror alte documente care prezentau interes pentru aceştia. 

Toată activitatea a fost desfăşurată ţinându-se cont de modificările legislative apărute în 2018-

2019:  

− Legea 40/2011 pentru modificarea şi completarea Codului Muncii 

− Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 
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− Legea 63/2011 pentru încadrarea şi salarizarea în anul 2011 a personalului didactic şi didactic 

auxiliar 

− H.G.R. nr 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor. 

Întocmit, 

Secretar șef, 

Gherghișan Daniela 

 

XI. 2. SERVICIU FINANCIAR 

Subsemnata Condrat Dorina, în calitate de contabil-şef la Colegiul Naţional Mihail Kogălniceanu 

Galaţi, în anul şcolar 2018-2019 mi-am îndeplinit sarcinile de serviciu conform fişei postului şi am 

desfăşurat activităţi impuse de necesitatea rezolvării unor situaţii ivite pe parcurs. 

Într-o ordine aleatorie enumăr: 

- Zilnic am întocmit ordonanţări, angajamente bugetare şi globale, am efectuat 

înregistrări contabile şi în articole bugetare; 

- Periodic, funcţie de scadenţa facturilor primite de la furnizori şi a deschiderilor de 

credite primite de la ordonatorul de credite, am întocmit documente pentru plata 

acestora; 

- În perioada 01-10 ale fiecărei luni am încheiat luna precedentă, am depus raportări la 

Primăria Municipiului Galaţi, ISJ Galaţi, am verificat cheltuielile de personal 

împreună cu secretara şef; 

- Am întocmit monitorizări pentru Trezoreria Municipiului Galaţi, Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Galaţi şi Primăria Municipiului Galaţi. 

- Până în data de 20 lunar am întocmit şi depus raportările în platforma online 

Forexebug, atât pentru Buget de Stat, cât şi pentru Buget Local, respectiv:  

 Lunar: F1115 - Cont de excuţie non-trezor, F1102 - Balanţa de verificare, F1118 - Plăţi 

restante şi situaţia numărului de posturi; 

 Trimestrial: F1115-Cont de excuţie non-trezor, F1102-Balanţa de verificare, F1118-Plăţi 

restante şi situaţia numărului de posturi, F1114 - Situaţia plăţilor efectuatre şi a sumelor declarate 

pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare, F1122-Situaţia plăţilor 

efectuate din  fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58), F1123 - 

Situaţia plăţilor efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă, 

F1125-Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instutuţiilor publice; 

 Anual: F1115-Cont de excuţie non-trezor, F1102-Balanţa de verificare, F1110 - Situaţia 

modificărilor în structura activelor, F1112 - Situaţia acţiunilor părţilor sociale, F1105 - Active fixe 

corporale, F1107 - Active fixe necorporale, F1113 - Situaţia stocurilor, F1118 - Plăţi restante şi 

situaţia numărului de posturi, F1114 - Situaţia plăţilor efectuatre şi a sumelor declarate pentru cota-

parte aferentă cheltuielilor finanţate din FEN postaderare, F1122-Situaţia plăţilor efectuate din  

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (titlul 56 şi titlul 58), F1123 - Situaţia plăţilor 

efectuate la Titlul 65 Cheltuieli aferente programelor cu finanţare rambursabilă, F1125-Situaţia 

activelor şi datoriilor financiare ale instutuţiilor publice, F1127 - Balanţa deschisă. 

- Până pe data de 14 lunar am întocmit viramentele prin programul Ministerului 

Finanţelor Publice ( OP)  pentru cheltuielile de personal;  

- Până pe data de 8 lunar am primit, înregistrat şi raportat la ISJ abonamentele 

elevilor; 

- Am mers bisăptămânal sau chiar mai des la Trezoreria Municipiului Galaţi cu 

documentele specifice decontării/verificării. 

- Lunar am întocmit S1 pentru Institutul Naţional de Statistică şi ISJ Galaţi, am depus 

Declarația 112 -declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului 



41 

 

pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, Declaratia 100 - declaraţie privind 

obligaţiile de plată la bugetul de stat pentru vărsăminte datorate pentru fondul de handicap;  

- Am întocmit şi depus dosare la Casa de Asigurări de Sănătate Galaţi când legea a 

impus recuperarea CM;  

- Am întocmit adrese ISJ Galaţi, solicitări alocare fonduri abonamente şcolare şi 

decontare bilete de transport elevilor;  

- Am întocmit Balanţe de verificare lunare: Buget local, Buget din venituri proprii şi 

Buget de stat. 

- Trimestrial am întocmit Situaţiile financiare cu anexele aferente atât pentru Primăria 

Municipiului Galaţi din fondurile ce s-au derulat prin Bugetul local, precum şi pentru ISJ 

Galaţi din fondurile  primite de la Bugetul de Stat, fluxurile de trezorerie; 

- Am întocmit Contul de execuţie pe bugete Total şi pe subcapitole. 

- Anual şi ori de câte ori s-au efectuat rectificări am întocmit Bugetul de venituri şi 

cheltuieli venituri proprii şi detalierea cheltuielilor, atât pe centralizat cât şi pe 

subcapitole cu anexele aferente ;  

- Am participat, împreună cu conducerea unităţii şcolare, la încheierea de contracte cu 

furnizorii de utilităţi şi servicii;   

- Am mers la Instituţiile de credit cu care colaborăm pentru salarii, abonamente şi 

burse şcolare cu diverse documente ( Specimene de semnături, etc ) 

- Am efectuat verificări şi punctaje, am întocmit CEC –uri numerar pentru plata  

salariilor, burselor, abonamentelor şi cheltuielilor materiale,  situatii către ISJ 

referitoare la abonamente, cheltuieli de capital, INS efectivul salariatilor;  

- Am făcut parte din diverse comisii de la nivelul unităţii de învăţământ. 

- Am colaborat cu conducerea instituţiei în diverse acţiuni şi am informat-o în legătură 

cu noutăţi privind legislaţia specifică, am oferit disponibilitate la sarcini şi 

operativitate în îndeplinirea lor.  

- Am răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii privind prezenţa în unitate. 

- Împreună cu Administratorul de patrimoniu am completat  Planul anual de achizitii. 

- Am respectat ordinea şi disciplina la locul de muncă, normele de protecţia muncii, de 

PSI şi ISU pentru toate tipurile de activităţi desfăşurate în cadrul instituţiei 

- Am răspuns tuturor solicitărilor referitoare la orice situaţii contabile . 

- Urmărirea executării integrale a planului de venituri şi cheltuieli, în scopul unei 

judicioase utilizări a creditelor alocate; 

- Monitorizarea cheltuielilor de personal pentru  fiecare lună  pentru bugetul local  şi 

pentru bugetul de stat; 

- Necesar credite bugetare pentru cheltuieli de personal, bunuri şi servicii, burse, 

transport, cheltuieli de capital – lunar; 

- Înregistrarea tuturor operaţiunilor contabile la zi, încheierea balanţelor de verificare 

sintetice -  lunar; 

- Efectuarea controlului de salarii la Trezoreria Municipală Galaţi pentru fiecare lună; 

- Verificarea statelor de plată a burselor sociale, de merit, de studiu, bani de liceu în 

funcţie de creditele aprobate de Primărie şi I.S.J. Galați; 

- Ținerea evidenței contabile a veniturilor încasate din închirieri; 

- Propuneri pentru formarea comisiilor de inventariere privind inventarierea bunurilor 

materiale aflate în gestiunea unității - Referat înregistrat sub nr. 5125 în data de 

27.11.2018; 

- Organizarea și exercitarea controlului financiar preventiv, în conformitate cu 

reglementările în vigoare; 

- S-a organizat, conform dispozițiilor în vigoare, circuitul actelor justificative şi al 

documentelor contabile și înregistrarea lor în mod cronologic și sistematic în evidența 

contabilă; 
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- Am participat la cursuri şi programe de formare specifice postului, respectiv 

Managementul Resurselor Umane organizat de Casa Corpului Didactic Călăraşi (iulie 

2018). 

 Evidența contabilă a Colegiului Național Mihail Kogălniceanu Galați este organizată în 

conformitate cu Legea Contabilității nr. 82/1991.  

 În desfăşurarea activităţii s-a urmărit permanent  încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de 

învăţământ. Finanţarea unitătii de învăţământ, în anul şcolar 2018-2019, a fost realizată de la bugetul 

local, de la bugetul de stat şi prin venituri proprii. 

 Bugetul aprobat al entităţii, pe titluri şi pe surse de finanţare, pentru anul financiar 2018 

şi anul financiar 2019 se prezintă astfel: 

BUGET APROBAT  -

INDICATORI- 

  
2018 2019 (la 30.06.2019) 

Buget de 

Stat 

Buget 

Local 

Venituri 

Proprii 

Buget de 

Stat 

Buget 

Local 

Venituri 

Proprii 

TOTAL CHELTUIELI 

(01+70+79+84), din care: 

 

  3766882 4138500 34000 4989780 588700 40000 

CHELTUIELI CURENTE 

(10+20+30+40+50+51+55+57+59) 

 

01 3766882 3842500 34000 4989780 588700 40000 

TITLUL I  CHELTUIELI DE 

PERSONAL (cod 

10.01+10.02+10.03) 

 

10 3740019 3150500 6000 4810770 0 7000 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII 

(cod 20.01 la 20.30) 

 

20 0 461000 28000 0 372000 33000 

TITLUL IX ASISTENTA 

SOCIALA  (cod 57.01+ 57.02) 

 

57 10000 5000 0 17000 7700 0 

TITLUL  XI ALTE CHELTUIELI 

(cod 59.01 la 59.30) 

 

59 16863 226000 0 162010 209000 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 

71+72+75) 

 

70 0 296000 0 0 0 0 

Realizarea execuţiei bugetare a fost efectuată conform prevederilor legale, fiind întocmite 

trimestrial şi anual dări de seamă contabile privind execuţia bugetară, în conformitate cu normele 

metodologice ale Ministerului Finanţelor Publice, şi transmise Primăriei Municipiului Galaţi. 

 Pentru fondurile primite de la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, au fost întocmite contul de 

execuţie a bugetului de stat pe formularul anexat la darea de seamă contabilă pentru instituţii publice 

şi prezentat Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi. 

Structurat, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli se prezintă astfel: 

     LEI 

 BUGET DE STAT   

2018   2019 (la 30.06.2019) 

Buget 

Aprobat 

Plăţi 

realizate 

Buget 

Aprobat 

Plăţi 

realizate 

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84), 

din care:   61844 54537 4989780 2653667 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+57+59) 01 61844 54537 4989780 2653667 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 30234 30234 4810770 2513640 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  20 1610 1610 0 0 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 14000 13411 17000 10366 

TITLUL  XI ALTE CHELTUIELI 59 16000 9282 162010 129661 

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 

71+72+75) 70 0 0 0 0 

 BUGET LOCAL   2018   2019 (la 30.06.2019) 
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Buget 

Aprobat 

Plăţi 

realizate 

Buget 

Aprobat 

Plăţi 

realizate 

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84), 

din care:   4138500 3726334 588700 401236 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+57+59) 01 3842500 3724176 588700 401236 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 3150500 3149443 0 0 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  20 461000 382037 372000 258231 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 5000 3423 7700 4375 

TITLUL  XI ALTE CHELTUIELI 59 226000 189273 209000 138630 

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 

71+72+75) 70 296000 2158 0 0 

VENITURI PROPRII   

2018   2019 (la 30.06.2019) 

Buget 

Aprobat 

Plăţi 

realizate 

Buget 

Aprobat 

Plăţi 

realizate 

TOTAL CHELTUIELI (01+70+79+84), 

din care:   30000 29673 40000 17210 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+57+59) 01 30000 29673 40000 17210 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 11000 10766 7000 6196 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  20 19000 18907 33000 11014 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 0   0 0 

TITLUL  XI ALTE CHELTUIELI 59 0   0 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 

71+72+75) 70 0 0 0 0 

 În vederea administrării eficiente a resurselor materiale s-a urmărit permanent o eficienţă în 

aprovizionare, în ordinea necesităţilor, a evitării întârzierilor, a achiziţionării bunurilor şi serviciilor 

necesare procesului educativ, cât şi încadrarea în bugetul aprobat al unităţii de învăţământ. 

   Precizări privind plăți pentru bunuri și servicii realizate: 

 A. Finanțare de la bugetul de stat: 

 În anul 2018 și până la 30.06.2019, data raportului. Colegiul Naţional Mihail Kogălniceanu a 

primit finanțare de la Bugetul de Stat pentru salarii, decontare transport elevi, burse -bani de liceu, 

plăți hotărâri judecătorești pentru drepturi salariale, dobânzi aferente hotărârilor judecătorești, 

conform legislaţiei.  

 B. Finanțare de la bugetul local: 

 Cheltuieli materiale, precum:  

➢ furnituri de birou; 

➢ încălzit, iluminat și forță motrică (energie electrică, energie termică); 

➢  apă, canal și salubritate; poștă, telecomunicații, radio, tv.,internet (servicii lunare de 

telefonie, internet, servicii poștale);  

➢ servicii de întreținere funcțională (servicii lunare de pază); 

➢ pregătire profesională (cursuri și taxe de specializare), 

➢ bunuri de natura obiectelor de inventar; 

➢ alte cheltuieli cu bunuri și servicii (servicii dezinfecție și deratizare, servicii monitorizare, 

servicii întreținere sistem catv, mentenanță program informatic - contabil, servicii reînnoire 

certificat digital, actualizare abonament legislativ). 

  În anul 2018 s-au făcut solicitări către Primăria Galaţi pentru suplimentarea bugetului cu suma 

de 21000 lei necesare dotării cu bănci şcolare şi scaune pentru sala de clasă în care studiază elevii 

clasei a V-a, conform OM nr. 1955 din 18.10.1995 actualizat în 24.09.2015 art.8, caracteristicile 

mobilierului şcolar să corespundă vârstei şi dezvoltării fizice ale elevilor, necesare pentru buna 

funcţionare a unităţii şi desfăşurarea unui proces instructiv-educativ de calitate. Achiziția acestora a 

fost efectuată în luna septembrie 2018, astfel încât, din fondurile alocate, s-a realizat dotarea a două 

săli de clasă cu mobilier școlar nou. 
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   C. Finanțare din venituri proprii:  

 Cheltuieli cu bunuri şi servicii care includ plăţi făcute către furnizorul E.C.D.L. România 

pentru serviciile prestate și cheltuieli salariale care includ plăți drepturi salariale pentru munca 

prestată de personalul angajat în cadrul activităților de certificare ecdl. Unitatea şcolară realizează 

venituri extrabugetare din chirii şi venituri din taxe de învăţământ. 

 Începând cu luna octombrie 2017 au fost închiriate 2 spaţii din incinta şcolii, astfel: 

➢ spațiul aflat în proprietatea publică a Municipiului Galaţi şi în administrarea unităţii de învăţământ 

Colegiul Naţional Mihail Kogălniceanu Galaţi situat în strada Brăilei nr 161 B clădire C1, hol parter 

în cadrul Colegiului Naţional Mihail Kogălniceanu Galaţi în suprafață de 3 mp - conform contract 

de închiriere nr. 3686/06.10.2017 

➢ spațiul aflat în proprietatea publică a Municipiului Galați și în administrarea unității de învățământ 

Colegiul Național Mihail Kogălniceanu Galați, situat în strada Brăilei nr 161 B, clădire - C1, hol 

parter, spațiu în suprafață de 1,5 mp, temporar disponibil, din spațiu destinat activității de 

învățământ în spațiu pentru amplasarea a două tonomate (un tonomat de băuturi calde și un tonomat 

cu produse alimentare) destinate exclusiv profesorilor colegiului conform contract de închiriere nr. 

3685/06.10.2017 

 Colegiul Naţional Mihail Kogălniceanu este centru acreditat ECDL, obţinându-se astfel 

venituri din examinare şi obţinere certificare ECDL. 
            LEI 

DENUMIRE INDICATORI 
INCASARI 

REALIZATE 2018 

INCASARI 

REALIZATE 

2019 (la 30.06.19) 

TOTAL VENITURI 39968 20350 

Taxe  şi alte venituri în învaţamânt 35592 18031 

Venituri din chirii 4376 2319 

 Veniturile din fonduri proprii se încasează în termenele legale, veniturile din chirii la data 

stabilită prin contractele de închiriere, iar cele din examinările ECDL funcţie de data programărilor 

si susţinerilor examenelor. Conform art.2 din HCL 258 din 28.06.2011, 50% din chirie se virează cu 

ordin de plată în contul Primăriei Galaţi, constituind venit la bugetul local, până pe data de 10 a lunii 

următoare celei în care s-a încasat chiria. 

 Cheltuielile realizate din fondurile extrabugetare eu fost cheltuieli salariale cu personalul 

implicat in activităţile specifice şi cheltuieli cu serviciile prestate de furnizorul acreditat. 

 Încheierea exerciţiului financiar 2018 s-a făcut conform normelor legale în vigoare. 

  Plăţile către furnizori pentru facturile emise s-au realizat în limita deschiderilor de credite şi 

a disponibilităţilor financiare din trezorerie.  

 Inventarierea anuală a patrimoniului a fost efectuată, conform normelor legale în vigoare, în 

perioada 27.11.2018-31.12.2018. Prin inventariere nu au fost identificate bunuri uzate, cu durata 

normală de funcţionare depăşită, deteriorate şi improprii utilizării si nu au rezultat propuneri de 

casare. 

 Au fost întocmite, conform Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor 

financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2018, Situaţiile financiare la 31.12.2018 care au 

fost înregistrate la Primăria Muncipiului Galaţi în termenul prevăzut. 

 Permanent se monitorizează întocmirea documentelor legale privind execuţia financiară. 

Ordonatorul de credite aprobă angajamentele legale (contracte, comenzi, referate de necesitate) doar 

dacă acestea au primit în prealabil viza de CFP. Ordonanțarea cheltuielilor se realizează numai după 

ce a fost acordată viza „Bun de plată”.  

 Se verifică şi studiează permanent prevederile bugetare, reglementărilor legale în domeniul 

achiziţiilor publice pentru corelarea prevederilor bugetare cu reglementările legale din domeniul 

achiziţiilor publice, natura contractului de achiziţie şi reflectarea în evidenţa contabilă. 

 În cadrul şedinţelor de întrunire a Consiliului de Administraţie se prezintă, periodic, rapoartele 

de execuţie bugetară. Prin Hotarârea nr. 1 din data de 26.01.2019 Consiliul de Administraţie al 
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Colegiului Naţional Mihail Kogălniceanu a aprobat Execuţia bugetară pe anul 2018, Proiectul 

planului de achiziţii publice pentru anul 2019. 

 Proiectul de buget şi execuţia bugetară  sunt prezentate Consiliului de Administraţie. În 

elaborarea bugetului se au în vedere toate solicitările personalului cu privire la dotările necesare 

desfăşurării unui proces educativ competitiv. 

      Intocmit, 

Administrator financiar IA, 

Ec. Condrat Dorina 

 

XI. 3. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

Subsemnata IOSIF MARIA, administrator de patrimoniu la Colegiul Naţional Mihail 

Kogălniceanu Galaţi din luna august 1997, cu o vechime în învăţământ de 28 ani, în perioada 01 

septembrie 2018 – 31 august 2019 am coordonat activitatea administrativă proprie în cadrul 

atribuţiilor din fişa postului precum şi a atribuţiilor reglementate prin actele normative în vigoare şi 

am efectuat următoarele activităţi: 

            Rezultatele obținute 

Am rezolvat prin consultare cu conducerea unităţii, toate problemele ce revin sectorului 

administrativ-gospodăresc și anume:  

- s-a efectuat  deratizarea, dezinfecția și dezinsecția sălilor de clasă,  

- s-a înlocuit  mobilierul școlar la două săli de clasă pentru gimnaziu,  

- s-a efectuat placare cu gresie la holurile și scările din corpurile destinate unității 

școlare, 

- înlocuirea balustradei la scări, înlocuirea covorului la sala de sport,  

- înlocuire poarta acces unitate,  

- înlocuirea ulucelor de la acoperiș la corpul de școală “E”,  

- placare cu dale a aleelor principale. 

În anul școlar 2018-2019 au fost puse în funcțiune centralele termice  pentru încălzirea unității  

de învățământ  urmând a se efectua recepția finală a lucrării. 

- Am întreținut și înfrumusețat spațiul verde din curtea unității împreună cu muncitorul școlii 

și a personalului de îngrijire; 

- Am administrat şi răspuns de păstrarea bunurilor mobile şi imobile şi de inventarul instituţiei  

şi a căror evidenţă o ţin; 

- Am planificat, organizarea și distribuirea materialelor și accesoriilor necesare desfășurării 

activității personalului administrativ din cadrul instituției; 

- Am aprovizionat cu rechizite, papetărie și alte materiale necesare pentru întreținere în cadrul 

instituției; 

- Am primit materialele, am verificat cantitățile indicate în  documentele care le însoțesc și am 

controlat cât este posibil calitatea acestora ; 

- Am întocmit recepțiile și bonurilor de consum pentru toate materialele cumpărate și am predat 

recepțiile la biroul de contabilitate, pentru efectuarea plăților; 

- Am  ținut și am procesat înregistrarile din magazie și am făcut alte lucrări cu ajutorul 

tehnologiei computerizate; 

- Am respectat normele de protecția muncii și de sănatate potrivit reglementarilor în vigoare  

- Am răspuns de ordinea și curățenia care trebuie să fie în instituție, în grupurile sanitare, sălile 

de clasă etc .  

- Am sesizat abaterile celor în măsura să ia decizii pentru remedierea acestora .  
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- Am monitorizat nivelurile de stocuri din cadrul institutiei;  

- Am asigurat integritatea tuturor materialelor, a utilajelor de mică mecanizare și a sculelor de 

mâna din dotarea instituției .   

- Am răspuns de programul Lapte corn mere , am ținut zilnic evidența acestuia  și am transmis 

situațiile  lunar la ISJ  

- Am efecuat plăți în numerar către elevii ce primesc burse școlare, burse sociale, burse de merit 

cât și celor care fac naveta  prin decontarea  abonamentelor și biletelor în jur de 650 de elevi.  

- Am răspuns de remedierea defectiunilor ce pot conduce la accidente de muncă . 

- Am elaborat împreună cu conducerea instituției evaluarea pentru personalul din subordine: 4 

îngrijitoare, 2 paznici și un muncitor 

- Am răspuns de arhivarea documentelor specifice compartimentului administrativ: am asigurat 

păstrarea în arhiva instituției timp de 10 (zece) ani a tuturor documentelor justificative ce stau 

la baza înregistrarilor în contabilitate; 

- Am asigurat respectarea normelor emise de Ministerul Finanțelor cu privire la întocmirea și 

utilizarea documentelor justificative pentru toate operațiunile patrimoniale și înregistrarea lor 

în contabilitate în perioada la care se referă ;  

- Am monitorizat înregistrarea obiectelor de inventar, procurate în această perioadă în 

programul de gestiune al unității; 

- Am respectat Regulamentul de Ordine Interioara și Regulamentul de Funcționare al instituției, 

aducându-l și la cunoștinta personalului din subordine;  

- Am răspuns de întocmirea corectă a sarcinilor conform fișei postului; 

- Am păstrat confidențialitatea datelor la care am acces;  

- Am elaborat și supus spre aprobare  referate de necesitate și am achiziționat pe SICAP 

produsele necesare 

- Am făcut demersurile pentru elaborarea documentaţiei necesare conform normelor în vigoa-

re, pentru realizarea de achiziţii publice în vederea dezvoltării bazei tehnico-materiale a şco-

lii cu aprobarea conducerii unităţii şi consultarea contabilului –şef al colegiului 

- Am întocmit la timp toate situaţiile şi documentele, dar şi rapoartele tematice solicitate  de 

I.S.J, Primărie, etc.  

- Am efectuat inventarierea valorilor materiale la termenele şi în condiţiile prevăzute de lege 

împreună cu comisia de inventariere 

- Am administrat localurile instituţiei, am asigurat întreţinerea, repararea şi curăţenia lor şi  m-

am ocupat de încălzitul şi iluminatul acestora 

- Am achizitionat resurse noi şi a materiale necesare desfăşurării activităţii specifice instituției. 

o Rechizite – tonere, hartie copiator, cataloage școlare, registre școlare, dosare, etc =  

4315 lei  

o Materiale de întreținere și reparații – suruburi, electrozi, siguranțe, dozatoare săpun, 

cuie, baterii, rezervoare wc, etc. = 2716,22 lei 

o Materiale de curățenie – detergent, clor, săpun, mături, mopuri, găleți, mănuși, etc. = 

1577,61  lei.  

- S-a achiziționat un abonament lunar pentru printare/copiere pentru 30000 pagini lunar, pentru 

multifunctionala BROTHER DCP-L6600DW, aprobat în consiliul de administrație din data 

de 11.04.2019 la referatul de necesitate nr.1300/10.04.2019. 

- Am realizat menţinerea contactului cu furnizorii de resurse şi utilităţi 

- Am întocmit la zi documentele de intrare-ieșire a valorilor materiale pe fișe analitice - obiecte 

de inventar și mijloace fixe, precum și evidența computerizată a valorilor materiale  (N.I.R. -

uri, bonuri de consum, bonuri de transfer și bonuri de mișcare a mijloacelor fixe)  

- Am actualizat  SIIR în privinta de cladiri Sali de clasa laboratoare,etc conform cerințelor din 

programul respectiv în termenul dat de ISJ; 

- Am supravegheat igenizările efectuate asupra clădirilor (sala de sport , săli de clasă, grupuri 

sanitare, birouri, laboratoare) prin deratizare, dezinfectie si dezinsectie cu societate 

specializata in efectuarea acestor lucrar 
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- Am întocmit graficul lunar de pază al instituției. 

COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE 

- Ca administrator am fost mereu preocupată pentru ridicarea calităţii în  procesul  educativ şi 

pentru modernizarea bazei materiale. 

- Consider ca am avut o relaţie eficientă cu personalul din serviciul administrativ, cu cadrele 

didactice, cadrele didactice auxiliare, dar şi cu conducerea unităţii şcolare. Vreau să cred că 

am ştiut să-mi spun punctul de vedere şi în acelaşi timp să ţin cont şi de părerile celorlalţi, să 

comunic într-o manieră deschisă şi să găsesc calea de mijloc pentru rezolvarea tuturor 

problemelor apărute. 

- Am contribuit la dezvoltarea unui climat favorabil muncii în echipă împreună cu personalul 

din subordine. 

- Am colaborat cu întreg personalul unităţii de învăţământ am sprijinit si rezolvat situaţiile 

aparute in şcoală, atat cat sa putut evitând orice dispute cu terţe persoane. 

- Am folosit un limbaj adecvat, cordial în relaţiile cu elevii , părinţii, partenerii economici şi 

sociali ai şcolii şi am fost cooperantă cu peroanele care au venit în contact cu unitatea şcolară 

. 

- Consider că în anul şcolar 2018-2019 am manifestat interes pentru dezvoltarea profesională 

şi personală, iniţiativă şi creativitate prin toate activităţile pe care le-am  desfăşurat. 

- Am participat  la cursuri de perfecţionare în domeniu de achizitie publica 

- Prin toată activitatea mea, prin implicarea activă , am încercat să contribui la ridicarea 

nivelului calitativ al unităţii şcolare.În funcţie de nevoile specifice  unităţii de învăţământ, am 

îndeplinit şi alte sarcini repartizate de directorul şcoli 

Întocmit,    

Administrator de patrimoniu, 

IOSIF  MARIA 

 

XI. 4. ACTIVITATEA DE LABORANT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 

Subsemnata Amarine M. Cătălina, laborant în cadrul Colegiului Naţional ‘’Mihail 

Kogălniceanu’’ Galaţi, prin prezentul raport aduc la cunoştiinţă activităţiile mele în calitate de 

laborant desfășurate în anul școlar 2018-2019: 

− planific activităţile practice de laborator prin corelarea tipurilor de lecţii cu obiectivele urmărite, 

cu natura conţinuturilor, cu particularităţile clasei/grupei de laborator şi cu caracteristicile 

mediului de instruire şi cu respectarea criteriilor de calitate 

− proiectez activităţile de laborator în corelaţie cu specificul locului de muncă şi în orice context, 

prin selectarea conţinuturilor şi proiectarea situaţiilor de învăţare, prin abordarea unei atitudini 

prospective, cu asumarea responsabilităţii implementării proiectului şi prin  luarea deciziilor în 

baza consultării cu colegii din catedra de specialitate (fizică, chimie) 

− am realizat pentru lucrările practice (fizică, chimie) fişe de lucru cu ajutorul profesorilor de la 

catedra de fizică şi chimie, am întocmit planul de activitate pentru  anul şcolar 2018-2019 

− am participat la îndrumararea şi supravegherea elevilor pentru efectuarea în bune condiţii a 

lucrărilor practice de laborator(fizică,chimie) 

− am organizat activităţile de laborator ale elevilor prin aranjarea spaţiului de lucru într-un mod 

care să faciliteze comunicarea între elevi şi accesul acestora la punctele de lucru. 
− desfăşor activitatea de laborator cu responsabilitate în identificarea şi înlăturarea factorilor de risc, 

prin abordarea unei atitudini empatice în comunicarea cu elevii şi colegii  

− am întocmit tabele pentru NPM în laboratoarele de fizică, chimie, biologie; tabele semnate, în 

prealabil,de elevi şi de profesorii de fizică, chimie, biologie ; 
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− am  efectuat inventarul anual al materialelor existente în gestiune iar în urma inventarierii de către 

comisiile abilitate-fizică,chimie,biologie,geografie,istorie nu au fost constatate 

nereguli(plusuri,lipsuri,distrugeri); 

− am efectuat activitate de consigliere în intervalul orar 12-15 la secretariatul colegiului; 

− am verificat și verific întotdeauna starea de funcționare a aparaturii din dotare și asigur utilizarea 

în bune condiții a acestora 

− sunt responsabil cu condica de prezență a profesorilor și  cataloagele claselor astfel: completez 

condica de prezență și controlez evidența cataloagelor în fișet la sfârșitul programului; 

− sunt responsabil cu registrul și cheia de la Comisiile de Lucru și Comisiile Metodice precum și 

registrul de la Consiliere Educativă; 

− țin evidența utilizării laptopurilor de către profesori în timpul orelor de curs; 

− sunt responsabil cu dosarul ce conținedocumente tipizate atât pentru personalul Colegiului 

(didactic,nedidactic) cât și pentru elevi (cereri de învoire); 

− am participat ca organizator și coordonator la Cercul Metodic al Profesorilor de Chimie cu tema 

“Strategii didactice privind dezvoltarea gândirii critice și învățarea eficientă folosite în studiul 

chimiei” desfășurat în data de 09.12.2018 la Colegiul Național”Mihail Kogălniceanu” Galați 

− desfășor activitate de secretar al comisiei diriginților ; 

− am administrat și raspuns de inventarele laboratoarelor de care răspund (fizica, chimie,  biologie) 

− respect cu stricteţe normele şi procedurile privind sănătate şi securitatea muncii si normele privind 

prevenirea şi stingerea incendiilor, ISU pentru activitatea desfăşurată 

− aplic normele de protecţia mediului cu promptitudine, corespunzător activităţilor desfăşurate, în 

contexte diferite 

− mă preocupă perfecționarea și îmbunatățirea pregătirii profesionale, în vederea aplicării corecte 

şi complete a reformei învăţământului; 

Întocmit, Laborant şcolar,  

Amarine M.Cătălina 

 

XI. 5. BIBLIOTECA ȘCOLARĂ 

Subsemnata, Grigorescu Roxana, bibliotecar la Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” , prin 

prezentul raport vă aduc la cunoștință activitățile care s-au realizat în cadrul bibliotecii colegiului,  în 

anul școlar 2018 -2019, în colaborare cu catedra de limba și literatura română și cu ceilalți membri, 

profesori ai celorlalte arii curriculare din liceu: 

În semestrul I : 

- am distribuit manualele scolare dirigintilor claselor: a V-a, a VI-a, a VII-a, a VIII-a, a IX-a, 

a X-a, a XI-a și a XII-a; 

- impreună cu șefii de catedre, am consultat ofertele de manuale, am elaborat comenzile, în 

vederea actualizării și imbogățirii fondului de manuale școlare ; 

- permanent am urmărit igienizarea sălilor de bibliotecă; 

-  am urmărit înscrierea la bibliotecă a elevilor de la toate clasele și în special înscrierea la 

bibliotecă a  claselor a 5-a și a-9-a; 

- permanent am antrenat elevii scutiți de la orele de educație fizică, în activitatea de bibliotecă 

( inventarierea, recuperarea, aranjarea și reconditionarea cărților uzate); 

- în colaborare cu personalul didactic și ținând seama de particularitățile de vârstă ale elevilor, 

lectura acestora a fost îndrumată sistematic; 

- permanent am urmărit satisfacerea cerințelor de lectură suplimentară a elevilor; 

- cu ocazia diferitelor evenimente,  am organizat expozitii de carte (la vitrinele din holul 

colegiului și în incinta bibliotecii); 

- periodic am verificat fișele și cărțile împrumutate; 

- am organizat și am participat la consfatuirea anuală a bibliotecarilor școlari; 
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De asemenea, biblioteca în colaborare cu profesorii din cadrul Colegiului Național ’’Mihail 

Kogălniceanu’’ a organizat urmatoarele activități: 

- activitate pe tema diversității culturale, cu participarea elevilor din clasa a XII-a B, activitate 

realizată cu sprijinul  doamnei prof. Vizinteanu Rodica. Elevii au prezentat curiozități 

culturale din diferite zone geografice ale Franței; 

   În semestrul al doilea, în cadrul activității: “ Comunicarea eficientă”, biblioteca a organizat o 

expozitie care să ilustreze tema propusă; Activitatea s-a desfășurat cu sprijinul doamnei prof. Iosif 

Lenuța. 

- la intrarea în bibliotecă au fost expuse fotografii cu persolaniltăți importante ale literaturii 

române; 

- împreună cu catedra de limba și literatura română am organizat activitățile următoare: 

 “ Istoria scrisului”, activitate realizată cu sprijinul doamnei prof. Alexandru Tanța.  La 

activitate au participat elevi din clasa a XI-a F. Scopul activității a fost acela de a face cunoscută 

importanța diferitelor sisteme de scriere pentru dezvoltarea societății umane. 

“ Din carte spre mai departe” și “ Jurnal  de lectură”, activităti realizate cu sprijinul doamnei 

prof. Ganea Veronica, activități la care au luat parte elevii din clasele a V-a și a VI-a.  

- am achiziționat cărti pentru premierea elevilor cu rezultate deosebite la învățăturră, in valoare 

de peste 1400 lei, am facut receptia lor și le-am distribuit pe nivele de vârstă. 

- în perioada iunie-iulie, am ajutat la activitatea de secretariat din cadrul colegiului. 

      In anul școlar 2018-2019 am răspuns la toate chemările adresate de conducerea liceului și 

ISJ Galați 

Intocmit, 

Bibliotecar  

Roxana GRIGORESCU 

 

XII. ACTIVITATEA CORPULUI PROFESORAL 

Activitatea corpului profesoral este organizată pe arii curriculare (limbă şi comunicare; 

matematică şi ştiinţe; om şi societate; arte, educaţie fizică şi sport; tehnologii) la nivelul cărora se 

desfăşoară activităţi cu un bogat conţinut metodico-ştiinţific şi comisii de lucru permanente, 

temporare și ocazionale numite prin decizie la începutul anului școlar.  

XII. 1. COMISII METODICE 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE 

DE LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

Comisia Metodică de Limba şi Literatura Română şi-a propus şi pentru anul şcolar 2018-2019 

continuarea, cu acelaşi simţ de răspundere, a activităţii sale didactice şi formative, implicând toţi 

colegii pentru buna desfăşurare a acţiunilor. Ca şi în anii trecuţi, unul dintre obiectivele noastre este 

asigurarea climatului propice manifestării intelectuale a elevilor. Profesorii au urmărit centrarea 

activităţilor pe dezvoltarea competențelor intelectuale și creative ale elevilor în vederea obținerii 

performanțelor școlare atât la examenele naționale, cât și la olimpiade și concursuri. 

 În anul şcolar 2018-2019 domeniile de activitate au fost: 

1. VALORIFICAREA RESURSELOR UMANE ŞI MATERIALE 

La începutul anului şcolar s-au stabilit încadrările profesorilor de limbă română, au fost 

selectate manualele şcolare şi s-au fixat atribuţiile membrilor Catedrei. În acest an școlar prof. Țâru 

Adrian  a funcţionat în regim de plată cu ora, predând la clasa a XII-a F. 
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S-a urmărit stabilirea unei relații echilibrate între caracterul teoretic și cel practic al învățării. 

Profesorii de limba română împreună cu elevii au realizat materiale didactice și au utilizat în lecție 

mijloace moderne (audio-video) în funcţie de specificul temei abordate: videoproiector, laptop, 

casetofon. 

2. PROIECTAREA ȘI REALIZAREA ACTIVITĂȚII DIDACTICE a avut drept finalități: 

a) realizarea unui curriculum instrucțional adecvat 

b) asigurarea echilibrului cantitativ și a corelării calitative în procesul de predare-învățare 

Au fost asigurate: 

- întocmirea planificărilor anuale și semestriale folosind   mijloace TIC şi softuri specializate 

de editare de text 

- parcurgerea ritmică și echilibrată a materiei 

- parcurgerea cursurilor opţionale la clasele cu profil uman – Stilistică şi teorie literară 

(prof.Ţigănuş Veronica. prof. Postelnicu Adriana) 

- susţinerea cursului opţional Lectura şi abilităţile de viaţă- la clasa a Va şi a VI-a prof. Ganea 

Veronica; prof.Crăciun Vasilica 

- planificarea orelor de pregătire pentru bacalaureat şi evaluare naţională 

- ore de pregătire suplimentară cu elevii participanți la Olimpiade şi alte concursuri școlare 

3. În ceea ce privește DERULAREA MODULULUI DIDACTIC, finalitățile urmărite au fost: 

- Asigurarea conținutului științific adecvat competențelor generale și specifice, fiecare profesor 

având în vedere sintetizarea și esențializarea informațiilor transmise la clasă, precum și 

respectarea principiului accesibilității. 

o Fundamentarea pedagogică a demersului didactic: grija pentru selectarea celor mai 

potrivite strategii didactice și o comunicare coerentă prin metode active 

o Formarea deprinderilor de lucru ale elevilor prin activităţile susţinute sub 

supravegherea profesorilor 

Elevii noștri, prin orele de limba și literatura română dobândesc și își consolidează în cei patru 

ani de liceu competențele culturale și de comunicare, astfel încât sunt capabili să obțină calificative 

foarte bune la examenul de bacalaureat și performanțe la concursurile școlare. 

4. EVALUAREA PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 

- La începutul anului şcolar, s-au aplicat testele iniţiale la clasele a IX-a şi a V-a, subiectele fiind 

stabilite la nivelul Catedrei. Interpretarea testelor a vizat identificarea abaterilor frecvente şi a 

modalităţilor de ameliorare. 

- Au fost analizate în catedră rezultatele obţinute de absolvenţii claselor a VIII-a şi a XII-a la 

examenele naţionale din iunie-iulie 2019, acestea fiind foarte bune. Elevii din clasa a VIII-a(prof. 

Ţigănuş Veronica) au obţinut la Examenul de Evaluare Naţională cea mai mare medie din judeţul 

Galaţi la disciplina Limba română - 9,54 (două note de 10; 15 elevi cu medii peste 9,50 şi doar 3 

elevi cu medii cuprinse între 8,50 şi 9) 

- Proba de competenţe lingvistice din cadrul Examenului de Bacalaureat s-a desfăşurat în condiţii 

optime, peste 95% dintre elevi obţinând calificativul „experimentat” 

- A fost organizată în bune condiţii simularea probei scrise a Examenului de Evaluare Naţională şi 

a celui de Bacalaureat (martie 2019); s-au analizat la nivelul comisiei rezultatele obţinute şi s-a 

convenit asupra unui program special de pregătire a elevilor cu dificultăţi la limba română 

- A fost organizată testarea la limba română a elevilor de clasa a IV-a în vederea admiterii la 

gimnaziul din cadrul CNMK ; propunător de subiecte şi evaluator – prof. Ganea Veronica 

- În vederea atingerii performanțelor au fost identificați elevii cu aptitudini și interesați de obținerea 

unor rezultate deosebite. Ei au fost stimulați să participe la concursurile școlare și la activitățile 

extrașcolare. A fost derulat un program de pregătire a elevilor participanți la Olimpiada de Limba 

Română și la alte concursuri școlare. 
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- Un alt obiectiv al Catedrei de limba română îl constituie derularea programului de pregătire 

suplimentară pentru bacalaureat a tuturor elevilor de clasa a XII-a și pentru Evaluarea Națională 

a celor de clasa a VIII-a. 

Rezultatele elevilor la Olimpiade şi concursuri școlare în anul şcolar 2018-20189 au fost 

următoarele: 

 Olimpiada de Limba şi literatura română – etapa judeţeană: 

       Menţiuni: Gâtin Maria, clasa a VI-a (prof. Crăciun Vasilica)  

                        Guţanu Tiberiu, clasa a VIII-a (prof. Ţigănuş Veronica) 

                        Gafton Elena, clasa a XII-a A (prof. Crăciun Vasilica) 

Olimpiada Lectura ca abilitate de viaţă – etapa judeţeană: 

        Menţiuni: Mihai Carina Ioana, clasa a V-a (prof. Ganea Veronica) 

                         Beşleagă Aida, clasa a VII-a (prof. Alexandru Tanţa) 

Olimpiada de Lingvistică – etapa judeţeană: 

         Premiul I: Beşleagă Aida, clasa a VII-a (prof. Alexandru Tanţa) 

Participare la faza naţională 

Concursul Naţional de Cultură şi spiritualitate: 

                                   Menţiune: Guţanu Tiberiu, clasa a VIII-a  - (prof. Ţigănuş Veronica)                         

Concursul Naţional COMPER – etapa judeţeană  

clasa a V-a – (prof.Ganea Veronica) 

clasa a VIII-a – (prof. Alexandru Tanţa) 

La examenele naţionale s-au obţinut note foarte mari la toate clasele, promovarea la limba română 

fiind de 100%. 

Evaluarea   continuă şi notarea s-au efectuat periodic conform standardelor în vigoare, atât prin 

evaluări orale, cât şi scrise, la sfârşitul fiecărui   semestru. 

5. PERFECŢIONAREA DIDACTICĂ 

- Profesorii de limba română au participat la toate activităţile iniţiate de I.S.J.: consfătuirea cadrelor 

didactice, evaluarea lucrărilor în cadrul concursurilor școlare, ședințele  Cercul Metodic 

desfăşurate în cele două semestre, conferinţe, sesiuni ştiinţifice. În semestrul al II-lea, Cercul 

Metodic al profesorilor de limba română s-a desfăşurat la Colegiul Naţional între subiectivitate şi 

obiectivitate.În cadrul Cercului, profesorii de limba română au prezentat următoarele comunicări: 

- Bacalaureatul între  examen de maturitate şi evaluare naţională – prof. Alexandru  Tanţa 

- Examenul de bacalaureat în context universal – analiză comparativă – prof.Ţâru Adrian 

- Optimizarea evaluării între obiectiv şi subiectiv – prof. Ganea Veronica şi prof.Ţigănuş Veronica 

- Adio,dar rămân cu tine!...Dificultăţi şi erori recurente în cadrul simulării examenului de 

bacalaureat la limba şi literatura română – clasa a XII-a – prof. Postelnicu Adriana 

- Apetenţa literară în abordarea subiectelor de bacalaureat – prof. Crăciun Vasilica 

- La nivelul Catedrei s-au elaborat în sem.I referate metodice cu teme diverse : 

o Metode interactive în activităţile de limba şi literatura română- prof. Veronica Ţigănuş 

o Textul argumentativ – genul epic – prof. Alexandru Tanţa 

o Tehnici de analiză a textului poetic – prof. Crăciun Vasilica                                                                                                                                                                                                               

o Pătrunjelul parizian şi rozeta gotică bucureşteană. Tehnica detaliului  descriptiv în Moş 

Goriot de Honore de Balzac şi în Enigama Otiliei de G.Călinescu   - prof. Postelnicu 

Adriana 

o Metode didactice în proiectarea orelor de literatura la gimnaziu – prof. Ganea Veronica 

- Profesorii de limba română au participat ca evaluatori la olimpiadele şcolare, la cele două probe 

ale Examenului de Bacalaureat şi la Evaluarea Naţională 
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- Participarea la Simpozionul Internaţional Valori didactice naţionale, premise pentru un 

învăţământ european, a profesoarelor Ganea Veronica şi Ţigănuş Veronica – cu lucrarea 

Optimizarea evaluării între obiectivitate şi subiectivitate, publicată în volumul în format 

electronic , Perspective educaţionale pentru dezvoltare durabilă, la editura „Europlus” 

- Publicarea articolului Strategii didactice în vol.Identitate lingvistică şi culturală în anul 

centenarului Marii Uniri – prof. Ganea Veronica 

- Publicarea unui text în antologia Prof de română, ed. Casa de Pariuri Literare, Bucureşti – prof. 

Postelnicu Adriana 

- Participarea la sondajul de opinie Autori canonici în programele de bacalaureat, realizat în cadrul 

Proiectului Naţional „Paradigmele (Post)modernităţii” lansat de Colegiul Naţional „Al.I.Cuza”, 

Galaţi – prof. Crăciun Vasilica 

- Participarea la cursuri pentru dezvoltarea profesională: Intervenţie şi metode de lucru pentru 

copiii cu dificultăţi de învăţare şi Educaţia părinţilor în avantajul elevilor – prof. Alexandru Tanţa 

- Menţinerea parteneriatului cu Centrul Cultural „Dunărea de Jos” – prof. Crăciun Vasilica 

- Subliniem calitatea de profesor metodist la nivelul Inspectoratului Şcolar a doamnelor profesoare 

Tanţa Alexandru şi Niculina Buruiană. De asemenea, d-na prof. N.Buruiană este responsabil al 

Cercului Metodic al profesorilor de limba latină din Galaţi, membru în comisia de organizare a 

Olimpiadei de limba latină. 

* 

În prelungirea orelor de la clasă s-au constituit numeroasele activități extrașcolare cu caracter 

cultural derulate  în Săptămâna Colegiului şi în Săptămâna Şcoala Altfel);  excursii de documentarea; 

vizionarea unor spectacole de teatru şi filme de artă, lansarea imnului şcolii pe versurile prof. Crăciun 

Vasilica,  participarea la Festivalul de poezie Poeţi, rime şi dichis organizat de Centrul Cultural 

„Dunărea de Jos”(prof. V.Crăciun),lansarea numărului festiv al revistei Portret, dedicat aniversării 

celor 140 de ani de fiinţare a şcolii, organizarea unei întălniri între generaţii în cadrul Zilelor Şcolii 

şi a unui spectacol de muzică şi poezie ce a însoţit lansarea revistei(prof. Ţigănuş Veronica), 

funcţionarea Atelierului de lectură ITACA (prof. A.Postelnicu). 

* 

Membrii Comisiei Metodice de Limba şi literatura română consideră că mare parte dintre 

obiectivele propuse au fost atinse și își exprimă disponibilitatea intelectuală, dorința de a colabora 

eficient, interesul pentru pregătirea profesională, dar și pentru dezvoltarea intelectuală și culturală a 

elevilor. 

Responsabilul Comisiei Metodice de  

Limba şi Literatura Română, 

Prof. Veronica Ţigănuş 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII  

COMISIEI METODICEDE LIMBI MODERNE 

În anul şcolar 208-2019, activităţile instructiv–educative şi metodice ale membrilor comisiei 

metodice de limbi moderne s-au subordonat obiectivelor stabilite în planul managerial al Comisiei 

metodice Limbi moderne.  

Obiectivul I. Valorificarea resurselor umane şi materiale  

 La începutul anului şcolar s-a reorganizat colectivul comisiei metodice, s-au stabilit normele 

didactice pentru fiecare profesor şi pe fiecare disciplină. Profesorii s-au consultat şi au selectat din 

lista aprobată manualele şi materialele auxiliare pe cele adecvate procesului instructiv-educativ.  

  Proiectarea didactică la catedra de limbi moderne s-a făcut ţinând cont de reglementările în 

vigoare privind conţinutul şi forma, respectând planul cadru şi programele şcolare. În funcţie de 
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particularităţile fiecărei clase de elevi, profesorii au ales strategii optime pentru parcurgerea eficientă 

şi integrală a programei. Toate planificările au fost întocmite folosind elementele de TIC.  

Ca mijloace auxiliare folosite la orele de limbi străine, se pot menţiona: CD player, videoproiector, 

laptop, tabletă, flipchart şi diverse fişe de lucru.  

Obiectivul II. Proiectarea şi organizarea activităţii didactice  

Toţi membrii comisiei au urmărit corelarea planificărilor anuale şi semestriale ale 

disciplinelor cu prevederile planurilor şi programelor şcolare. Au fost elaborate şi programele 

disciplinelor opţionale CDȘ. Cadrele didactice au elaborat proiectarea unităţilor de învăţare, stabilind 

obiectivele specifice şi activităţile de învăţare. Au corelat strategiile didactice cu obiectivele şi 

conţinuturile activităţilor, transmiţând într-o manieră accesibilă informaţia, în funcţie de specificul 

vârstei elevilor şi de nivelul de cunoştinţe lingvistice conform Cadrului Comun European de Referinţă 

specific pentru limbi străine. De asemenea am participat la Consfătuirile pe discipline şi, la Cercurile 

metodice organizate la nivelul municipiului. Pe tot parcursul anului şolar s-a urmărit respectarea 

destinaţiei numărului de ore pe tipuri de activităţi precizate în planificări şi în proiectele unităţilor de 

învăţare. De asemenea, o prioritate a membrilor catedrei a constituit-o parcurgerea ritmică şi integrală 

a conţinuturilor fiecărei discipline.   

Pentru formarea competenţelor specifice, au fost alese manuale şi auxiliare autorizate, precum 

şi situaţii de învăţare care să stimuleze gândirea elevilor, să fie adecvate nivelului de înţelegere al 

fiecărui elev şi care să se bazeze pe cunoştinţele şi competenţele achiziţionate anterior.  

Profesorii de limbi moderne au încurajat adeseori la clasă lucrul pe perechi şi pe echipe, cu 

scopul stimulării spiritului de echipă şi a competiţiei dintre elevi.  

Obiectivul III. Derularea procesului didactic  

S-a avut în vedere asigurarea conţinutului ştiinţific adecvat obiectivelor generale şi specifice, 

respectarea principiului accesibilităţii, selectarea celor mai potrivite strategii didactice şi comunicarea 

coerentă în actul instructiv-educativ prin metode active . S-au aplicat și analizat testele iniţiale 

S-a stabilit graficul consultaţiilor pentru disciplinele de examen la bacalaureat şi s-au desfăşurat 

săptămânal pe parcursul perioadei şedinţe de pregătire a elevilor.  

Orele de curs au fost completate de numeroase ore de pregătire suplimentară în vederea obţinerii de 

performanţe (olimpiadă şi concursuri şcolare, examene Cambridge, DELF, GOETHE).  

Obiectivul IV. Evaluarea procesului instructiv-educativ  

Acest obiectiv a fost realizat prin antrenarea elevilor în activitatea curentă ca subiecţi ai 

propriei formări prin conceperea de către profesori a subiectelor de teză la disciplinele respective 

(limba engleză, limba franceză) şi evaluarea semestrială a elevilor.  

De asemenea, s-a urmărit valorificarea potenţialului de performanţă al elevilor prin stimularea 

participării şi selectarea elevilor pentru Olimpiadele şcolare, concursurile şcolare şi sesiunile de 

referate ştiinţifice. 

Activităţi specifice desfășurate la nivelul comisiei metodice în anul şcolar 2018-2019: 

- participarea la consfătuirea profesorilor de limbi străine la începutul anului școlar 2018-2019 

- toţi profesorii de limbi moderne  

- Respectarea programei școlare, normele de elaborare a documentelor de proiectare si am 

adaptat-o la particularitățile clasei/grupei (am lucrat cu unii copii cu nevoi educaţionale 

speciale). Prof Maria Dobrinoiu 

- Elaborarea de teste iniţiale, de progres si finale, cu specificarea obiectivelor urmărite; 

- Analizarea de rezultatele obţinute la evaluările iniţiale şi am stabilit  măsuri de ameliorare / 

dezvoltare; 

- Realizarea unei  proiectari obiective, eficienta şi aplicabila la clasă; 

- Selectarea de competenţe specifice şi le-am corelat cu conţinuturile din programă. 

- Implicarea în activitățile de proiectare a ofertei educaționale la nivelul unității (am propus 

discipline opţionale atractive prezentate în oferta colegiului) Prof Maria Dobrinoiu. 
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- Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile și 

interesele educabililor, planul managerial al unității: participare activitate LANGFEST, 

participari conform activităţilor descrise în cadrul săptămânii „Şcoala Altfel”: Excursie 

tematica Vatra Dornei, vizitare Mănăstirea Voronet, obiectiv inclus în Patrimoniul UNESCO. 

- 26 sept. 2018 - Ziua Europeană a Limbilor Străine: toți profesorii catedrei 

- 05 oct. 2018 –Ziua Educaţiei : Să celebăm educația! (“Célébrons l’éducation!”), activitate 

realizată cu elevii clasei a X-a B la Biblioteca franceză „Eugène Ionesco”,Galaţi; Vizionarea 

unui film franțuzesc cu tematică specifică La famille Bélier pntru a pune în lumină modele 

pozitive de educație, relația   școală-familie, elev-profesor precum și problemele 

adolescenților privind alegerea carierei. Prof. Rodica Vizinteanu 

- Acord JUNIOR Achievement pentru activitati Educatie financiara clasa a VII-a in Saptamana 

Altfel 

- 7.11, 2018  Saptamana Colegiului  Armonii autumnale 

- 8.11. 2018  Saptamana Colegiului seminar  Public Speaking, activitate sustinuta de elevi clasa 

12D: Penca Matei, Mihai Sebastian 

- 24.11.2018 participare cerc metodic ,,Predarea limbilor moderne in era digitala – avantajele 

si riscurile utilizarii manualelor digitale”, ISJ Galati, LT Mircea Eliade 

- 20.12.2018 actiune caritabila  ajutoare pentru copii din satul Adam, clasa a VIIa 

- 5.05.2019 spectacol Teatrul Dramatic Galati ,,O scrisoare pierduta” (clasa a VII-a) 

- 7.05.2019 Targ de oferte liceu Cariera 2019 

Organizare examene Cambridge, in parteneriat cu  EUROLINGVA Oradea, Prof. Mihaela 

Neagu impreuna cu profesor Oanca-Leonte Anca 

- 19-20.01.2019  examen CAE (7 candidati) 

- 8.02.2019 simulare examen Cambridge, Preliminary English Test (elevi de la Sc. Gimn. 

Stefan cel Mare inscrisi la examenul Cambridge din 16.02.2019) 

- 16-17.02.2019  Preliminary English  for Schools (11 candidati) 

- 11.04.2019-14.04.2019  Preliminary English  for schools (22 candidati )–  

- 15-16.06.2019 Cambridge Advanced English (20 candidati) 

- 18.oct. 2018 - participare la activitățile organizate pentru a marca Săptămâna Europeană de 

Luptă Împotriva Traficului de Persoane în parteneriat cu M.A.I. – Agenția Națională 

împotriva Traficului de Persoane și Inspectoratul Județean de Poliție Galați. Prof. Rodica 

Vizinteanu 

- 22 oct. 2018 - organizare Cangurul lingvist-Limba Franceză, concurs la care s-au calificat doi 

elevi din clasa a X-a B (Cojocaru Ionuț și Oanea Alina) la etapa națională. Prof. Rodica 

Vizinteanu 

- 30 oct. 2018 - dezbatere pe tema Problemele generației de astăzi , activitate din cadrul 

programului european Săptămâna Educației Globale (CAEN 2017 B/poz 26) în colaborare cu 

instituții de specialitate. Prof. Rodica Vizinteanu 

- 9 nov. 2018 organizare activitate pentru a marca Armistițiul din 11 nov. 1918 – piesa de teatru 

în limba franceză Generalul Berthelot cu elevii clasei a X-a B, în colaborare cu ONG Tinerii și 

Viitorul, activitate la care au participat Liceul D. Cuclin, Galați, oficialități locale și 

ambasadoarea Franței. Prof. Rodica Vizinteanu 

- 16 nov. 2018 – organizare activitate Periplu Teatral, în colaborare cu Muzeul de Științe Galați, 

Tinerii și Viitorul, ISJ, Galați. Prof. Rodica Vizinteanu 

- 14 dec.2018 - participare la Concursul național cu participare internațională Cuvinte, suflet şi 

culori, (aprobat MEN, nr 3076/ 17.01. 2019 , anexa nr.7, poz. 38) concurs de poezie/eseuri în 

limba franceză, organizat de Colegiul Naţional Costache Negri,Galaţi, de către prof. Lavinia 

Crintea. La acest concurs, eleva Crânganu Ana, clasa a X-a B a obținut PREMIUL II. Prof. 

Rodica Vizinteanu 

- 12. ian.2019 - Chipurile violenței. Activitate realizată cu elevii claselor a IX-a A și B la 

Biblioteca Franceză Eugène Ionesco, Galați din cadrul proiectului național de implementare a 
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politicii antiviolență în școli Campania 19 zile de prvenire a abuzurilor și violenței asupra 

copiilor și tinerilor. Prof. Rodica Vizinteanu 

- 30 ian. 2019- Organizare olimpadă la limba franceză, faza pe școală. La etapa județeană, elevul 

Baciu Andrei, din clasa a X-a B a obținut locul I, cu nota 8,42. Prof. Rodica Vizinteanu 

- 31. ian. 2019 - Susținerea lucrării în vederea obținerii gradului didactic I în învățământ obținând 

nota 10. Prof. Rodica Vizinteanu 

- Elevul Baciu Andrei, clasa a X-a B a obținut Premiul I la concursul național Arta Verde, ed a 

VIII-a din cadrul proiectului Supraviețuitorii climei, secțiunea creație literară, eseuri în limba 

franceză, organizat de CNMK, Galați. Prof. Rodica Vizinteanu 

- Diverse activități în cadrul Săptămâna Școala altfel implicând elevii în acțiuni de voluntariat – 

proiectul județean Ajutați-l pe Lăbuș! Prof. Rodica Vizinteanu 

- Pe întreg parcursul anului școlar am mers cu elevii din CNMK, Galați la teatrul muzical Nae 

Leonard, Galați în vederea dezvoltării simțului artistic și a gustului pentru cultură. Prof. Rodica 

Vizinteanu 

- Mai 2019 - organizare excursie Bulgaria cu elevii clasei a XII-a B – Balul absolvenților precum 

și cursul festiv desfășurat la Casa de Cultură, Galați. Prof. Rodica Vizinteanu 

- Elaborarea de subiecte pentru susținerea examenului de diferență la limba engleză și limba 

franceză de către elevi participând la această activitate și în calitate de evaluator. Toți profesrii 

catedrei. 

- Privind oferta educațională CNMK, realizarea programa pentru opționalele Bonjour, Paris!-la 

clasa a V-a și La langue française, un passepartout pour la vie - la clasa a XI-a B, cursuri 

opționale care se vor derula în anul școlar 2019-2020. Prof. Rodica Vizinteanu 

- Participarea la activități din cadrul târgului de oferte educaționale în vederea  promovării  

CNMK, Galați. Prof. Rodica Vizinteanu, Prof. Maria Dobrinoiu 

- Activitate de pregătire suplimentară la limba franceză în vederea obținerii de către elevi a 

DELF-ului, diplomă cu care și-au echivalat proba de competență lingvistică din cadrul 

examenului de bacalaureat precum și a susținerii acestei probe de competență lingvistică la care 

elevii au obținut rezultate frumoase- nivelul B1 și nivelul B2. Prof. Rodica Vizinteanu 

- Indrumarea elevii clasei a XII-a C, spec. științele naturii, intensiv lb franceză, în calitate de 

coordonator în vederea obținerii atestatului și am participat în calitate de evaluator, limba 

franceză la examenul național de bacalaureat precum și la concursul național Arta verde din 

cadrul proiectului Supraviețuitorii climei, secțiunea creație literară, limba franceză, organizat 

de CNMK, Galați. Prof. Rodica Vizinteanu 

- Participarea în calitate de asistent/supraveghetor la examenele naționale de capacitate și de 

bacalaureat. Toi profesorii catedrei 

- Privind activitatea din comisiile școlare, menționez că am fost secretar în cadrul Comisiei de 

violență implicându-mă de asemenea alături de colegi în toate activitățile derulate  în cadrul 

catedrei de Limbi moderne și cele din cadrul ARPF, Galați ( Asociația Română a Profesorilor 

de Limba Franceză – Județul Galați). Prof. Rodica Vizinteanu 

Profesorii de limb engleză/franceză/germană au participat la seminarii/seminarii web/cursuri/stagii 

de formare după cum urmează: 

AURORA DRAGAN 

Seminar internaţional : Teacher Training Day organizat de Fisher International şi CNCN – 3 

septembrie2018 

Webinarii:   

1.Using technology to Encourage Face to Face Conversation – National Geographic Learning 

(septembrie 2018) 

2.How to Engage Teenage Learners with Projects– National Geographic Learning (octombrie 2018) 

3.Motivating Teenage Learners in the Classroom – National Geographic Learning (noiembrie 2018) 

4.Inspiring Innovation in Language Education – European Centre for Modern Languages, Council of 

Europe (decembrie 2018) 
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5.10 Ways to make Your Video Lessons Hot – National Geographic Learning (ianuarie 2019) 

6.Flipped Classroom: the Role TED and Technology Can Play to Get Students Speaking – National 

Geographic Learning (februarie 2019) 

7.The Power of Content: Preparing Students for Academic Success  – National Geographic Learning 

(6 februarie 2019) 

MARIA DOBRINOIU 

1.Curs formare - „Program de formare privind dezvoltarea competentelor de evaluare a cadrelor 

didactice pentru examenul de definitivat si concursul national pentru ocuparea posturilor 

vacante”/PFDT, CCD, Galati, 120 ore/30 credite - 13.10-15.12.2018  

2.Curs formare „Jobs”, CCD, Galaţi , 12 credite - 20-21.10.2018 

3.Program de formare „A doua şansă”, avizat M.E.N., cu nr. 43794/2.01.2018 

4.Simpozion Internaţional ediţia a XIV a „Perspective ale educaţiei in societatea bazată pe 

cunoaştere”– în calitate de organizator şi autorul articolului cu titlul: “Profesorii, între bullying şi 

respect; şcoala, între vulnerabilitate şi salvare…”, CCD, Galaţi, 25 mai 2019; 

5.Scoala Gălăţeana, autor articol: „Critică sau gândire critică? Formă sau fond?” – iunie 2019 

6.Program de formare profesionala „Motivarea elevilor prin coaching”, prin participarea la 

simpozionul destinat dezvoltarii competentelor de coaching si aplicarea conceptului de coaching in 

educatie, din 14.06.2019 – 4 ore. 

7.Participare si coordonare activitati de voluntariat din cadrul programului naţional Strategia 

Nationala de Actiune Comunitara. 

8.Participare la Consfătuirea profesorilor de limba engleză, Complexul Muzeal - 15.09,2018  

IRINA VRABIE  

Activitati din cadrul programului de obtinere a doctoratului in limba franceza la Universitatea 

Dunarea de Jos 

ANDREEA IONESCU 

Activitati din cadrul programului de obtinere a doctoratului in limba engleza la Universitatea Dunarea 

de Jos 

DOINA GERU 

CURS DE PROGRAMARE NEUROLINGVISTICA – ASOCIATIA INTERNATONLA PENTRU 

PROGRAMARE NEUROLINGVISTICA, IANLP, 168 de ore de formare si 15 ore de asistenta 

supervizata de formator international.  

Activitatea profesorilor de la catedra de limbi moderne din anul şcolar 2018-2019 a fost încununată 

de obţinerea de certificate internaţionale: DELF, CAE, CPE, IELTS, PET, KET, calificarea unui 

numar de 60 de elevi la Olimpiada Locală de Limba Engleză, 21 de elevi la Olimpiada Locală de 

Limba Franceză şi 10 de elevi la Olimpiada Locală de Limba Germană. 

Din premiile și certificatele obțnute de elevi,  menționăm: 

Prof. Neagu Mihaela    

 Concursuri si olimpiada: 

22.11.2018 Concurs international Juvenes Translatores, participant Felicianu Melisa Vanesa, Clasa 

11D 

16.02.2019  Concurs KOALA International, EECentre, CNCN  - Cojocaru Sebastian calificat in etapa 

a II-a Nationala 

09.03.2019   olimpiada Lb. engleza, faza judeteana 

Clasa a VII-a Saramet Robert  95,5 puncte Mentiune 

Clasa a 10A  State Melania 90 puncte 

Participanti concursul interjudetean Physics in English : 

ADAFINEI IOAN 

ALBU ELENA MONICA 

CRACIUN ALEXANDRA 
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CREANGĂ ALEXANDRU 

NEAGU MARIA 

GRIGORAȘ ANDREI 

NANU RALUCA 

11.05.2019  concurs interjudetean High Flyers 

   CHITIC CODRUT STEFAN   MENTIUNE 

   ILIE ALESSIA IOANA   MENTIUNE 

18.05.2019  Concursul judetean English for exams 

  CHITIC CODRUT STEFAN    PREMIUL III 

  COJOCARU SEBASTIAN ADRIAN   PREMIU SPECIAL 

 

Certificate Cambridge obtinute de urmatorii elevi: 

14 elevi (clasa a VII-a)   13 elevi au obtinut nivelul B2, 1 elev nivelul B1 

3 elevi clasa a XI-a D:  1 elev  nivelul C2, 2 elevi  nivelul C1 

 Comisii de evaluare: 

16.02.2019. evaluare Olimpiada Lb. engleza, faza locala 

09.03.2019  evaluare olimpiada Lb. engleza, faza judeteana 

11.05.2019  evaluare concurs interjudetean High Flyers 

Prof. Maria Dobrinoiu 

1. Botez Andrei, clasa a IX a D, calificat Olimpiada Naţionala de Limba Engleză 

2. Andrei Nicoara Sabina Eleny, cls a IX a D – Premiu special, English for Exams 

3. Andrei Nicoara Sabina Eleny, cls a IX a D – Menţiune, Highflyers 

4. Manole Adrian, cls a X a D – Menţiune, English for Exams 

5. Manole Adrian, cls a X a D – Menţiune, Highflyers 

6. Răileanu Mara Daria, cls a XII a A, Menţiune, English for Exams 

7. Portase Cristiana, cls a XII a A – Certificat Cambridge Advanced 

8. Pandele Denisa, cls a XII a A – Certificat Cambridge Advanced 

9. Stamate Cristina, cls a XII a A – Certificat Cambridge First Certificate 

10. Sencu Polina, cls a XII a A – Certificat Cambridge Advanced 

11. Spiridon Alexandra, cls a XII a A – Certificat Cambridge Advanced 

Întocmit, 

Responsabil Comisie Metodică de Limbi Moderne, 

prof. Geru Doina 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII  

COMISIEI METODICE DE ŞTIINŢE 

Activitatea la nivel de comisie metodică s-a desfășurat conform planului managerial stabilit la 

începutul anului școlar. 

PROIECTAREA ACTIVITATII 

Documentele de proiectare au fost întocmite conform curriculum-ului național, cu respectarea 

recomandărilor primite la consfătuirile județene organizate de ISJ Galați. Acestea au fost avizate de 

responsabilul comisiei metodice şi de conducere. 

Alegerea strategiilor optime în funcţie de particularităţile clasei de elevi pentru parcurgerea eficientă 

şi integrală a materiei a reprezentat o prioritate pentru membrii comisiei. 

Membrii comisiei au propus o serie de discipline opționale care au fost incluse în oferta colegiului: 



58 

 

prof. Camelia Negoiță Tehnici de laborator 

prof. Daniel Onose  Robotică 

prof. Mariana Ganea Tehnici de laborator - chimie anorganică 

Tehnici de laborator - chimie organică 

Chimia şi viaţa 

În calitate de diriginți, și nu numai, membrii comisiei au derulat o serie de activități extracurriculare 

corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi interesele educabililor, planul managerial al unităţii: 

prof. Camelia Negoiță Concursuri de experimente 

Coordonare, proiectare și realizare de aparatură experimentală 

Întocmire subiecte pentru simularea examenelor de bacalaureat și 

admitere la facultate 

prof. Daniel Onose  Cerc Robotică – gimnaziu 

Ansamblu de dansuri tradiționale - liceal 

prof. Dana Bălăuță  Concurs Euroscola 2018; 

Activități derulate în parteneriat cu ONG Tinerii și Viitorul Galați 

prof. Mariana Ganea Absenteismul - o problemă majoră ȋn rândul adolescenţilor 

REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR DIDACTICE 

Activitățile de învățare au fost realizate preponderent cu metode active: problematizare, conversație, 

experiment, portofoliul, utilizare TIC. 

Existența laboratoarelor de fizică, chimie și biologie, precum și dotarea materială corespunzătoare au 

permis desfășurarea unui număr mare de ore cu caracter practic -aplicativ, experimental precum și 

utilizarea aparaturii de laborator și a mijloacelor de învățământ specifice fiecărei discipline în 

activitățile de învățare. 

La disciplina fizică site-ul realizat de prof. Camelia Negoiță (http://love-physics.ro/) a fost îmbogățit 

permanent cu aplicații virtuale ce simulează experimente, cu filme științifice direct corelate cu 

materia ce o studiază elevii, cu liste de probleme pentru pregătirea testelor, cu teste pentru bacalaureat 

și admitere la facultăți tehnice și de medicină. 

La comisia metodică s-au prezentat modele de realizare a lecțiilor cu aparatură de achiziție 

computerizată a datelor experimentale, referate, exemple de bună practică. 

Pentru formarea deprinderilor de studiu individual, elevii au întocmit referate și prezentări 

PowerPoint individual/echipă, fișe de activitate experimentală, portofolii. 

O componentă importantată a activității o constituie implicarea cadrelor didactice în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor extracurriculare prilejuite de diferite evenimente: 

prof Camelia Negoiță Activități în Săptămâna colegiului - sesiune de comunicări științifice 

și prezentare de experimente distractive, sesiune de audiție muzicală. 

Coordonare proiect Physical English 

Viitorul nostru depinde de noi - ”Noi suntem liderii de mâine” 

prof. Daniel Onose  Activități 5 octombrie 2018 - În pași de dans 

Activități în Săptămâna colegiului – participarea Ansambșlului de 

dansuri tradiționale la spectacolul omagial dedicat aniversării a 140 de 

ani de existență. 

Activități în Săptămâna colegiului – lecții demonstrative. 

prof. Ioan Sava  Activități 5 octombrie 2018 - sesiune de comunicări științifice 

prof. Dana Bălăuță  Vizionare piesă de teatru ”Enigma Otiliei” și ”Chirița” împreună cu 

elevii de la X-A și X-E. 

Activități în Săptămâna Educației Globale. 

Activități de voluntariat cu ONG Tinerii și Viitorul și elevii voluntari 

din colegiul nostru. 
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prof. Mariana Ganea Activități în Săptămâna colegiului; 

Activități în Săptămâna Educației Globale; 

Coordonator Program educaţional de mediu „Patrula de Reciclare” 

ediţia 2018-2019 

Coordonator Proiect „Să ajutăm necuvântătoarele” 

Coordonator Proiect „Supravieţuitorii Climei”  

Coordonator Proiect „Fii activ-colectează selectiv”   

Coordonator Proiect „ECOmania - Guerilla Verde” 2019 

Coordonator Proiect  “ Ziua Dunării - Fii Activ Pentru O Dunăre Mai 

Sigură” 

Coordonator Concurs ştiinţific  regional „CHIMIA, ştiinţa vieţii”. 

Prof. Cătălin Mogoș   5 octombrie 2018 - La pas prin Grădina botanică 

29 octombrie 2018 - Dezvoltare personală!  

23 noiembrie 2018 - Săptămânii Educației Globale - Rolul omului într-

o societate digitalizată  

21 noiembrie 2018 - sesiuni de informare a ofertei educaționale și de 

prezentare a Universității Politehnica București“Ambasadorii UPB” 

Activități în Săptămâna Colegiului - Armonii autumnale 

8 decembrie 2018 - Un arc peste timp- Vizită la Muzeul de istorie “Paul 

Păltănea” Galați 

prof. Cătălin Samoilă Activități 5 octombrie 2018 - sesiune de comunicări științifice 

EVALUAREA REZULTATELOR ÎNVĂȚĂRII 

Procedurile de evaluare utilizate au respectat reglementările în vigoare. Notarea a fost ritmică și 

variată în privința instrumentelor de evaluare utilizate: test predictiv, test sumativ, chestionare orală, 

lucrare practică, referat, portofoliul educațional, criteriile clare de evaluare fiind aduse la cunoștința 

elevilor. 

Rezultatele evaluării au fost comunicate prompt atât elevilor cât și părinților, direct sau prin 

intermediul profesorilor diriginți. 

Au fost administrate teste predictive la discipinele fizică – chimie - biologie, urmate de analiza și 

interpretarea acestora; au fost propuse măsuri de îmbunătățire. 

La nivelul comisiei a existat o preocupare permanentă pentru asigurarea feed - back - ului. 

MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI 

Pentru toate clasele a fost realizat instructajul de protecția muncii în laborator, la începutul anului 

școlar.  

Elevii au fost stimulați să realizeze experimente prin crearea de situații de concurs între grupe, ele 

mai interesante referate au fost popularizate. 

MANAGEMENTUL CARIEREI ȘI AL DEZVOLTĂRII PROFESIONALE 

Membrii comisie participă în mod constant la activitățile metodice organizate la nivelul județului: 

consfătuiri județene, Cercuri metodice etc. 

Portofoliile personale sunt întocmite conform recomandărilor şi sunt actualizate în permanenţă. 

Dnul profesor Daniel Onose a participat în calitate de membru la organizarea Olimpiadei Județene de 

Fizică, Olimpiadei Județene de Astronomie și Astrofizică, Concursului Impuls perpetuum, 

Olimpiadei de Informatică. 

Dna profesor Mariana Ganea este metodist ISJ pentru disciplina chimie. Totodată dna profesor a 

participat la coordonarea Proiectului „Supravietuitorii climei”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice 

„Chimia Verde – Chimia Durabilă”, Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice – CH3IMIA prieten sau 
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dusman?!,Conferinţa regională - 2019 workshop-ul „Profilul psihoeducational al preadolescenților 

cu părinți plecați la muncă în străinătate”. 

Dna profesor Camelia Negoiță și dnul profesor Ioan Sava sunt membri în Consiliul Consultativ al ISJ 

- disciplina – fizică. 

CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE 

Membrii comisie fac parte din diverse comisii constituite la nivelul unității: 

La nivelul unității membrii comisiei au fost implicați direct în organizarea simulărilor pentru 

examenele naționale(Evaluare Națională 2019 și Bacalaureat 2019). 

Membrii comisiei au coordonat elevii în vederea participării la diverse concursuri școlare și 

extrașcolare: 

prof Camelia Negoiță Participare la Concursul PHI: 

premiul III - Oprea Groza Gabriel (XII D) 

mențiuni - Crihană Denisa si Zăbară Sonia(XII D)  

Concursul Physics in English: 

premiul I - Petru Sebastian (XII D), 

premiul II - Ioniță Angel (XII D), 

premiul III Oprea Groza Gabriel (XII D) 

prof. Daniel Onose Coordonare centru testare PHI 

Profesor însoțitor ONF 

Participare la Concursul PHI: 

 Premiul I - Stelian Tiberiu (VIII) 

 Mentiune - Iordache Octavian (VIII) 

 Mentiune - Besleaga Aida  (VII) 

 Premiul III - Cristea Andrei (VII) 

 Mentiune - Bercea Andra Alina (VI) 

 Mentiune - Manea Gabriel (XII F) 

prof. Daniel Onose  comisia pentru orar 

prof. Dana Bălăuță  Director adjunct- responsabil Comisie curriculum, Comisia de 

Monitorizare 

prof. Mariana Ganea responsabil CEAC 

Lider al CNMK – SIP Gl 

Parteneriate încheiate:  

- Asociaţia „Ajutaţi-l pe Lăbuș” – proiect „Să ajutăm 

necuvântătoarele” 

- Asociaţia Română pentru Reciclare – RoRec – program 

educaţional de mediu „Patrula de Reciclare” ediţia 2018 

- Agenţia pentru Protecţia Mediului Galaţi 

- Centrul de Consultanţă Ecologică Galaţi 

- Serviciul Public Judeţean de Administrare al Domeniului Public şi 

Privat al Consiliului Judeţean 

- C.T. „Alexe Marin”, Slatina – Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice 

„Chimia Verde – Chimia Durabilă”  

- Administraţia Bazinală de Apă Prut – Bârlad 

- Asociatia Non Profit Alucro – Bucureşti 

- Liceul Tehnologic „Traian Vuia”- Galaţi - Concurs ştiinţific  

regional „CHIMIA, ştiinţa vieţii” 

Prof. Cătălin Mogoș Comisia de securitate, sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

Comisiei pentru verificarea documentelor școlare 
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 Mentiune - Leonte Petru (XII F) 

Olimpiada Interdisciplinară “Ştiinţele Pământului” – etapa judeţeană 

 Mentiune - Vieru Denis Ovidiu (X E) 

Olimpiada Județeană de Fizică 

Premiul II - Stelian Tiberiu(VIII) 

Participare la ONF- Stelian Tiberiu 

prof Ioan Sava Participare la Concursul PHI 

prof. Bălăuță Dana premiu III la concursul ”Cum se face” organizat de Facultatea de Chimie 

Aplicată București 

prof. Mariana Ganea Clasa a XI-a C - „Absenteismul - o problemă majoră ȋn rândul 

adolescenţilor” şi activităţi de voluntariat din cadrul Centrului de Zi 

„Sfântul Vasile cel Mare” 

Participare faza judeţeană – Olimpiada Interdisciplinară „Ştiinţele 

Pământului” 

Sesiunea de comunicări știinţifice „Chimia – prieten sau dușman?!” 

2- Menţiuni - faza naţională - 

Concursul de Chimie „Magda Petrovanu”, Iași  

Premiul I şi 8 Menţiuni –  

Concursul Naţional ”CHIMIA-Arta ȋntre Ştiinţe”, București -Premiul III  

Proiect Naţional „Supravieţuitorii Climei” Premiul I 

Concursul Naţional Chimia Verde - Chimia Durabilă”, Ediţia A V-A, Olt 

- Premiul I şi 2 Menţiuni 

Participare: 

- Concurs „Patrula de Reciclare” 2019 

- Concurs „ECOmania - Guerilla Verde” 2019 

- Concurs “ Ziua Dunării - Fii Activ Pentru O Dunăre Mai 

Sigură” 

prof. Mogoș Cătălin mențiune faza judeţeană – Olimpiada Interdisciplinară „Ştiinţele 

Pământului” - Vieru i. Denis ovidiu 

prof. Cătălin Samoilă  Coordonare echipaj Sanitarii priceputi 

CONDUITA PROFESIONALĂ 

Toți membrii comisiei au adoptat o ținută și un limbaj adecvat, demonstrând profesionalism. 

Întocmit, 

Responsabil Comisia Metodică de Științe:  

   prof. Onose Daniel 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE 

DE MATEMATICĂ 

1. Obiective 

 Principalele obiective urmărite de către membrii comisiei metodice au fost: 

▪ Cunoaşterea conţinutului şi  a obiectivelor programelor şcolare şi planificării lor  integrale 

▪ Elaborarea unor planificări eficiente, adaptate fiecărei clase şi parcurgerea integrală a 

materiei conform termeneloe stabilite 

▪ Utilizarea unor metode şi mijloace moderne în procesul de predare-învăţare-evaluare 

(utilizarea unor softuri şi platforme educaţionale: Geogebra, WolframAlpha, Cabri) 

▪ Utilizarea unor strategii didactice care să asigure caracterul aplicativ al învăţării şi formarea 

competenţelor specifice 
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▪ Notarea ritmică şi obiectivă a elevilor, justificarea notelor acordate pe baza criteriilor de 

evaluare stabilite în prealabil şi comunicate elevilor 

▪ Pregătirea temeinică a examenelor naţionale prin desfăşurarea unor ore suplimentare 

conform graficului stabilit 

▪ Creşterea interesului elevilor de gimnaziu şi liceu pentru concursurile de matematică 

▪ Pregătirea elevilor pentru performanţă în vederea concursurilor de matematică 

2. Activităţi metodice desfaşurate  

Nr.crt. Activitate Responsabili Grup țintă 

1 Consfătuirile cadrelor didactice Toți membrii catedrei Profesorii catedrei 

2 Ședința privind întocmirea 

dosarului comisiei metodice, 

analizarea programelor școlare 

pentru finalizarea planificărilor 

anuale şi semestriale. 

Dezbaterea şi aprobarea planului 

managerial. 

 

Responsabil comisie 

metodică 

Toți membrii 

catedrei 

3. Testări inițiale la disciplinele 

aferente comisiei metodice.  

Analiza rezultatelor și stabilirea 

măsurilor  de remediere/ameliorare. 

Toți membrii catedrei Elevii colegiului 

4. Stabilirea măsurilor necesare 

pentru obținerea unor rezultate cât 

mai bune la Examenul de 

bacalaureat. Stabilirea programului 

de pregătire suplimentară pentru 

examenul de bacalaureat. 

Profesorii de 

matematică la clasele a 

VIII-a şi a XII-a 

Elevii de clasa a 

VIII-a şi a XII-a 

5. Participarea la cercurile pedagogice 

pe semestrul I – discuții pe 

marginea materialelor prezentate 

Toți membrii catedrei Profesorii catedrei 

6. Elaborarea subiectelor pentru 

concursul de matematică „Mihail 

Kogălniceanu” Clasele VII-XII 

Responsabil comisie 

metodică şi prof. Dima 

Emilian 

Toți membrii 

catedrei 

7. Elaborarea subiectelor pentru 

concursul de matematică 

„Matematica...distractivă” Clasele 

V-VI 

Responsabil comisie 

metodică şi prof. Coadă 

Gelu 

Toți membrii 

catedrei 

8. Referat: „Profesorul ideal în 

contextul unui învăţământ 

european de calitate” 

Prof. Necula-Vijelie 

Carmen 

Toți membrii 

catedrei 

9. Selectarea elevilor ce vor participa 

la concursurile și olimpiadele  

școlare. Stabilirea programului de 

pregătire a elevilor pentru 

performanțele școlare. 

Toți membrii catedrei Elevii capabili de 

performanță 

10. Referat : „Rezolvarea problemelor 

de algebră cu ajutorul geometrie” 

Prof. Antohe Bogdan Profesorii catedrei 

11. Organizarea olimpiadei de 

matematică-Etapa pe şcoală  

Toți membrii catedrei Elevi de gimnaziu şi 

liceu  
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12. 
Pregătirea elevilor pentru 

susţinerea examenelor naţionale 

Toți membrii catedrei Elevi de liceu si de 

gimnaziu 

13. Referat: „ Isaac Newton” 
Prof. Coadă Gelu-

Daniel 

 

14. 

Referat: „Utilizarea noţiunilor de 

divizibilitate şi operare cu clase de 

resturi modulo n pentru codificarea 

mesajelor” 

Prof. Dima Emilian  

15. 

Propunerea subiectelor pentru 

verificarea competenţelor la 

matematică în cadrul concursului de 

admitere la clasa a V-a  

 

Prof. Necula-Vijelie 

Carmen 

 

16.  

Lecţie deschisă clasa a VIII-a 

„Numere reale-aplicaţii” în cadrul 

Cercului Metodic de Matematică, 

licee 

Prof. Necula-Vijelie 

Carmen 

Profesorii de liceu 

din Galaţi şi Cahul 

3. Concursuri de matematică la care au participat elevii şcolii 

▪ Concurs interjudeţean „Cristian S. Calude” 

▪ Concursul de matematică „Mihail Kogălniceanu” – clasele VII – XII 

▪ Concursul „Matematica…distractivă” – clasele V-VI 

▪ Olimpiada de Matematică 

▪ Concursul Naţional de Matematică LuminaMath 

▪ Concursul interjudeţean Mathgal 

4. Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică 

Domnul profesor Antohe Bogdan:  

- este coautor la doua lucrări apărute la editura Paralela45: “Evaluarea naţionala la matematică 

2018-iniţiere” şi “Evaluarea naţională la finalul clasei aVI-a- matematică şi ştiinte” 

- este redactor principal la revista de matematica Mathgal. 

- a prezentatul în cadrul catedrei referatul „Rezolvarea problemelor de algebră cu ajutorul 

geometriei” 

- a fost preşedintele concursului de matematica Mathgal 

Doamna prof. Necula-Vijelie Carmen: 

- A fost membru al comisiei CEAC şi a Comisiei cu ritmicitatea notării 

- A fost membru în Comisia judeţeană de organizare a Olimpiadei de Matematică- faza locală 

- A fost membru în Comisia judeţeană de organizare a Olimpiadei de Matematică- faza 

judeţeană 

- A realizat inspecţii curente şi speciale în calitate de metodist al ISJ 

- A organizat  Cercul Metodic 4 al profesorilor de matematică debutanţi în calitate de formator  

CCD 

- A susţinut în cadrul Cercului Metodic de Matematică la licee, lecţie deschisă la clasa a VIII-

a „Numere reale-aplicaţii”  

- A participat în calitate de formator CCD la „Programul pentru pregătirea debutanţilor în 

vederea susţinerii Examenului Naţional de Definitivare în Învăţământ” organizat de CCD 

Galaţi 

- A facut parte din Consiliul Consultativ pe discipline al ISJ Galaţi 

- A făcut parte din Comisia pentru inspecţia specială la clasă din cadrul Concursului pentru 

ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar-2019 

- A făcut parte din Comisia de organizare a Concursului Naţional de Matematică „Olimpida 

satelor”- etapa locală 
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- A făcut parte din Comisia de înscriere şi evaluare în clasa a V-a  

- A făcut parte din Grupul de lucru MEN  pentru elaborarea reperelor metodologice la 

disciplina matematică 

- A coordonat practica pedagogică a studenţilor de la matematică-informatică de la Facultatea 

de Ştiinţe şi Mediu în calitate de profesor-mentor 

- A făcut parte din Comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de 

merit, sesiunea 2019 

- A participat la activităţi desfăşurate în cadrul Proiectului Naţional SNAC 2018/2019 

- A participat la Conferinţa Internaţională de Problematică şi Didacticaă Matematică, 

organizată de SSMR 

- A participat la Programul de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor 

didactice pentru examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor 

vacante PFDT, organizat de CCD Galaţi în colaborare cu Universitatea „Dunărea de Jos” 

- A fost evaluator în cadrul CONCURSULUI DE SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE 

METODIȘTI 

- A prezentat în cadrul catedrei referatul cu tema „Profesorul ideal în contextul unui învăţământ 

european de calitate”. 

Domnul profesor Coadă Gelu Daniel: 

- A prezentat în cadrul catedrei referatul cu tema “„ Isaac Newton”. 

- A fost membru în Comisia judeţeană de organizare a Olimpiadei de Matematică- faza locală 

şi propunător de subiecte 

- profesor evaluator  la olimpiada de matematică, faza judeţeană. 

Domnul profesor Dima Emilian: 

- A prezentat în cadrul catedrei referatul cu tema „Utilizarea noţiunilor de divizibilitate şi operare 

cu clase de resturi modulo n pentru codificarea mesajelor”. 

- A participat la Simpozionul destinat dezvoltării competenţelor de coaching şi aplicarea 

conceptului de coaching în educaţie ca instrument de comunicare şi stil de leadership. 

5. Realizarea activităţilor extracurriculare 

Domnul profesor Coadă Gelu Daniel: 

- A organizat meci de fotbal cu elevii clasei a X Ia E desfăşurat la o bază sportivă de ziua educatiei 

- Întîlnire cu absolvenţi ai generaţiei precedente (fosta XIIE)  – septembrie 2018  

- Vizită la Muzeul de Ştiinţele naturii – octombrie 2018 

- A organizat o excursie la Iaşi cu clasa a XI a E la care sunt diriginte urmărind pe lîngă 

scopurile turistice prezentarea Universităţii de Agronomie şi a Universităţii Politehnice . 

- A facilitat întâlniri ale clasei cu studenţi ai unor facultăţi de top din ţară. 

Domnul profesor Dima Emilian: 

- Activitati dedicate popularizarii jocurilor logice şi în special a jocului de GO  

- Expuneri despre istoria oraşului Galaţi, în contextul a 100 de ani de la crearea ROMẬNIEI 

MARI. 

Doamna prof. Necula-Vijelie Carmen: 

- Concursului de matematică pe echipe “Matematica... distractivă” în parteneriat cu Şcoala 

Gimnazială “Miron Costin” Galaţi, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Galaţi şi Colegiul 

Naţional „Costache Negri” Galaţi 

- Concursul de matematică „Mihail Kogălniceanu” Ediţia a XVI-a” 

- Activităţi în cadrul Campaniei Umanitare „De la inimă la inimă...dăruieşte bucurie copiilor!” 

cu elevii clasei a VI-a 

- “Actori pentru o zi”- talent show cu elevii clasei a VI-a A, 5 octombrie 2019 

- “Dăruieşte de Crăciun”- acţiune umanitară cu elevii clasei a VI-a A, la Centrul de zi “Sfântul 

Spiridon” din Galaţi pe 21 decembrie 2018 
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- “Mihai Eminescu – cea mai importantă voce poetică din literatura română”-expoziţie 

tematică şi recital de poezie cu cu elevii clasei a VI-a A, pe 17.01.2019 

- “Violenţa – arma celor slabi”- activitate antiviolenţă elevii clasei a VI-a A  

- Excursie tematică cu elevii clasei a VIII-a, mai 2019 

- Tabără tematică cu elevii de gimnaziu în perioada 29.07.2019-04.08.2019 

6. Performanţe ale elevilor la matematică: 

▪ LA OLIMPIADA DE MATEMATICĂ ŞI OLIMPIADA DE LINGVISTICĂ 

1.  Guțanu Tiberiu Mihnea Mentiune Etapa 

Judeteana 

VIII MEN Matematica 

2. Lupașcu Andrei Mentiune SSMR Etapa 

Judeteana 

V MEN Matematica 

3. Ivan Raluca Ioana Mentiune SSMR Etapa 

Judeteana 

VIII MEN Matematica 

4. Besleaga Aida Gabriela Premiul I 

(participare faza 

nationala) 

Etapa 

Judeteana 

VII MEN Limbă şi 

comunicare 

Matematica 

LA CONCURSURI ŞCOLARE 

▪ CONCURSUL INTERJUDEŢEAN MATEMATICĂ  “Cristian S. Calude” 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa Premiu 

1. Neagu Andei-Răzvan VI A MENṬIUNE 

2. Ivan Raluca- Ioana V A MENṬIUNE 

▪ CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ “LUMINAMATH”, EDIŢIA  a XXII-

a 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa Premiu 

1. Ivan Raluca- Ioana V A Premiul II 

2. Vreme Letizia-Beatrice V A Premiul II 

3. Bayer Andrei V A Menţiune 

4. Lupaşcu Andrei V A Menţiune 

5. Ariton Claudiu-Teodor V A Menţiune 

6. Neagu Andrei Răzvan VI A Menţiune 

7. Frențescu Albert Iustin VI A Menţiune 

8. Dincă Andrei Codruț VI A Menţiune 

9. Savin Maya VI A Menţiune 

10. Stelian Tiberiu VIII A Premiul II 

11. Guțanu Tiberiu Mihnea VIII A Premiul III 

12. Ivan Raluca Ioana VIII A Premiul III 

13. Iordache Octavian VIII A Menţiune 

-   CONCURSUL INTERJUDETEAN DE MATEMATICA MATHGAL 
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Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa Premiu 

1. Lupascu Andrei V Premiul III 

2. Voicu Maria Raluca V Mentiune 

3. Bercea Andra-Alina VI Mentiune 

4. Gutanu Tiberiu Mihnea VIII Premiul II 

5. Stelian Tiberiu-Andrei VIII Premiul III 

6. Iordache Octavian VIII Mentiune 

- CONCURSUL INTERNATIONAL DE MATEMATICA APLICATA CANGURUL 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa Premiu 

1. Ivan Raluca- Ioana V A Pemiul I- etapa judeţeană 

2. Ivan Raluca- Ioana V A Premiul II-etapa naţională 

Întocmit, 

Responsabil, 

Prof. Carmen Necula- Vijelie 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII  

COMISIEI METODICE „OM ŞI  SOCIETATE” 

În  anul şcolar 2018-2019, activităţile instructiv–educative şi metodice ale membrilor ariei 

curriculare   „Om şi societate”  s-au subordonat obiectivelor stabilite în planul managerial al 

Comisiei Metodice “OM –SOCIETATE” 

Obiectivul I.   Valorificarea resurselor umane şi materiale 

La începutul anului şcolar, s-a reorganizat colectivul Comisiei Metodice (care include discipline 

diferite- Ştiinţe Socio-umane, Geografie, Istorie şi Religie), s-au stabilit normele didactice pentru 

fiecare profesor  şi pe fiecare disciplină. 

        Profesorii s-au consultat şi au selectat, din lista aprobată,  manualele adecvate procesului 

instructiv-educativ. S-au implicat în întocmirea ofertei educaţionale la clasele de gimnaziu, precum 

şi la clasele de liceu IX-XII prin alegerea de atlase şcolare, dicţionare specifice disciplinelor, revista 

”Terra magazin”, compendii, hărți  geografice și istorice etc. 

Obiectivul II. Proiectarea şi organizarea activităţii didactice 

Toţi membrii Comisiei  au elaborat planificările anuale şi semestriale ale disciplinelor urmărind 

corelarea cu prevederile planurilor-cadru şi ale programelor şcolare. Documentele de proiectare și 

organizare a activității didactice și metodice au fost elaborate cu ajutorul instrumentelor TIC, care 

au facilitat comunicarea și încadrarea în termenele stabilite. 

În cadrul Comisiei au fost propuse discipline opționale noi și aprobate de MEN. În urma alegerii 

de către elevi a disciplinelor opționale noi propuse, profesorii Comisiei au elaborat programele și 
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planificările corespunzătoare și acestea au primit avizul ISJ pentru derularea la clase pe parcursul 

anului școlar 2018-2019. Disciplinele opționale  predate la clase, în anul școlar 2018-2019, au fost: 

1. Succesul profesional   - Științe socio-umane 

2. Abilități de viață pentru dezvoltare durabilă—Științe socio-umane 

3. O istorie a comunismului în România-Istorie 

4. Istoria comunismului în România- Istorie 

5. Istoria evreilor-Holocaustul-Istorie 

6. Geografia turismului -Geografie  

       Toți membrii Comisie au participat, la începutul anului şcolar, la Consfătuirile pe discipline şi, 

pe parcursul anului, la Cercurile metodice organizate  la nivelul municipiului pentru fiecare disciplină.  

Pe parcursul  întregului semestru s-a urmărit respectarea destinaţiei numărului de ore pe tipuri 

de activităţi precizate în planificări şi proiectele unităţilor de învăţare. De asemenea, o prioritate a 

membrilor Comisiei  a constituit-o parcurgerea ritmică şi integrală a conţinuturilor fiecărei discipline 

În luna octombrie, membrii Comisiei Metodice au propus activităţile pe care le vor derula 

împreună cu elevii şi partenerii educaţionali în Săptămâna Colegiului, care a avut loc  în luna  

noiembrie 2018.                                                                                       Astfel, s-au propus și s-au 

desfășurat numeroase activități atractive cu elevii, precum concursuri, vizionări de filme 

documentare și educaționale, dezbateri, activități de voluntariat în cadrul unor proiecte derulate în 

parteneriat etc. 

Obiectivul III.  Derularea procesului  didactic  

 S-a avut în vedere asigurarea conţinutului ştiinţific adecvat obiectivelor generale şi specifice, 

respectarea principiului  accesibilităţii, selectarea celor mai potrivite strategii didactice şi 

comunicarea coerentă în actul instructiv-educativ prin metode active. 

         În procesul instructiv-educativ s-au utilizat  metode și strategii didactice capabile să stimuleze 

implicarea activă, gândirea elevului şi să-i formeze deprinderi de studiu- învăţarea prin proiecte, 

investigația sau portofoliile. S-au aplicat constant metode didactice activ-participative în cadrul orelor 

de la disciplinele incluse în Comisia Metodică „Om şi societate”, atât pentru dezvoltarea 

competenţelor, abilităţilor şi deprinderilor intelectuale, cât și a celor practice. Profesorii din cadrul 

Comisiei Metodice au utilizat tehnici şi mijloace TIC în cadrul orelor de curs (proiector multimedia, 

internet, platforme educaţionale, prezentări Power Point), atât pentru proiectarea şi derularea 

procesului instructiv-educativ, cât şi pentru evaluarea unor proiecte realizate de către elevi. Aceste 

ore s-au desfășurat în cabinetul de Geografie și Științe Socio-umane amenajat la etajul I, corpul B al 

Colegiului. De asemenea, se  promovează constant studiul individual şi lucrul în echipă în cadrul 

proiectelor educaţionale derulate de către elevi pe parcursul întregului semestru. 

În semestrul I s-a stabilit graficul consultaţiilor  pentru disciplinele de examen la bacalaureat şi 

s-au desfăşurat săptămânal pe parcursul semestrului şedinţele de pregătire ale elevilor care au optat 

pentru disciplinele  Istorie, Geografie, Ştiinţe Socio-umane la examenul de Bacalaureat. 

Obiectivul IV. Evaluarea procesului instructiv-educativ 

La începutul semestrului au fost aplicate testele iniţiale la toate disciplinele predate de membrii 

Comisiei Metodice şi s-au analizat rezultatele obţinute. Analiza a fost urmată de o serie de măsuri 

de ameliorare a dificultăţilor  constatate în formarea competenţelor la elevi. 

 Acest obiectiv a fost realizat şi prin antrenarea elevilor în activitatea curentă ca subiecţi ai 

propriei formări, prin conceperea de către profesorii care predau istorie şi geografie şi ştiinţe socio-

umane a subiectelor de teză la disciplinele respective şi evaluarea semestrială a elevilor . 

S-au utilizat atât metode de evaluare tradiţionale, clasice (probe orale și probe scrise), cât şi metode 

clasificate în literatura de specialitate drept metode moderne: evaluarea prin referate, investigații, 

proiecte şi portofolii.  

S-a realizat notarea ritmică a elevilor, în conformitate cu prevederile documentelor școlare aflate în 

vigoare şi s-au comunicat cu promptitudine rezultatele evaluărilor. S-au utilizat autoevaluarea şi 

interevaluarea, ca modalităţi de dezvoltare la elevi a competenţelor evaluative. 
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De asemenea, s-a urmărit valorificarea potenţialului de performanţă al elevilor prin  stimularea 

participării şi selectarea elevilor pentru Olimpiadele şcolare, concursurile şcolare şi sesiunile de 

referate ştiinţifice.  

       Profesorii Comisiei Metodice au participat la concursurile şi Olimpiadele şcolare din diferite faze 

în calitate de evaluatori, creatori de subiecte şi membri în Comisiile de organizare ale acestora, după 

cum urmează: 

Numele profesorului Calitatea Etapa de organizare Disciplina 

Cristache Liliana 
Propunător de 

subiecte 
Județeană Sociologie 

Cristache Liliana Arbitru Județeană 
Dezbateri academice 

”Tinerii dezbat” 

Cristache Liliana Evaluator Județeană Șt. Socio-umane 

Crudu Mihai Evaluator Județeană Istorie 

Bulgaru Mariana 
Propunător de 

subiecte clasa a XI-a 
Județeană/Naționala Geografie 

Bulgaru Mariana Evaluator Județeană Geografie 

Popa Ionica Viorica 
Propunător de 

subiecte 
Locală/ Națională Religie 

Popa Ionica Viorica Evaluator Locală/ Națională Religie 

Ilie Adriana Evaluator Locală Religie 

Ilie Adriana Propunător Locală Religie 

Iosif Lenuța Evaluator Județeană Șt. Socio-umane 

Iosif Lenuța Arbitru Județeană 
Dezbateri academice 

”Tinerii dezbat” 

 

La Olimpiadele școlare, desfășurate pe discipline s-au obținut următoarele rezultate: 

Faza națională 

MUNTEANU DENISA IONELA, clasa a XI-a B, participare la  Olimpiada Națională de Geografie 

       GHEORGHIU IOANA FLAVIA, clasa IX C,   participare la faza naţională a Olimpiadei de 

Istorie. 

DIMA CARMEN, clasa X C, participare la Olimpiada națională de Religie 

MODREANU MARIA IX B, participare la Olimpiada de Logică 

Faza județeană 

Premiu / 

mențiune 

Numele elevului  Clasa Disciplina Profesor 

I Dima Carmen  X C Religie Popa Ionica 

Viorica 

II Mihai Claudia 

Dochițanu Bogdan 

Cârlan Andrei 

XI C 

XI D 

XI D 

Dezbateri 

academice 

Iosif Lenuța 

II Gheorghiu Ioana Flavia IX C Istorie Crudu Mihai 

II Modreanu Maria IX B Logică Iosif Lenuța 

III Cojocaru Ionuţ Alexandru X B Istorie Crudu Mihai 

M Dima Anca Eugenia X B Istorie Crudu Mihai 

M Andrei Alina Francesca 

Cazacu Sorin  

Răducan Elena 

IX C 

X B 

XI B 

Dezbateri 

academice 

Cristache Liliana 
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M Munteanu Denisa  XI B Geografie Bulgaru Mariana 

M Vîlsan Bianca  X A Religie  Popa Ionica 

Viorica 

M Munteanu Georgiana XII E  Religie  Popa Ionica 

Viorica 

Rezultate  concursurile școlare: 

Nr. 

crt. 
Rezultat 

Numele si 

prenumele 

elevului 

Clasa 
Profesor 

coordonator 

Denumire 

concurs 
Tip concurs Organizator 

1.  I Năstase Maria  X C 
Popa Ionica 

Viorica 

”Model de 

viețuire a 

tânărului” 

Concurs local 
Biserica ”Sf. 

Trei Ierarhi” 

2.  I 
Constandache 

Andra 
XII C 

Popa Ionica 

Viorica 

”Model de 

viețuire a 

tânărului” 

 Concurs local 
Biserica ”Sf. 

Trei Ierarhi” 

3.  I 
Munteanu 

Georgiana 
XII E 

Popa Ionica 

Viorica 

”Model de 

viețuire a 

tânărului” 

Concurs local 
Biserica ”Sf. 

Trei Ierarhi” 

4.  M Guțanu Tiberiu VIII 
Popa Ionica 

Viorica 

Cultură și 

spiritualitate 

românească 

Concurs 

interdisciplinar 

Faza județeană 

ISJ Galati 

         La examenul de bacalaureat, elevii de la clasele a XII-a , profil Uman, au susținut examen  la 

Istorie (disciplină obligatorie) și Geografie / Șt. Socio-umane (la proba de profil la alegere). În urma 

susținerii acestui examen  promovabilitatea a fost de 100% și elevii au obținut în proporție de peste 

80 % note între 8 și 10. 

Obiectivul V.  Perfecţionarea didactică 

      În  anul școlar 2018-2019, s-au desfăşurat  activităţi metodice care au avut ca obiectiv 

perfecţionarea didactică şi transmiterea modelelor de bune practici. În acest sens, toţi profesorii 

Comisiei Metodice au participat, pe parcursul anului, la activităţile desfăşurate în cadrul Cercurilor 

Metodice la disciplinele predate. 

     Religie -Popa Ionica Viorica 

 A participat la Simpozionul ”Unitatea de credință în gândirea Sfinților Trei Ierarhi”, 

desfășurat la Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ap. Andrei” Galați,   ianuarie 2018; 

A participat la Simpozionul „Mărturisitori ai dreptei credințe din eparhii în timpul 

regimului comunist”, inclus în CAEN internațional, desfășurat la seminarul Teologic Ortodox „Sf. 

Andrei”, din Galați; 

     Socio-umane -Iosif Lenuța 

mai 2018 participarea la Sesiunea regionala de comunicari stiintifice „Nonviolența este arma celor 

puternici" cu lucrare „Folosirea argumentarii pentru combaterea violentei verbale"  

30 01 2019 participarea la Simpozionul    „Holocaust  "  

 

Membrii  Comisiei au desfățurat activități metodice și s-au susținut următoarele referate 

metodice: 

ȘTIINȚE SOCIO-UMANE 

 Cristache Liliana 

• Referatul metodic  ”Aplicații digitale utilizate în predarea disciplinelor socio-umane” 
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GEOGRAFIE 

 Bulgaru Mariana  

• A realizat activitatea de interpretare a rezultatelor testelor inițiale și a propus  măsuri de 

îmbunătățire a rezultatelor pregătirii elevilor. 

ISTORIE 

 Negoiță Georgiana și Crudu Mihai 

• ” Comemorarea victimelor Holocaustului” 9 octombrie 2018 

• „Omagiu Mihail Kogălniceanu”- Noiembrie 2018 

• Referat metodic ”Semnificaţia istorică a zilei de 9 Mai” 

 RELIGIE 

Popa Ionica Viorica 

• Profesor organizator și susținător al activității didactice din cadrul Cercului Metodic la disciplina 

Religie pe semestrul al II-lea, 4 - 6 mai 2019 Alba-Iulia; 

• A participat la Cercul Metodic al profesorilor de Religie desfăşurat la Chișinău, 16-18 mai  2019; 

Ilie Adriana 

• Organizare Cerc Pedagogic având tema: „ Anul Omagial al unității de credință și de neam și 

Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918” 

• A participat la Cercul Metodic al profesorilor de Religie desfăşurat la Chișinău, 16-18 mai  2019; 

Profesorii ariei curriculare au participat la cursuri de formare după cum urmează : 

✓ Cristache Liliana- Ştiinţe Socio-umane 

• Curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

• Programul de formare ”Reuniunea pentru Mastertraineri regionali”, organizată de 

ARDOR la București, 22-26 iulie 2019. Formarea a avut ca scop dezvoltarea 

competențelor de coaching și de art of hosting.  

✓ Iosif Lenuța 

• 1-9 09.2018 participarea la Intîlnirea Instructorilor ARDOR 

• februarie 2019 am participat la cursul Intervenție și metode de lucru pentru copii cu 

dificultăți de învațare 

• decembrie 2018-februarie 2019 am participat la cursul  Inspector ăn domeniul 

Secirității și Sănătății în Muncă 

• Curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

✓ Negoiță Georgiana 

• Curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

✓ Crudu Mihai 

• Curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

✓ Popa Ionica Viorica 

• ”Program de formare privind dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor 

didactice pentru examenul de definitivat și concursul national de ocupare a posturilor 

vacante” organizat de CCD Galati , octombrie -decembrie 2018 

• Curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

✓ Bulgaru Mariana 

• Curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

✓ Iurașcu Georgian 

• Curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

Alte activități metodice : 

Cristache Liliana este membru în Consiliul consultativ al ISJ pentru Științe Socio-umane. 

Cristache Liliana și Iosif Lenuța  coordonează activitatea Clubului de dezbateri academice care își 

desfăsoară întâlnirile săptămânal în CNMK și pregătesc elevii pentru competițiile de debate. 
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Iosif Lenuța a fost în perioada 5.11.2018- 8-12.2018  formator la Cursul Management si leadership 

Popa Ionica Viorica este: 

✓ Profesor medodist și a susținut inspecțiile curente și speciale la clasă, în cadrul Concursului 

pentru obținerea gradelor didactice și pentru ocuparea posturilor în învățământul 

preuniversitar; 

✓ Profesor mentor, coordonator al practicii pedagogice la disciplina Religie, în colaborare cu 

Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați; 

✓ Profesor coordonator al Proiectului Strategia Națională de Acțiune Comunitară cu activități 

derulate în cadrul Școlii Speciale”Constantin Pufan”, și Centrului de bătrîni ”Speranțe pentru 

vârsta a treia”;  

Ca urmare a activităţii didactice desfăşurate, aşa cum reiese din prezentul raport,  precum şi a 

pregătirii   metodice şi ştiinţifice a membrilor Comisiei Metodice „Om şi Societate” apreciem că au 

fost realizate obiectivele propuse în planul managerial  pentru anul școlar  2018-2019. 

 

Întocmit  

Responsabil Comisie Metodice „Om şi Societate” 

Prof. dr. Cristache Liliana 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE 

DE INFORMATICĂ ȘI TEHNOLOGII 

Analiza activității desfășurate în cadrul catedrei de informatică și tehnologii  pe parcursul anului 

școlar 2018 – 2019 a  fost corelată cu țintele strategice ale MEN, ISJ Galați, cu domeniile de acțiune 

ale Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” și obiectivele din planul managerial al comisiei.   

I. Domeniul de acțiune curriculum 

Obiective urmărite: 

o Coordonarea şi monitorizarea procesului de întocmire a documentelor de proiectare a 

activităților specifice activității didactice (planificări la disciplina de specialitate, 

activități complementare disciplinei, portofoliul profesorului) în conformitate cu 

cerințele programei și specificul clasei. 

o Utilizarea eficientă a metodelor și a instrumentelor de evaluare; construirea unui sistem 

de evaluare a performanțelor elevilor pornind de la competențele specifice din 

programele  școlare. 

o Fundamentarea ofertei educaționale a colegiului pe baza nevoilor de dezvoltare 

personală şi profesională a elevilor; 

S-au concretizat prin: 

• Respectarea programei școlare, a normelor de elaborare a documentelor de proiectare, precum 

şi adaptarea acestuia la particularitățile grupei/clasei. 

• Proiectarea unor activități extracurriculare corelate cu obiectivele curriculare, nevoile şi 

interesele  educabililor, planul managerial al comisiei și planul managerial unității.  

• Respectarea parcurgerii materiei, conform planificărilor calendaristice. 

• Elaborarea, aplicarea şi comunicarea rezultatelor testelor inițiale 

• Elaborarea testelor de evaluare iniţială, continuă/formativă şi finală/sumativă, precum şi 

baremelor de corectare şi notare, adaptarea permanentă a procesului instructiv-educativ în 

funcţie de rezultatele acestor testări, pentru a perfecţiona demersul didactic; 

• Informarea elevilor despre progresul realizat prin motivarea notelor 

• Notarea ritmică a elevilor 

• Utilizarea materialelor și activităților de învățare  moderne, pentru stimularea lucrului în echipă 
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• Existenta portofoliului elevului 

• Elaborarea unor programe atractive pentru disciplinele opționale (prezentate și în oferta 

colegiului). 

Obiective urmărite: 

o Pregătirea elevilor pentru performanță în vederea concursurilor școlare 

o Adaptarea strategiilor didactice la stilurile individuale de învățare ale elevilor (predare, 

învățare, evaluare) 

S-au concretizat prin: 

• Selectarea elevilor și constituirea grupelor de pregătire pentru concursurile școlare. 

• S-au stabilit măsurile necesare pentru obținerea unor rezultate cât mai bune la examenul de 

bacalaureat și s-a fixat un program de pregătire suplimentară a elevilor care susțin examenul 

de bacalaureat la informatică  

• Pregătirea elevilor în vederea susținerii examenului de atestare profesională la clasele de 

matematică - informatică, fixarea temelor de atestat, rezolvarea subiectelor și dezvoltarea 

progresivă a aplicațiilor (profesori: Florin Șoldan la clasa a XII-a D, Neagu Violeta la clasele 

a XII-a E, F) 

• Îndrumarea și pregătirea elevilor, a lucrărilor realizate de aceștia în vederea participării la 

concursurile și olimpiadele școlare de informatică, TIC, educație tehnologică etc 

• Îndrumarea și pregătirea elevilor în vederea susținerii examenului de competențe digitale 

• Promovarea importanței programării prin îndrumarea și implicarea elevilor la evenimentul de 

educație la nivel mondial "Hour of Code" la clasele a VII-a A și a IX-a E, prof. Popescu 

Mădălina, la clasele a IX-a A și a IX-a B, prof. Penu Ionela - decembrie 2018 

• Realizare de aranjamente florale împreună cu toți elevii claselor V-VIII și doamna profesoară 

Neagu Mihaela, acestea fiind expuse în școală, cu prilejul activității ,,Simfonii autumnale” 

desfășurată pe data de 6.11.2018 (săptămâna liceului) – prof. Velea Marcela; 

• Realizarea cu toți elevii claselor V-VIII de lucrări specifice pentru activitatea desfășurată cu 

prilejul centenarului ,,100 ani România “ pe data de 20.11.2018, acestea fiind expuse în școală 

și apoi la Primăria Galați – prof. Velea Marcela 

• Realizarea unor lucrări practice cu elevii claselor V-VII , cu tema ,, Sărbătorile vin” , fiind 

expuse in clase – prof. Velea Marcela 

• Organizarea olimpiadei de Educație tehnologică, faza pe școala , la clasele a V-a, a VI-a și a 

VII- a pe data de 29.01.2019 – prof. Velea Marcela 

• Realizarea cu toți elevii claselor V-VII de lucrări specifice Sărbătorilor de 1 Martie și 8 Martie, 

acestea fiind expuse în școală în cadrul expoziției ,,Mărțișoare-din inima copiilor” – prof. Velea 

Marcela 

• Realizarea cu toți elevii claselor V-VII de lucrări specifice Sărbătorilor de Paște, acestea fiind 

expuse în clase – prof. Velea Marcela 

• Realizarea cu toți elevii claselor V-VI de mărțișoare și felicitări pentru activitatea desfășurată 

în cadrul școlii, în cadrul concursului național ,,Târg de mărțișoare “ pe data de 1 martie – prof. 

Velea Marcela 

• Popularizarea jocului de şah de către prof. Dimitrievici Lucian, concurs de şah, organizat de 

dl. profesor Dima Emilian. 

• Participare la organizarea activităților Concursului Physics in English – înscris în CAERI 2019, 

poz. 74 – mai 2019 – prof. Popescu Mădălina 

• Participare la Concursul Naţional Ştiinţe şi Tehnologii, ediţia a IV- a, la liceul tehnologic  ”Elie 

Radu” din municipiul Ploeşti, în calitate de profesor coordonator a lucrării elevilor Tănase 

Adelin şi Pătraşcu Andrei – prof. Dimitrievici Lucian 

performanţe obţinute cu elevii concretizate prin rezultate obținute la concursuri școlare: 

• Premiul I, elevul Adam Adrian Claudiu, clasa a XII-a E, la olimpiada județeană de informatică 

și calificare la faza națională - prof. coordonator Neagu Violeta 
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• Mențiune, elevul Caragea Theodor, clasa a XII-a E, la olimpiada județeană de informatică - 

prof. coordonator Neagu Violeta 

• Mențiune, elevul Neagu Gabriel (clasa a X-a E) la olimpiada județeană de informatică –prof. 

coordonator Dimitrievici Lucian 

• Menţiune la olimpiada județeană de TIC, elevul Gorobţov Vlad –prof. coordonator 

Dimitrievici Lucian 

• Premiul al II-lea, elevul Rebenciuc Tudor, clasa a VII-a, secțiune creaţie artistică digitală, 

proiect ”Supraviețuitorii Climei” înscris în CAEN 2019 – prof. coordinator Popescu Mădălina 

• La concursul national ,,Târg de mărțișoare” organizat la Școala Gimnazială nr. 7 Galați s-au 

obținut rezultatele: 

• Onose Alexia( a V-a )-  Premiul I 

• Mihai Carina ( a V-a )-Premiul II 

• Pavel Enache Iustin ( a V-a )-Premiul II 

• Pecheanu Ștefan ( a VI-a ) -Premiul I 

• Botez Anca ( a VI-a )-Premiul II - prof. coordonator Velea Marcela 

II. Domeniul de acțiune Managementul resurselor umane 

Obiective urmărite: 

o Formarea continuă a cadrelor didactice de specialitate în vederea aplicării constante a 

metodelor active de predare, centrate pe elev, în cadrul orelor de specialitate 

o Dezvoltarea profesională  prin participarea la examene, programe și cursuri de pregătire 

profesională 

S-au concretizat prin: 

Participarea la cursuri, activități de formare și din domenii conexe specialității : 

• Participarea profesorilor la cercurile metodice (toți membrii catedrei). 

• Participarea la activitățile cerului metodic pentru directorii din instituțiile de învățământ 

preuniversitar, cu tema ”Modalități și strategii de asigurare a calității în unitatea de învățământ 

preuniversitar”, organizat de Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, 14.11.2018 – prof. 

Popescu Mădălina 

• Participarea la Workshopul ”Modelare digitală-3D printing”, organizat de ECDL România și 

Colegiul Național ”Mihai Viteazul”, București, 06.10.2018 – prof. Popescu Mădălina 

• Participarea la Seminarul de Management Modern în Educație, ediția a XI-a, organizat de 

Oameni și Companii , 21.11.2018, București – prof. Popescu Mădălina 

• Participarea la Conferința SuperTeach București, 24.11.2018 – organizată de de Educativa, 

Institutul Dezvoltării Personale și Fundația Romanian Business Leaders – prof. Popescu 

Mădălina 

• Participarea la programul de formare continua acreditat MEN - ”Management și leadership” 

derulat de Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ în regiunea Sud-Est – 100 ore, 22 

credite transferabile, 05.10.2018 – 08.12.2018 – prof. Popescu Mădălina 

• Participarea la Programul de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor 

didactice pentru examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor 

vacante – PFDT – organizat de Casa Corpului Didactic Galați, 13.10.2018 - 9.12.2018 -  120 

ore, 30 credite – prof. Popescu Mădălina 

• Organizarea dezbaterii viziunii ”Educația ne unește”, lansată de Ministerul Educației 

Naționale, la care a participat personalul didactic de predare al CNMK. Tema abordată a fost: 

”Rolurile și relațiile între actorii și factorii implicați în educație” - mai 2019 prof. Popescu 

Mădălina 

• Participarea la activitatea de formare profesională a profesorilor „Motivarea elevilor prin 

coaching” cu durata de 4 ore (prof. Popescu Mădălina, Neagu Violeta, Dimitrievici Lucian) 
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• Participarea la Evenimentul Educațional ”Conferința regională-2019”- ediția a XVI-a, la 

workshopul: ”Profilul psihoeducațional al preadolescenților cu părinți plecați la muncă în 

străinătate” – organizat de CJRAE în data de 10.06.2019 (prof. Popescu Mădălina) 

• Participare la workshop-ul ”Modalități și strategii de asigurare a calității procesului educațional 

în unitatea de învățământ preuniversitar – Dezvoltarea resurselor umane” organizat de Colegiul 

Național ”Calistrat Hogaș” Tecuci, mai 2019 (prof. Popescu Mădălina) 

• Participare la Conferința Națională ”Paradigmele (Post)modernității” cu tema ”Didactica 

postmodernă, organizată de Casa Corpului Didactic și de CNAIC, aprilie 2019 (prof. Popescu 

Mădălina) 

• Participare la Simpozionul Internațional ”Valori didactice naționale, premise pentru un 

învățământ european”, ediția a XIV, cu lucrarea ”Continuăm tradiția – CNMK Lumină și 

carte!” - 25 mai 2019 (prof. Popescu Mădălina) 

• Participare la programul de formare ”3D Printing”, 80 de ore, 10 credite profesionale 

transferabile, organizat de ECDL România – iulie 2019 (prof. Popescu Mădălina) 

• Participare la programul de formare ”Computing - Python”, 40 de ore, 10 credite profesionale 

transferabile, organizat de ECDL România – iulie 2019 (prof. Popescu Mădălina) 

• Participare la activitatea de informare preventivă din data de 29.05.2019 în cadrul Campaniei 

naționale ”Vreau să fiu voluntar”  în parteneriat cu Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

Galați (prof. Popescu Mădălina) 

• Participare în calitate de profesor formator la Evenimentul Educațional Simpozion cu tema 

”Motivarea elevilor prin coaching” – iunie 2019 (prof. Popescu Mădălina) 

• Participare la cursul de conversie profesională organizat de Universitatea ,,Dunărea de Jos” 

Galați, Informatică, promoția 2018-2020; (prof. Velea Marcela) 

• Participare la cursul de formare  ”Design instrucțional” ce s-a desfășurat în perioada 

10.06.2019-18.06.2019 (40 ore), organizat de către SIP Galati la Școala Gimnazială nr. 5 

Galați; (prof. Velea Marcela)  

• Participare la cursul de formare profesională de Mentor în învăţământul preuniversitar, susţinut 

de Asociaţia Profedu, finanţat de Sindicatul liber Educaţia  (prof. Dimitrievici Lucian) 

• Participare la diferite activități și conferințe internaționale susținute în cadrul Şcolii Doctorale 

de Ştiinţe Socio-umane, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galaţi  dar şi a Şcolilor Doctorale din 

Universitatea de Vest, Timişoara, (cu prezentare orală sau poster) – prof. Dimitrievici Lucian 

• Participare la diferite cursuri de formare continuă în informatică, organizate de I.S.J si UPIR, 

respectiv prof. Onea Emil şi Stan Maria  – prof. Dimitrievici Lucian 

Activități metodice 

• Participarea la activitățile metodice și științifice organizate în cadrul comisiei metodice/ 

catedrei, consiliului profesoral, cercurilor metodice organizate de ISJ  

Obiective urmărite: 

o Îndeplinirea eficientă a atribuțiilor din fișa postului 

o Promovarea valorilor democratice prin utilizarea unui stil managerial care să 

promoveze o cultură organizațională de tip rețea; 

o Dezvoltarea aptitudinilor și a cunoștințelor de utilizare a mijloacelor I.T. 

o Familiarizarea cadrelor didactice cu metodele specifice muncii în echipă și introducerea 

adecvată a acestora în actul didactic 

S-au concretizat prin: 

Activitățile membrilor comisiei la nivel de școală  

• Director al colegiului și președintele Consiliului de Administrație – prof. Popescu Mădălina 

• Membru în Consiliul de Administrație – prof. Neagu Violeta 

• Coordonarea activităților comisiei metodice Informatică și tehnologii – profesor Neagu Violeta 
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• Coordonarea centrului ECDL RO252 prin planificarea şi monitorizarea examinării modulelor 

ECDL Profil Bac şi ECDL Profil Start Bac – Popescu Mădălina profesor coordonator, 

Dimitrievici Lucian examinator. În cadrul centrului se organizează frecvent simulări și 

examene ECDL. 

• Coordonarea activității de tehnoredactare a numărului aniversar al revistei colegiului, ”Portret” 

la sărbătorirea a 140 de existență a colegiului – prof. Neagu Violeta împreună cu prof. 

Postelnicu Adriana și Țigănuș Veronica 

• Implicarea în activitatea aniversară adresată absolvenților colegiului la sărbătorirea a 140 de 

existență a colegiului – prof. Popescu Mădălina, prof. Neagu Violeta (alături de prof. Țigănuș 

Veronica și Postelnicu Adriana). 

• Coordonarea activității de revizuire a Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Colegiului Național “Mihail Kogălniceanu“ (prof. Neagu Violeta alături de prof. Cristache 

Liliana, Popescu Mădălina, Postelnicu Adriana, Ganea Mariana și Boca Zamfir Mioara).  

• Elaborarea subiectelor pentru examenul de diferență la informatică, (profesor Neagu Violeta 

și Lăzărescu Andreea). 

• Evaluarea elevilor la disciplina informatică la examenul de simulare bacalaureat (profesor 

Neagu Violeta, Alexandri Lia) 

• Activități în cadrul Comisiei pentru curriculum, selecție opționale etc. (profesor Neagu 

Violeta) 

• Desfășurarea unor activități la nivelul școlii ca secretar în cadrul comisiei de atestare 

profesională la disciplina informatică (profesor Neagu Violeta) 

• Evaluarea elevilor în cadrul probei de competențe digitale la examenul de bacalaureat (profesor 

Neagu Violeta, Dimitrievici Lucian, Alexandri Lia, Onose Daniel) 

• Activități în calitate de reprezentant desemnat de Angajator în echipa de negociere a 

Contractului Colectiv de Muncă la nivelul unității școlare (prof. Popescu Mădălina, Neagu 

Violeta) 

• Activitate în calitate de președinte în cadrul comisiei de acordare burse și a altor forme de 

sprijin material pentru elevii din școală, septembrie 2018 – prof. Popescu Mădălina 

• Participare la activitățile desfășurate în cadrul programului European ”Săptămâna educației 

globale”, cu tema ”Lumea se schimbă dar noi?” din 19-23.11.2018 – prof. Popescu Mădălina 

• Activitate de președinte în cadrul Comisiei de organizare a Evaluării Naționale la finalul clasei 

a VI-a, an școlar 2018-2019 – prof. Popescu Mădălina – prof. Popescu Mădălina 

• Activitate în calitate de vicepreședinte în cadrul Comisie de organizare a simulării naționale 

pentru elevii clasei a VII-a și a VIII-a de la CNMK – an școlar 2018-2019 – prof. Popescu 

Mădălina 

• Activitate în calitate de profesor evaluator în cadrul Comisiei de examinare de la CNMK pentru 

organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale pentru 

absolvenții claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv 

informatică, mai 2019 – prof. Dimitrievici Lucian, Alexandri Lia 

• Activitate în calitate de președinte în cadrul Comisiei de examinare de la CNMK pentru 

organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor profesionale pentru 

absolvenții claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv 

informatică, mai 2019 – prof. Popescu Mădălina 

• Activitate în calitate de vicepreședinte în cadrul Comisiei de organizare și desfășurare a 

examenului de atestare a competențelor lingvistice pentru absolvenții claselor cu studiu 

intensiv/bilingv limba engleză de la CNMK, mai 2019 – prof. Popescu Mădălina 

• Activitate în calitate de președinte în cadrul Comisiei de bacalaureat de evaluare a 

competențelor lingvistice și digitale, prima sesiune de examen 2019, de la CNMK– prof. 

Popescu Mădălina 

• Activitate în calitate de președinte în cadrul Comisiei din Centrul de Examen pentru Evaluarea 

Națională a elevilor de clasa a VIII-a, promoția 2019, din CNMK – prof. Popescu Mădălina 
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• Activitate de profesor asistent la examenul de evaluare naţională de la clasa a VI-a – prof. 

Dimitrievici Lucian 

Activitățile membrilor comisiei la nivel de municipiu 

Profesorii catedrei au desfășurat activități ca: 

• Inspector de specialitate – profesor. Novetschi Mușunoiu Monica Iuliana 

• Profesori membri în Consiliul Consultativ al profesorilor de informatică – prof. Neagu Violeta 

și Popescu Mădălina 

• Doamna profesor Popescu Mădălina a fost profesor coordonator al comisiei de elaborare a 

subiectelor în vederea susținerii examenului de atestare profesională în informatică de către 

elevii claselor a XII-a specializare matematică-informatică și matematică-informatică intensiv 

și secretarul Comisiei Județene de desfășurare a examenului de atestare a competențelor 

profesionale. Subiectele vor fi publicate în revista de specialitate (Im)PULS++ 2018-2019. 

Prof. Neagu Violeta a propus probleme și soluții pentru subiectele de programare din cadrul 

examenului de atestare profesională. 

• Profesor coordonator al cercului metodic la disciplina informatică pentru liceu – prof. Neagu 

Violeta 

• Vicepreședinte în comisia de organizare a fazei județene a olimpiadei de informatică – prof. 

Neagu Violeta 

• Profesor membru în comisia de organizare și în comisia de evaluare la Olimpiada de 

informatică, faza județeană  – prof. Neagu Violeta, Popescu Mădălina 

• Secretar în comisia de organizare a fazei județene a concursului interdisciplinar InfoEducația 

– prof. Neagu Violeta 

• Profesor evaluator în comisia de organizare a fazei județene a concursului interdisciplinar 

InfoEducația – prof. Neagu Violeta, Popescu Mădălina 

• Activitate de profesor evaluator la olimpiada judeţeană de TIC – prof. Dimitrievici Lucian 

• Profesor evaluator a lucrărilor înscrise la secțiunea creaţie artistică digitală, proiect 

”Supraviețuitorii Climei” înscris în CAEN nr 3016/09.01.2019 poz. 101 – prof. Popescu 

Mădălina, Dimitrievici Lucian 

• Profesor în comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea obținerii gradației de merit  - 

disciplina informatică, sesiunea 2019 – prof. Popescu Mădălina, Neagu Violeta 

• Activitate de secretar în cadrul Comisiei Județene pentru organizarea și desfășurarea 

examenului de atestare a competențelor profesionale pentru absolvenții claselor de 

matematică-informatică și matematică-informatică, intensiv informatică, mai 2019 – prof. 

Popescu Mădălina 

• Activitate în calitate de vicepreședinte în cadrul Comisiei de examinare de la Liceul Teoretic 

”Mircea Eliade” pentru organizarea și desfășurarea examenului de atestare a competențelor 

profesionale pentru absolvenții claselor de matematică-informatică și matematică-informatică, 

intensiv informatică, mai 2019 – prof. Popescu Mădălina 

• Activitate în calitate de președinte în cadrul Comisiei de Bacalaureat din Centrul de Examen 

organizat la Colegiul Național ”Calistrat Hogaș”, sesiunea august-septembrie 2019 – prof. 

Popescu Mădălina 

• Activitate în calitate de vicepreședinte în cadrul Comisiei de Bacalaureat din Centrul de 

Examen organizat la Liceul cu program sportiv Galați, sesiunea iunie-iulie 2019 – prof. 

Popescu Mădălina 

III. Domeniul Dezvoltare  comunitară 

Obiective urmărite: 

o Stimularea interesului pentru disciplina de specialitate prin parteneriate cu instituții la 

nivel local, interjudețean și național 

o Dezvoltarea unor parteneriate cu instituții de același profil din ţară şi din străinătate 
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o Deschiderea către comunitate, dezvoltarea și promovarea relației școală-comunitate. 

o Realizarea de parteneriate educaționale cu comunitatea locală. 

S-au concretizat prin: 

• Promovarea imaginii școlii în comunitate prin participarea și rezultatele elevilor la concursuri, 

competiții, activități extracurriculare și extrașcolare 

• Preocuparea membrilor comisiei pentru  organizarea unor   echipe mixte sau  participarea  

personalului  din școală la diferite proiecte de dezvoltare comunitară și la alte proiecte locale, 

naționale și internaționale 

• Identificarea și participarea la programe educaționale care vin în sprijinul dezvoltării 

profesionale ( Simulări ECDL, parteneriate cu diverse instituții, etc.) 

• Propunerea unor CDȘ-uri atractive pentru elevi care să determine creșterea performanței 

școlare și a motivației pentru studiu 

• Dezvoltarea de parteneriate și proiecte educaționale în vederea dezvoltării instituționale. Toți 

membrii comisiei au desfășurat activități extrașcolare. Activitățile s-au derulat la nivel local, 

interșcolar, național și sunt detaliate în raportul activităților extra curriculare. 

• Actualizarea și întreținerea site-ului colegiului – profesor Dimitrievici Lucian 

• Coordonarea derulării proiectului Erasmus+/KA1 proiecte de mobilitate în domeniul Tineret, 

cu titlul ”Let's talk about the situation!”, număr de referință 2018-2-PL01-KA105-051607, 

decembrie 2018 – prof. Popescu Mădălina 

• Coordonarea activităților proiectului festival ”CNMK lumină și carte”, ediția a IV-a, de 

celebrare a 140 ani de la înființare – prof. Popescu Mădălina. În urma activităților proiectului, 

Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” i s-au conferit distincții pentru rezultatele 

deosebite obținute de-a lungul celor 140 de ani de existență: ”Diploma de onoare Nicolae 

Iorga” – din partea Ministerului Educației Naționale, Diplomă de excelență – din partea 

Primăriei Municipiului Galați, Plachetă pentru recunoașterea excelenței și performanței din 

partea Inspectoratului Școlar Județean Galați. (prof. coordonator Popescu Mădălina) 

• Activități în cadrul Comisiei de organizare evenimente absolvenți (prof. Neagu Violeta) 

• Coordonarea activității de tehnoredactare a cărții ”Cu aripi și rădăcini” adresate absolvenților 

clasei a XII-a E. Cartea a fost tipărită prin efort personal și oferită elevilor clasei a XII-a E și 

profesorilor clasei. (prof. Neagu Violeta) 

• Îndrumarea unui grup de elevi de la specializarea informatică la activitatea de promovare a 

Colegiului în cadrul Târgului de Oferte educaționale organizat la Universitatea ”Dunărea de 

Jos” (prof. Neagu Violeta) 

• Participarea efectivă la prezentarea colegiului în cadrul Târgului de Oferte educaționale 

organizat la Universitatea ”Dunărea de Jos” (prof. Neagu Violeta, Dimitrievici Lucian) 

• Coordonarea unor activități de voluntariat din cadrul programului național ”Strategia Națională 

de Acțiune Comunitară” (prof. Popescu Mădălina, Dimitrievici Lucian) 

• Activitate în calitate de coordonator al proiectului ”Supraviețuitorii Climei” înscris în CAEN 

nr 3016/09.01.2019 poz. 101 (prof. Popescu Mădălina) 

• Coordonarea activității elevilor de clasa a IX-a și a XI-a în cadrul proiectului ”Ziua Dunării – 

Fii activ pentru o Dunăre mai sigură”  - iunie 2019 (prof. Popescu Mădălina) 

• Participarea la activitățile programului educațional de mediu Patrula de reciclare – ediția 2019 

(prof. Popescu Mădălina) 

• Coordonarea activității de informare a tinerilor despre oportunitățile de studiu în străinătate 

prezentate în cadrul programului Edmundo – A World of Education, martie 2019 (prof. 

Popescu Mădălina) 

• Participare în calitate de voluntar la organizarea Campionatului Național de autoslam al 

Federației române de automobilism sportiv etapa a III-a, Galați, iulie 2019 (prof. Popescu 

Mădălina) 
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• Participare cu elevii la diverse activități extracurriculare ,conform acordului de parteneriat 

încheiat: 

1.,,Târg de Mărțișoare”-concurs național de mărțișoare și felicitări organizat de Școala 

Gimn. Nr. 7 Galați, conform diplomei de îndrumare primite , cu nr. 691/20.03.2019; 

2. ,,Târg de Paște” – concurs național de felicitări și ouă pictate, ediția a XXII-Aprilie 

2019; (prof. Velea Marcela) 

• Participarea la o excursie tematică la Constanța – prof. Dimitrievici Lucian 

• Alte activități menționate în calendarul de activități. 

IV. Domeniul Resurse materiale 

Obiective urmărite: 

o Utilizarea eficientă a mijloacelor didactice existente. 

o Utilizarea mijloacelor și instrumentelor I.T. 

o Achiziționarea de noi mijloace didactice. 

o Încurajarea inițiativelor de tip antreprenorial ale elevilor și antrenarea lor în 

identificarea de activități aducătoare de venituri în folosul scolii; 

o Valorificarea bazei materiale existente pentru atragerea de resurse extrabugetare. 

Preocuparea membrilor comisiei pentru utilizarea eficientă a mijloacelor didactice și resurselor 

materiale s-a concretizat prin: 

• Utilizarea mijloacelor TIC în cadrul orelor de curs (calculator, ecran, proiector multimedia, 

internet, prezentări Power Point etc.), atât pentru proiectarea și derularea procesului instructiv-

educativ, cât și pentru evaluarea unor proiecte realizate de elevi 

• Folosirea aplicaților open-source  

• Valorificarea bazei materiale existente pentru atragerea de resurse extrabugetare prin examene 

și simulări ECDL 

• Extinderea învățării informatizate prin utilizarea eficientă a calculatorului și a soft-urilor 

educaționale – toți profesorii 

• Realizarea unui program eficient de utilizare a rețelei de calculatoare existent în școală – 

inginerul de sistem, toți profesorii 

În urma analizei activităților membrilor comisiei s-au constatat ca: 

1. Puncte tari 

- Preocuparea pentru perfecționarea  continuă, prin participarea la cursuri și alte activități de 

formare și la activitățile metodice organizate de ISJ Galați 

- Existența unui climat favorabil la nivelul catedrei pentru implicarea în activități diverse care 

să contribuie la sporirea prestigiului școlii  

- Interesul elevilor către performanță reflectat în pregătirea suplimentară a acestora în vederea 

participării la olimpiadele  și concursurile școlare 

2. Puncte slabe 

- Cantitate prea mare de informații determină uneori prezentarea într-un format expozitiv, 

neatractiv. 

- Lipsa de motivare în actul învățării a unor elevi 

- Resursele extrabugetare nu acoperă nevoile școlii (hardware sau software).  

- Calculatoarele din laboratorul L3 depășite moral și lipsa licențelor nu permit realizarea unor 

discipline opționale atractive, rețea parțial deteriorată 

- Programul de studiu în două schimburi sau lipsa unui spațiu de lucru împiedică pregătirea 

suplimentară a elevilor pentru performanță 

3. Oportunități 

- Derularea cursurilor acreditate ECDL pentru elevi și cadre didactice; 

- Colaborare cu Inspectoratul școlar Județean Galați în organizarea competițiilor școlare și 

desfășurării examenelor de atestat profesional; 
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- Posibilitatea implicării în programe de cooperare naționale 

- Folosirea platformelor online și a instrumentelor TIC în procesul de evaluare 

- Posibilitatea implicării elevilor și profesorilor și în alte tipuri de concursuri, competiții și 

activități  școlare 

4. Amenințări 

- Educația nu mai este privită de către elevi ca un mijloc de promovare socială. 

- Atracția exercitată asupra elevilor de tehnologia informațională contribuie la diminuarea 

timpului acordat studiului.  

- Mobilitatea cadrelor didactice la unele discipline, lipsa continuității  

Întocmit, 

Responsabil comisie metodică, 

profesor Neagu Violeta 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI METODICE 

 „EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI ARTE” 

În anul şcolar 2018-2019, activităţile instructiv-educative şi metodice ale membrilor ariei curriculare 

„Educaţie fizică şi arte” s-au subordonat obiectivelor stabilite în planul managerial al comisiei 

metodice. 

OBIECTIVUL I         Valorificarea resurselor umane 

       La începutul anului şcolar,  s-a reorganizat colectivul Ariei curriculare (care include discipline 

diferite – Educaţie fizică, Educaţie vizuală, Educaţie muzicală), s-au stabilit normele didactice pentru 

fiecare profesor şi pe fiecare disciplină. 

      Profesorii disciplinelor educaţie muzicală şi educaţie vizuală, s-au consultat şi au selectat din lista 

aprobată, manualele şi materialele auxiliare şi pe cele adecvate procesului instructiv – educativ. 

OBIECTIVUL II     Proiectarea şi organizarea activităţii didactice 

      Toţi membrii ariei curriculare au urmărit corelarea planificărilor semestriale şi anuale ale 

disciplinelor cu prevederile planurilor şi programelor şcolare. 

       În timpul orelor de educaţie fizică, educaţie vizuală şi educaţie muzicală, s-a pus accentul pe 

realizarea obiectivelor cuprinse în  planificările anuale şi semestriale,  testarea iniţială, identificarea 

elevilor capabili de performanţă care să facă parte din echipele reprezentative, cor, trupele de teatru 

şi dans modern ale şcolii. 

       Evoluţia elevilor a pornit de la testele iniţiale, notarea curentă şi rezultatele finale, au evidenţiat 

acomodarea elevilor cu cerinţele programelor şi progresul realizat după o ghidare didactică adecvată 

la cerinţele colectivului. 

       Pe parcursul anului s-a urmarit respectarea destinaţiei numărului de ore pe tipuri de activităţi, 

precizate în planificări şi proiectările unităţilor de învăţare. De asemenea, o prioritate a membrilor 

catedrei a constituit-o parcurgerea ritmică şi integrală a conţinutului fiecărei discipline. 

OBIECTIVUL III       Derularea procesului didactic 

      S-a avut în vedere asigurarea conţinutului ştiinţific adecvat obiectivelor generale şi specifice, 

respectarea principiului accesibilităţii, selectarea celor mai potrivite strategii didactice şi comunicarea 

coerentă în actul instructiv-educativ prin metode active. 
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      A fost  stabilit graficul pregătirii echipelor reprezentative de fotbal, baschet, volei, handbal, trupei 

de teatru şi cor ale şcolii în vederea participării la  O.N.S.S. , concursuri şi festivaluri din timpul 

anului şcolar. 

 OBIECTIVUL IV      Evaluarea procesului instructiv – educativ 

     Acest obiectiv a fost realizat prin pregătirea elevilor în activitatea curentă ca subiecţi ai propriei 

formări prin conceperea de către profesori a itemilor şi standardelor de performanţă necesare evaluării 

elevilor. 

     De asemenea, s-a urmărit valorificarea potenţialului de performanţă al elevilor prin stimularea 

participării şi selectarea elevilor pentru O.N.S.S., concursuri, spectacole şi festivaluri şcolare. 

     Profesorii ariei curriculare  au participat la concursurile şi Olimpiadele Şcolare din diferite faze în 

calitate de organizatori ( Cazanoschi Gelu – baschet fete, băieţi – faza judeţeană, Munteanu Dumitru 

– fotbal faza judeţeană), evaluatori ( arbitri Caznoschi Gelu – baschet fete, băieţi; Munteanu Dumitru 

– fotbal) 

Prof. ROLEA CRISTIAN - Educaţie  plastică şi vizuală 

•A participat în calitate de profesor evaluator și coordonator al lucrărilor înscrise  la activitatea „Arta 

verde” , desfășurată în cadrul proiectului „Supraviețuitorii climei”, ediția a VIII-a și a concursului 

juețean „Francartistes en herbe” ,  ediția a V-a, aprilie  2019. 

•A participat ca membru în comisiile examenelor de Bacalaureat, Evaluare Națională,Titularizare și 

Definitivat. 

•A făcut parte din comisia de evaluare a competențelor de specialitate pentru admiterea în clasa a IX-

a profil învățători, din cadrul sesiunii din mai a examenelor de Evaluare Națională 2019, sesiune 

desfășurată la CNCN Galați. 

•Organizarea activităţii concurs „BE DIFFERENT, BE YOU ” , Şcoala Altfel  mai 2019 

•Organizarea Târgului de ofertă, „Cariera 2019” Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi. 

•Organizarea şi participarea la activităţile derulate cu ocazia „Zilei Internaţionale pentru reducerea 

riscului dezastrelor naturale”. Colaborare  ONG Tinerii şi Viitorul. 

•Organizarea Spectacolului festiv cu ocazia marcării a 140 de ani de activitate a Colegiului Naţional 

Mihail  Kogălniceanu”. 

•Workshop de teatru cu ocazia Cercului metodic al directorilor din Judeţul Galaţi. 

Prof. CĂLIN VALENTIN – Educaţie  muzicală 

•Participare cu Corul şi Formaţia şcolii la Spectacolul festiv, organizat cu ocazia marcării a 140 ani 

de activitate al Colegiului Naţional „Mihail Kogălniceanu”. 

•Realizarea în premieră a Imnului C.N.M.K. 

•Organizarea împreună cu Corul şcolii a Serbării de Crăciun. 

•Organizare împreună cu Formaţia şi Corul Colegiului Festivităţii de închidere a anului şcolar. 

•Participare la Olimpiada Corurilor – Corul colegiului 

OLIMPIADA NAŢIONALĂ A SPORTULUI ŞCOLAR  

O.N.S.S. FOTBAL  Menţiune       Etapa  Naţională  Prof. Munteanu Dumitru 

O.N.S.S. FOTBAL  Locul  I          Etapa de Zonă 

O.N.S.S. FOTBAL  Locul  I          Etapa  Judeţeană 

O.N.S.S.  VOLEI băieţi   Locul  II        Etapa de Zonă 
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O.N.S.S.  VOLEI băieţi   Locul  I        Etapa Judeţeană 

O.N.S.S. HANDBAL fete  Locul III     Etapa  Judeţeană   Prof. Munteanu Dumitru 

O.N.S.S. ŞAH   Locul II          Etapa Judeţeană   POPA GABRIEL XI A 

O.N.S.S.  TENIS DE MASĂ  Locul  II        Etapa Judeţeană  BADACHE ANDREEA IXE 

O.N.S.S. BASCHET BĂIEŢI   Locul III  Etapa Judeţeană Prof. Cazanoschi Gelu 

Cupa Liceelor „Mc. Donalds” Baschet băieţi  Locul III  Prof. Cazanoschi Gelu 

OLIMPIADE ŞI  CONCURSURI  ŞCOLARE 

- Premiul I Secţiunea „Cusături tradiţionale” – Olimpiada de Meşteşuguri şi traditii populare – Anghel 

Mădălina  -  Etapa Judeţeană 

- Premiul II Secţiunea „Măşti Populare” Olimpiada de Meşteşuguri şi traditii populare – Neagu 

Bianca  - Etapa Judeţeană 

OBIECTIVUL V           Perfecţionare didactică 

      În anul şcolar 2018-2019, s-au desfăşurat activităţi metodice care au avut ca obiectiv 

perfecţionarea didactică. 

-Prof. Rolea Cristian, a susţinut inspecţia finală pentru acordarea gradului didactic I în învăţământ. 

-Profesorii Ariei curriculare au participat la Consfătuirile metodice ale disciplinelor – septembrie 

2017 

-Prof. Cazanoschi Gelu, Prof. Munteanu Dumitru au participat la cercul metodic de educaţie fizică: 

Sem I Colegiul Tehnic „Căi Ferate” Galaţi, semestrul II Colegiul Tehnic „Aurel Vlaicu”                          

-Prof. Rolea Cristian, a participat la cercurile metodice a profesorilor de arte vizuale.  

-Prof.Călin Valentin, a participat la cercul metodic al profesorilor de educaţie muzicală, semestrul I, 

Liceul de Artă „Dimitrie Cuclin” şi semestrul II, Scoala Gimnazială Nr.28 

-Prof. Cazanoschi Gelu a susţinut lecţia deschisă cu tema „Dezvoltarea vitezei de reacţie” clasa VI A 

susţinand şi referatul cu aceeaşi temă 

-Prof. Munteanu Dumitru a susţinut lecţia deschisă cu tema „Consolidarea aruncării la coş pe doi 

paşi” clasa VII A susţinand şi referatul cu tema „Jocul sportiv, mijloc de dezvoltare fizică generală” 

-Prof. Rolea Cristian a susţinut în semestrul I referatul cu tema „Metode interactive de predare a 

educaţiei artistice” iar în semestrul II, lecţia deschisă „Arta decorativă şi spaţiul ambiental ” Clasa  

IX A 

-Prof. Rolea Cristian: Coordonator Club Teatru „Studio 21” 

          Lider Senior, Club Voluntariat I.M.P.A.C.T. , „AICI ŞI ACUM”, 

  Ca urmare a activităţii didactice desfăşurate aşa cum reiese din prezentul raport, precum şi a 

pregătirii metodice şi ştiinţifice a membrilor Ariei curriculare „Educaţie fizică şi Arte”, apreciem că 

au fost realizate obiectivele propuse în planul managerial pentru anul şcolar 2018-2019 

 

Întocmit   

Responsabil Aria Curriculară 

Prof. Munteanu Dumitru 
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XII. 2. COMISII DE LUCRU 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE LUCRU 

PENTRU PERFECȚIONARE ȘI FORMARE CONTINUĂ 

Analiza activității desfășurate în cadrul Comisiei pentru dezvoltare profesională și evoluție în 

cariera didactică în anul  școlar 2018-2019 a  fost corelată cu țintele strategice ale MEN, ISJ Galați, 

cu domeniile de acțiune ale Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu” și obiectivele din planul 

managerial al comisiei.   

Domeniul de acțiune Managementul resurselor umane 

Obiective urmărite: 

- Formarea continuă a cadrelor didactice de specialitate în vederea aplicării constante a metodelor 

active de predare, centrate pe elev, în cadrul orelor de specialitate 

- Dezvoltarea profesională  prin participarea la examene, programe și cursuri de pregătire 

profesională 

CURSURI  ŞI SEMINARII  DE FORMARE 

POPESCU MĂDĂLINA, INFORMATICĂ, GRAD DIDACTIC I  (DIRECTOR) 

• workshopul ”Modelare digitală-3D printing”, organizat de ECDL România și Colegiul 

Național ”Mihai Viteazul”, 06.10.2018, 8 ore, București 

• seminarul de Management Modern în Educație, ediția a XI-a, organizat de Oameni și Companii 

, 21.11.2018, 8 ore, București  

• programul de formare continua acreditat MEN - ”Management și leadership” derulat de 

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţământ în regiunea Sud-Est – 100 ore, 22 credite 

transferabile, 05.10.2018 – 08.12.2018  

• programul de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice 

pentru examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante – 

PFDT – organizat de Casa Corpului Didactic Galați, 13.10.2018 - 9.12.2018 -  120 ore, 30 

credite  

• curs ,,3D Printing”, iulie 2019, 10 credite, 80 ore, ECDL România, București 

• curs ,,Computing- Python”, iulie 2019, 10 credite, 40 ore, ECDL România, București 

BĂLĂUȚĂ DANA, CHIMIE, GRAD DIDACTIC I (DIRECTOR ADJUNCT) 

• seminar ,,Management Modern în Educație”, ediția a XI-a, 21.11.2018, 8 ore, Oameni și 

Companii, București 

• curs ,,Intervenție și metode de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare”, februarie 2019, 

15 credite, 60 ore, Asociația Profedu 

• curs ,, Mentor în învățământul preuniversitar”, iunie 2019, 20 credite, 80 ore, Asociația 

Profedu 

• atelierul ,, Predă în România. Lecții din Finlanda”, 09.04.2019, 2 ore, Fundația Didactica, 

Finnish Teacher Training Centre Sibiu 

ALEXANDRU TANȚA, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ, GRAD DIDACTIC I 

• curs formare -Educaţia părinţilor în avantajul elevilor, noiembrie-decembrie 2018, 15 credite, 

60 ore, PROFEDU 

• curs formare  - Intervenție și metode de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare, ianuarie 

–februarie 2019, 60 ore, 15 credite, PROFEDU 
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BÎRA RODICA LILIANA, LIMBA FRANCEZĂ, GRAD DIDACTIC I 

• curs formare ,,Mentoratul între teorie și practică. Responsabilizarea profesorului față de 

problematica abandonului școlar”, 25.01-08.02.2019, 89 ore, 22 credite,  Fundația EuroEd, 

Iași 

BULGARU MARIANA, GEOGRAFIE, GRAD DIDACTIC I 

• curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

CRISTACHE LILIANA, SOCIO-UMANE, GRAD DIDACTIC I 

• Training of Trainers, 10-13 ianuarie 2019, 21,5 ore, ARDOR Asociația Română de Dezbateri, 

Oratorie și Retorică 

• în calitate de Mastertrainer regional ARDOR, a participat şi absolvit programul de 

formare ,,Reuniunea pentru Mastertraineri regionali”, organizată de ARDOR la București, 22-

26 iulie 2019. Formarea a avut ca scop dezvoltarea competențelor de coaching și de art of 

hosting 

• curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

 

CRUDU MIHAI, ISTORIE, GRAD DIDACTIC I 

• curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

DIMA EMILIAN, MATEMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• a participat la simpozionul destinat dezvoltării competenţelor de coaching şi aplicarea 

conceptului de coaching în educaţie ca instrument de comunicare şi stil de leadership 

DIMITRIEVICI LUCIAN TRAIAN, INFORMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• activitatea de formare profesională ,,Motivarea elevilor prin coaching”, 4 ore, CNMK 

• participare la diferite cursuri de formare continuă în informatică, organizate de I.S.J si UPIR, 

respectiv prof. Onea Emil şi Stan Maria   

DOBRINOIU MARIA, LIMBA ENGLEZĂ, GRAD DIDACTIC I 

• seminar internațional Teacher Training Day, 3 septembrie 2018, 3 ore, Fischer International, 

National Geographic, CNCN 

• program de formare: JOBS – Formarea pentru orientare şi consiliere în carieră a elevilor, 

noiembrie 2018, 12 credite, 48 ore, CCD Galați 

• program de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice pentru 

examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante, decembrie 

2018, 30 credite, 120 ore, CCD Galați 

• program de formare ,,A doua șansă”, avizat MEN 

• program de formare profesională „Motivarea elevilor prin coaching”, prin participarea la 

simpozionul destinat dezvoltării competențelor de coaching si aplicarea conceptului de 

coaching in educație, din 14.06.2019 – 4 ore. 

DRĂGAN AURORA, LIMBA ENGLEZĂ, GRAD DIDACTIC I 

• seminar internațional Teacher Training Day, 3 septembrie 2018, 3 ore, Fischer International, 

National Geographic, CNCN 

• webinarii:   

- Using technology to Encourage Face to Face Conversation – National 

Geographic Learning , septembrie 2018 

- How to Engage Teenage Learners with Projects– National Geographic 

Learning, octombrie 2018 
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- Motivating Teenage Learners in the Classroom – National Geographic 

Learning, noiembrie 2018 

- Inspiring Innovation in Language Education – European Centre for Modern 

Languages, Council of Europe, decembrie 2018 

- 10 Ways to make Your Video Lessons Hot – National Geographic Learning, 

ianuarie 2019 

- Flipped Classroom: the Role TED and Technology Can Play to Get Students 

Speaking – National Geographic Learning, februarie 2019 

- The Power of Content: Preparing Students for Academic Success  – National 

Geographic Learning, 6 februarie 2019 

GANEA MARIANA, CHIMIE, GRAD DIDACTIC I 

• curs ,,Învățarea științelor – abordări metodologice modern”, 11.05-17.06.2019, 15 credite, 40 

ore, CCD Galaţi furnizat de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale 

GERU DOINA, LIMBA ENGLEZĂ, GRAD DIDACTIC I 

• seminar internațional Teacher Training Day, 3 septembrie 2018, 3 ore, Fischer International, 

National Geographic, CNCN 

• curs de Programare Neurolingvistică – Asociația Internațională pentru Programare 

Neurolingvistică, IANLP, 168 de ore de formare si 15 ore de asistență supervizată de formator 

internațional  

IOSIF LENUȚA, SOCIO-UMANE, GRAD DIDACTIC I 

• întâlnirea instructorilor Ardor – București, 3-7 Septembrie 2018, 21.5 ore , ARDOR Asociația 

Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică 

• cursul Intervenție și metode de lucru pentru copiii cu dificultăți de învățare, februarie 2019, 

60 ore, 15 credite, PROFEDU 

• cursul  Inspector în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, decembrie 2018-februarie 2019 

• curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

 

IURAȘCU GEORGIAN, GEOGRAFIE 

• curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

 

MAGHIAR CĂTĂLIN, SOCIO-UMANE, GRAD DIDACTIC II 

• seminarul ”EDUCĂM AȘA”  organizat de ISJ împreună cu Consiliul Național de Combatere 

a Discriminării 

NEAGU MIHAELA SIMONA, LIMBA ENGLEZĂ, GRAD DIDACTIC I 

• curs online Stiluri de învățare,  septembrie –decembrie 2018 ,  Litera Educational 

• seminar  internațional  Teacher Training Day, 3.09.2018, National Geographic, Fischer 

International,  CNCN Galați 

• seminar web “"Empowering Students to Solve Local Problems: Adapting Materials for 

Service Learning.", 11.09.2018, American English for Educators    

• seminar web “Practical classroom  ideas for developing young global citizens”, 12.09.2018, 

National geographic Learning 

• seminar web “Too many to talk! Oral interaction in large classes”, 13.09.2018, Oxford 

University Press 

• seminar Using technology to encourage face-to-face communication, 19.09.2018, National 

Geographic Learning 
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• seminar web  Preparing young learners for exam success, 9.10.2018, National Geographic 

Learning  

• seminar web Exploring global topics from multiple perspectives in Teenagers’ classes, 

11.10.2018, National Geographic Learning 

• seminar web Helping learners organize their thoughts, 15.10.2018, Cambridge Assessment 

English 

• seminar web  Compassionate schools A whole school approach to wellbeing, 17.10.2018,  

Cambridge University Press 

• seminar web  Pragmatic competence and language learning, 24.10.2018, Oxford University 

Press 

• seminar web Let’s speak English not grammar!, 25.10.2018, National Geographic Learning, 

Fischer International 

• seminar web Researching the classroom, 6.11.2018, Oxford University Press 

• seminar web How to engage teenage learners with projects, 13.11.2018, National Geographic 

Learning 

• seminar web Revisions to A2 Key and B1 Preliminary from 2020, 19.11.2018,   Cambridge 

Assessment English 

• seminar web  Dealing with demotivation, 15.01.2019, Oxford University Press 

• seminar web The power of content: Preparing students for academic success, 6.02.2019, 

National Geographic Learning 

• seminar web Promoting self-study for success in IELTS: making the most of additional 

materials and flipping the classroom, 7.02.2019, Cambridge University Press 

• seminar web Integrating values into the ELT classroom, 26.03.2019, National Geographic 

Learning 

• seminar web Say the right thing at the right time, 18.04.2019, Oxford University Press 

• seminar web Critical thinking in the ELT classroom, 23.04.2019, National Geographic 

Learning 

• seminar web Designing language classes and tasks with learner engagement in mind, 

4.05.2019, International Association of Teachers of English as a Foreign Language  

NEAGU VIOLETA, INFORMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• activitatea de formare profesională ,,Motivarea elevilor prin coaching”, 4 ore, CNMK 

NECULA-VIJELIE CARMEN, MATEMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• programul de formare privind dezvoltarea competenţelor de evaluare a cadrelor didactice 

pentru examenul de definitivat şi concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante PFDT, 

octombrie-decembrie 2018,120 ore,30 credite, CCD Galați 

NEGOIȚĂ GEORGIANA, ISTORIE, GRAD DIDACTIC I 

• curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

OANCĂ-LEONTE ANCA, LIMBA ENGLEZĂ, GRAD DIDACTIC I 

• seminar  internațional  Teacher Training Day, 3.09.2018, National Geographic, Fischer 

International,  CNCN Galați 

POPA VIORICA, RELIGIE, GRAD DIDACTIC I 

• cursul acreditat „Program de formare privind dezvoltarea competențelor de evaluare a 

cadrelor didactice pentru examenul de definitivat și concursul național pentru ocuparea 

posturilor vacante” de la casa Corpului Didactic, Galați în perioada octombrie - decembrie, 

2018 
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• curs de formare profesională ”Motivarea elevilor prin coaching”, iunie 2019 

RĂILEANU ANDREEA, LIMBA ENGLEZĂ, DEFINITIVAT 

• seminar  internațional  Teacher Training Day, 3.09.2018, National Geographic, Fischer 

International,  CNCN Galați 

VELEA MARCELA, EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• curs formare- A doua șansă la educație, o nouă șansă în viață, iunie-iulie 2019, 15 credite, 60 

ore, SIP Galați 

• curs formare: Designer Educațional, 10-18.06.2019, 40 ore, S.C CRUMENS CONSULTING 

SRL 

   CONFERINȚE, SIMPOZIOANE 

POPESCU MĂDĂLINA, INFORMATICĂ, GRAD DIDACTIC I  (DIRECTOR) 

• conferința SuperTeach București, 24.11.2018 – organizată de Educativa, Institutul Dezvoltării 

Personale și Fundația Romanian Business Leaders , 8 ore 

• conferința națională ,,Paradigmele (Post)modernității, cu tema ,,Didactica postmodernă”, 

aprilie 2019, CCD Galați și CNAIC 

• simpozionul internațional ,,Valori didactice naționale, premise pentru un invățământ 

european”, cu lucrarea ,,Continuăm tradiția-CNMK Lumină și carte!”, 25.05.2019, CCD 

Galați și CNAIC 

• Conferința regională - 2019 ,, Profilul psihoeducațional al preadolescenților cu părinți plecați 

la muncă în străinătate”, 10.06.2019, CJRAE Galați 

 

BĂLĂUȚĂ DANA, CHIMIE, GRAD DIDACTIC I (DIRECTOR ADJUNCT) 

• conferința ”Considerații privind unirea Bucovinei cu România”, 20.11.2018, Direcția 

Județeană pentru Cultură Galați 

DIMITRIEVICI LUCIAN TRAIAN, INFORMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• participare la diferite activități și conferințe internaționale susținute în cadrul Şcolii Doctorale 

de Ştiinţe Socio-umane, Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galaţi  dar şi a Şcolilor Doctorale 

din Universitatea de Vest, Timişoara, (cu prezentare orală sau poster)  

DOBRINOIU MARIA, LIMBA ENGLEZĂ, GRAD DIDACTIC I 

• simpozion internaţional ediţia a XIV a „Perspective ale educaţiei in societatea bazată pe 

cunoaştere”– în calitate de organizator ,CCD, Galaţi, 25 mai 2019 

GANEA MARIANA, CHIMIE, GRAD DIDACTIC I 

• Conferința regională-2019 - Profilul psihoeducațional al preadolescenților cu părinți plecați 

la muncă în străinătate, 10.06.2019, CJRAE Galați  

ILIE ADRIANA, RELIGIE, GRAD DIDACTIC I 

• organizator și speaker la Conferința internațională - ,,Abordarea pacientului cu afecțiuni 

neurologice, neuromotorii și metabolice”,1-2 septembrie 2018 

IOSIF LENUȚA, SOCIO-UMANE, GRAD DIDACTIC I 

• conferința SuperTeach, 29 septembrie 2018, Educativa, Institutul Dezvoltării Personale și 

Fundația Romanian Business Leaders 

• participare la Simpozionul  Holocaust, 31.01.2019, CCD Galați 



87 

 

NEAGU MIHAELA SIMONA, LIMBA ENGLEZĂ, GRAD DIDACTIC I 

• Conferința regională 2019, workshop-ul ,,Orientarea profesională pentru un viitor pe care nu 

il cunoaștem”, 10.06.2019, CJRAE Galați 

NECULA-VIJELIE CARMEN, MATEMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• participare la Conferinţa Internaţională de Problematică şi Didactică Matematică, organizată 

de SSMR 

OANCĂ-LEONTE ANCA, LIMBA ENGLEZĂ, GRAD DIDACTIC I 

• Conferința regională 2019, workshop-ul ,,Orientarea profesională pentru un viitor pe care nu 

il cunoaștem”, 10.06.2019, CJRAE Galați 

POPA VIORICA, RELIGIE, GRAD DIDACTIC I 

• participare  la simpozionul „Contribuții și mărturii ale unității de neam  și de credință din 

eparhii reflectate în conștiința tinerilor de astăzi”, desfășurat la Seminarul Teologic Ortodox 

”Sf. Ap. Andrei” Galați,  28 noiembrie 2018; 

• participare  la simpozionul „Comuniune și comunitate creștină în gândirea Sfinților Trei 

Ierarhi”, desfășurat la Seminarul Teologic Ortodox ”Sf. Ap. Andrei” Galați,  29 ianuarie 2019; 

• a participat la simpozionul „Mărturisitori ai dreptei credințe din eparhii în timpul regimului 

comunist”, inclus în CAEN internațional, desfășurat la seminarul Teologic Ortodox „Sf. 

Andrei”, din Galați 

    CERCURI METODICE 

POPESCU MĂDĂLINA, DIRECTOR  

• cercul metodic pentru directorii din instituțiile de învățământ preuniversitar, cu tema 

”Modalități și strategii de asigurare a calității în unitatea de învățământ preuniversitar”, 

organizat de Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, 14.11.2018  

• participare la cercul metodic de Informatică, 15.12.2018, Liceul Tehnologic Paul Dimo 

• cercul metodic al profesorilor de informatică cu tema ”Educație modernă în era digitală prin 

Informatică și TIC”, martie 2019, Liceul Teoretic Dunărea 

• cerc metodic pentru directorii din instituțiile de învățământ preuniversitar cu tema: 

,,Modalități și strategii de asigurare a calității procesului educațional în unitatea de învățământ 

preuniversitar – Dezvoltarea resurselor umane”, mai 2019, Colegiul Național Calistrat Hogaș 

Tecuci 

BĂLĂUȚĂ DANA, CHIMIE, GRAD DIDACTIC I (DIRECTOR ADJUNCT) 

• cerc metodic pentru directorii din instituțiile de învățământ preuniversitar, cu tema 

,,Modalități și strategii de asigurare a calității în unitatea de învățământ preuniversitar”, 

14.11.2018, Colegiul Național Vasile Alecsandri  

• cerc metodic profesori fizică-chimie ,,Instrumente de evaluare centrate pe elev”, 13.04.2019, 

Școala Gimnazială ”Mihai Viteazul ”Galați 

BULGARU MARIANA, GEOGRAFIE, GRAD DIDACTIC I 

• participare la cercul  metodic cu tema ” Metode complementare de evaluare în Geografie, 

avantaje și dezavantaje”, 24.11.2018, în cadrul Liceului cu Program Sportiv-Galați 

GANEA VERONICA, LIMBA ROMÂNĂ, GRAD DIDACTIC  I 

• cerc metodic - gimnaziu Identitate lingvistică şi culturală în anul centenarului Marii Uniri, 

decembrie 2018, Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii 
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ILIE ADRIANA, RELIGIE, GRAD DIDACTIC I 

•  cercul metodic de Religie desfăṣurat la Școala Constantin Gh Marinescu ,  17 noiembrie 2018 

•  cercul metodic de Religie desfăṣurat la Liceul Teoretic ,,Sfânta Maria”, 8 decembrie 2018 

•   organizare cerc pedagogic având tema: „ Anul Omagial al unității de credință și de neam și 

Anul comemorativ al Făuritorilor Marii Uniri din 1918” 

•  a participat la cercul metodic al profesorilor de Religie desfăşurat la Chișinău, 16-18 mai  2019 

IOSIF LENUȚA, SOCIO-UMANE, GRAD DIDACTIC I 

• cerc metodic Programe si proiecte europene, decembrie 2018, Liceul Tehnologic ” Traian 

Vuia” 

MAGHIAR CĂTĂLIN, SOCIO-UMANE, GRAD DIDACTIC II 

• cercul metodic ”100 DE ANI DE 1 DECEMBRIE” , 15.12.2018 

 NEAGU VIOLETA, INFORMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• participare la cercul metodic de Informatică, 15.12.2018, Liceul Tehnologic Paul Dimo 

NECULA-VIJELIE CARMEN, MATEMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• lecţie deschisă la clasa a VIII-a „Numere reale-aplicaţii”Cercul Metodic de Matematică la 

licee 

NEAGU MIHAELA SIMONA, LIMBA ENGLEZĂ, GRAD DIDACTIC I 

• participare cerc metodic ,,Predarea limbilor moderne în era digitală – avantajele și riscurile 

utilizării manualelor digitale”, 24.11.2018, ISJ Galați, LT Mircea Eliade 

OANCĂ-LEONTE ANCA, LIMBA ENGLEZĂ, GRAD DIDACTIC I 

• participare cerc metodic ,,Predarea limbilor moderne în era digitală – avantajele și riscurile 

utilizării manualelor digitale”, 24.11.2018 , ISJ Galați, LT Mircea Eliade 

ONOSE DANIEL, INFORMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• participare la cercul metodic de Informatică, 15.12.2018, Liceul Tehnologic Paul Dimo 

POPA VIORICA, RELIGIE, GRAD DIDACTIC I 

• cercul metodic al disciplinei Religie, 08.12. 2018, Liceul Teoretic „Sfânta Maria”, Galați; 

• profesor organizator și susținător al activității didactice din cadrul Cercului Metodic la 

disciplina Religie pe semestrul al II-lea, 4 - 6 mai 2019 Alba-Iulia; 

• a participat la Cercul Metodic al profesorilor de Religie desfăşurat la Chișinău, 16-18 mai  

2019 

POSTELNICU ADRIANA, LIMBA ROMÂNĂ, GRAD DIDACTIC I 

• cercul metodic al liceelor cu tema Literatura si celelalte arte, 8 decembrie 2018, Liceul de 

Arte Dimitrie Cuclin 

VELEA MARCELA, EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• cerc metodic - Educație tehnologică,sem.I, 15.12.2018,  Școala. nr 12 

• cerc metodic - Educație tehnologică,sem.II, iunie 2019, Școala nr. 1 Frumușița 

ȚIGĂNUȘ VERONICA, LIMBA ROMÂNĂ, GRAD DIDACTIC I 
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• cercul metodic al liceelor cu tema Literatura si celelalte arte, 8 decembrie 2018, Liceul de 

Arte Dimitrie Cuclin 

ACTIVITĂŢI METODICE 

MUNICIPIU/JUDEȚ/NAȚIONAL 

INSPECTORI DE SPECIALITATE 

- profesor BĂLAN LAURA (Limba engleză) 

- profesor BUJOR VIORICA, SAULEA TATIANA (Matematică) 

-  profesor NOVETSCHI MUŞUNOIU MONICA IULIANA 

(Informatică) 

- profesor PUŢANU MARIUS (Geografie) 

  MEMBRI ÎN CONSILIUL CONSULTATIV ISJ 

  MEMBRI ÎN COMISII JUDEȚENE/NAȚIONALE 

  RESPONSABILI CERCURI METODICE 

POPESCU MĂDĂLINA, NEAGU VIOLETA  Membri în Consiliul Consultativ al disciplinei 

 Informatică pe lângă Inspectoratul Școlar Județean Galați 

CRISTACHE LILIANA este membru în Consiliul consultativ al ISJ pentru Științe Socio-

 umane 

NEAGU VIOLETA  Profesor coordonator al cercului metodic la disciplina informatică pentru 

 liceu 

NECULA-VIJELIE CARMEN 

• a făcut parte din Grupul de lucru MEN  pentru elaborarea reperelor metodologice la disciplina 

matematică 

• a făcut parte din Consiliul Consultativ pe discipline al ISJ Galaţi 

• a fost evaluator în cadrul concursului de selecție a cadrelor didactice metodiști 

     FORMATORI 

POPESCU MĂDĂLINA, DIRECTOR  

• Profesor formator la activitatea de formare profesională ,,Motivarea elevilor prin coaching”, 4 

ore, CNMK 

IOSIF LENUȚA, SOCIO-UMANE, GRAD DIDACTIC I 

• Formator curs Management si Leadership, 05.11.2018- 08.12.2018 , FSLI 

NECULA-VIJELIE CARMEN, MATEMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• a organizat  Cercul Metodic 4 al profesorilor de matematică debutanţi în calitate de 

formator  CCD 

•   a participat în calitate de formator CCD la „Programul pentru pregătirea debutanţilor în 

vederea susţinerii Examenului Naţional de Definitivare în Învăţământ” 

    PROFESORI METODIȘTI 

ALEXANDRU TANȚA, LIMBA ROMÂNĂ, GRAD DIDACTIC I 

• activitate ca profesor metodist septembrie 2018-iunie 2019, ISJ Galați 

GANEA MARIANA, CHIMIE, GRAD DIDACTIC I 
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• activitate profesor metodist septembrie 2018-iunie 2019, ISJ Galați 

NECULA-VIJELIE CARMEN, MATEMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

•  inspecţii curente şi speciale în calitate de metodist al ISJ 

• a făcut parte din Comisia pentru inspecţia specială la clasă din cadrul Concursului pentru 

ocuparea posturilor vacante din învăţământul preuniversitar-2019 

POPA VIORICA, RELIGIE, GRAD DIDACTIC I  

• inspecțiile curente pentru profesorii înscriși la gradul didactic I, la disciplina Religie-

Ortodoxă; 

•  inspecțiile curente și speciale la clasă, în cadrul Concursului pentru obținerea gradelor 

didactice și pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar 

 

    PROFESORI MENTORI 

NECULA-VIJELIE CARMEN, MATEMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• a coordonat practica pedagogică a studenţilor de la matematică-informatică de la Facultatea 

de Ştiinţe şi Mediu în calitate de profesor-mentor 

POPA VIORICA, RELIGIE, GRAD DIDACTIC I 

• îndrumare practică pedagogică, studenți din anul III de la Telogie Ortodoxă Didatică a 

Facultății de Teologie-Litere, din Universitatea Dunărea de Jos, Galați 

    PUBLICAȚII, MATERIALE DIDACTICE 

ANTOHE BOGDAN, MATEMATICĂ, GRAD DIDACTIC I 

• coautor la doua lucrări apărute la editura Paralela45: “Evaluarea naţionala la matematică 

2018-iniţiere” şi “Evaluarea naţională la finalul clasei aVI-a- matematică şi ştiinte” 

•  redactor principal la revista de matematica Mathgal 

DOBRINOIU MARIA, LIMBA ENGLEZĂ, GRAD DIDACTIC I 

• autor articol în Școala Gălățeană: „Critică sau gândire critică? Formă sau fond?” – iunie 2019 

• autorul articolului cu titlul:,,Profesorii, între bullying şi respect; şcoala, între vulnerabilitate şi 

salvare…”, simpozion internaţional ediţia a XIVa „Perspective ale educaţiei in societatea 

bazată pe cunoaştere” CCD, Galaţi, 25 mai 2019 

GANEA VERONICA, LIMBA ROMÂNĂ, GRAD DIDACTIC  I 

• publicarea articolului de didactică ,,Strategii didactice la gimnaziu” în broşura editată în cadrul 

Cercului Metodic 

PERFECȚIONARE 

ÎNSCRIȘI LA DOCTORAT 

 

POPESCU MĂDĂLINA INFORMATICĂ, GRAD I (DIRECTOR) 

MUȘUNOIU-NOVETSCHI MONICA, INFORMATICĂ, GRAD I 

DIMITRIEVICI LUCIAN TRAIAN, INFORMATICĂ, GRAD I 

RĂILEANU ANDREEA, LIMBA ENGLEZĂ, DEFINITIVAT 

VRABIE IRINA, LIMBA FRANCEZĂ, DEFINITIVAT 

BOCA-ZAMFIR MIOARA, PSIHOLOGIE, DEFINITIVAT  



91 

 

• susținere publică teza de doctorat "Cyberbullying si reglare emoțională", 11 decembrie 

2018 

GRADE DIDACTICE 

ROLEA CRISTIAN, EDUCAȚIE VIZUALĂ 

• inspecția finală și prezentarea lucrării în vederea obținerii gradului didactic I 

VIZINTEANU RODICA, LIMBA FRANCEZĂ 

• inspecția finală și prezentarea lucrării în vederea obținerii gradului didactic I, 30.01.2019 

 

PROGRAM DE CONVERSIE PROFESIONALĂ 

BULGARU MARIANA, GEOGRAFIE, GRAD DIDACTIC I 

• Programul de conversie profesională, disciplina Biologie, 2019-2020, Universitatea 

”Dunărea de Jos” Galați 

VELEA MARCELA, EDUCAȚIE TEHNOLOGICĂ, GRAD DIDACTIC I 

Curs postuniversitar de conversie – Informatică, octombrie 2018-iunie 2020, Univ. Dunărea de Jos 

Galați 

Întocmit,    

Responsabil Comisia de Formare continuă şi perfecţionare 

profesor Neagu Mihaela Simona 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂȚII COMISIEI PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA 

VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCREMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII 

Prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar constituie o  premisă important pentru 

crearea unui climat propice desfăşurării activităţilor instructiv-educative, satisfacerii trebuinţelor de 

siguranţă sub multiple aspecte. 

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

specific tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de violenţă în general, 

violenţa în şcoală poate fi definită ca „orice formă de manifestare a unor comportamente violente 

precum”: 

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

ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, împingere, lovire, rănire; 

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

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

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

cadrul didactic) ; 

- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul 

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

La nivelul şcolii a existat o permanentă preocupare pentru rezolvarea  tuturor tipurilor de 

conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiv educativ şi nu numai, existând o 
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comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea conflictelor (elevi-părinţi-

cadre didactice-poliţie).  

OBIECTIVE : 

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

cadrul şcolii; 

❖ Conştientizarea existenţei problemei violenţei în societate şi mediul şcolar de către elevi, 

părinţi, cadre didactice şi crearea unui cadru formal de dezbatere a acestei probleme la nivelul 

şcolii; 

❖ Oferirea de alternative educaţionale pentru petrecerea timpului liber prin activităţi 

extracurriculare; 

❖ Consilierea psihopedagogică a elevilor; 

❖ Organizarea unor activităţi pe teme de Managementul conflictelor; 

❖ Cunoaşterea şi aplicarea prevederilor legale privind protecţia şi promovarea drepturilor 

copilului şi a altor documente referitoare la reducerea fenomenului de violenţă în mediul 

şcolar şi creşterea siguranţei în unităţile de învăţământ.  

❖ Reducerea procentului fenomenelor antisociale, a abandonului şi absenteismului şcolar; 

❖ Oferirea de alternative educaţionale multiple şi atractive pentru petrecerea timpului liber prin 

participarea la activitaţi extracurriculare; 

❖ Identificarea împreună cu psihologul şcolar şi cadrele didactice a familiilor în cadrul cărora, 

minorii, elevi ai instituţiei de învăţământ ar putea fi supuşi la abuzuri sau fapte antisociale. 

Cu toate acestea pe parcursul sem. I au fost înregistrate o serie de acte de violenţă, mai ales la 

ciclul gimnazial care s-au analizat în cadrul comisiei la nivelul consiliului clasei, iar în Consiliul 

profesoral s-au aprobat conform ROFUIP sancţiuni.  

Acestea au fost manifestări de instigare la violenţă,violenţe fizice uşoare,comportament agresiv. 

S-au dat un număr de sancţiuni astfel: 

- 11 mustrări scrise la clasa a VI-a,  

- 7 observatii individuale, 

- 1 retragere a bursei.  

- La clasa a VII –a 2 elevi au primit  observaţii individuale. Elevii au fost consiliaţi ,s-a 

discutat cu părinţii iar dirigintele clasei si comisia au propus un plan de măsuri de  prevenţie 

şi de combatere a violenţei care se regăseşte la dosarul comisiei.  

În plus am aderat la două proiecte, regional şi naţional înscrise în CAEN cu două şcoli, cu care am 

derulat proiecte antiviolenţă şi în anul şcolar trecut din oraşele Mangalia şi Constanţa. 

ALTE ASPECTE VIZATE: 

- Implementarea unor activităţi de monitorizare şi conştientizare a problematicii violenţei şcolare 

în rândul diferitelor categorii de actori şcolari şi la nivelul opiniei publice, în scopul sensibilizări 

acestora; 

- Realizarea comunicării interinstituţionale; 

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

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 

ALTE MĂSURI ŞI ACŢIUNI 

- Colectarea datelor prin intermediul chestionarelor pentru elevi şi a ghidurilor de interviu pentru 

cadre didactice şi părinţi (pentru:  identificarea formelor curente de violenţă din şcoală, 

identificarea contextului în care apare violenţa şcolară, cunoaşterea actorilor principali în situaţiile 

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

- Diseminarea informaţiilor centralizate în urma prelucrării datelor din chestionare; 

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

elevi şi profesori a unor semne distincte; 
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- Prelucrarea cu elevii şi părinţii, afişarea reglementărilor privind ordinea interioară, a măsurilor şi 

planurilor de acţiune; 

- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 

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

programarea orelor de dirigenţie; 

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

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

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

- Realizarea acordurilor de parteneriat între şcoală şi Asociaţia Părinţilor, între şcoală şi poliţie; 

- Cooperarea interinstituţională (şcoală-CJRAE- în vederea desfăşurării, în bune condiţii, a 

activităţilor din cadrul proiectelor educaţionale; 

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

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

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter sportiv 

(fotbal, tenis de masă,volei,baschet); 

- Monitorizarea elevilor cu  tendinţe de comportament violent; 

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

gestionare a comportamentui violent cât şi în general (activităţi de consilere în orele de întâlnire 

cu părinţii,lectorate,convorbiri cu consilierul psiholog al şcolii); 

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

activităţi şi comportamente cu potenţial violent; 

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

se remedierea comportamentului; 

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

ACTIVITĂŢI DERULATE: 

- Activităţi de management al conflictului cu informarea elevilor privind strategiile de abordare a 

conflictului (cu sprijinul psihologului şcolar) 

- Monitorizarea de către psihologul şcolar  a situaţiilor conflictuale şi a formelor de agresiune; 

- Includerea obligatore în cadrul ROI, al unităţii de ânvţâământ a unor regulamente referitoare la 

accesul persoanelor străine în incinta  şi în interiorul unităţiişcolare; 

- Dezbaterea unor teme la orele de dirigenţie privind reducerea fenomenului de violenţă în  şcoală. 

- Activităţi de management al conflictului cu informarea elevilor privind strategiile de abordare a 

conflictului(cu sprijinul psihologului şcolar) 

- Participarea la Proiectul ,, Chipurile vilenţei,,-proiect regional ăn urma căruia au obţinut premii 

şi diplome de participare următorii elevi:Premiul II- Ivanciu Lorena de la clasa aVI-a coordonator 

prof,. Tanţa Alexandru 

- Participarea la Proiectul regional ,,Toleranţă versus violenţă- s-au remarcat următorii elevi-

Ivanciu Lorena –Premiul I, Abadgeru Saria –Premiul II-Beşleagă Aida – Premiul III 

- În urma simpozionului judeţean ,, Căi de combatere a violenţei în şcoala,, s-au remarcat următorii 

elevi:Premiul I –Ioan Vlad Cristian –clasa a VI-a,Ungureanu Sorin – Premiul al III-le. Toţi elevii 

au fost coordonaţi de catre prof. Tanţa Alexandru 

- La nivel liceal  elevii coordonaţi de către prof. Vizinteanu  Florina Rodica au obţinut următoarele 

distincţii:Premiul I - Căuş Alexandru Viorel, Premiul al II-lea- Mihai georgiana, Premiul special 

–Bobayu Mădălin, Diplome de participare elevii Roşu Elena şi Meleacă Maria. Toţi participanţii 

sunt de la clasa a XI-a B. 

- Comportamente antisociale –vizionare de film cu elevii clasei a X-a B prof. Rodica Bîra 

- Forme de apărare faţă de violenţa străzii-activitate informativă desfăşurată cu elevii clasei a V- a- 

prof. Carmen Necula Vijelie 

ANALIZA SOWT 

PUNCTE TARI: 
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- Modalităţi de asigurare a protecţiei şi pazei unităţii de învăţământ; 

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

incinta unităţii; 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 

- Implicarea consilierului educativ. 

PUNCTE SLABE: 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 

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

- Implicarea mai multor diriginţi şi profesori în proiecte educaţionale privind combaterea 

fenomenului de violenţă în mediul şcolar. 

AMENINŢĂRI: 

- Situaţia economico-socială precară; 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiii lor; 

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

OPORTUNITĂŢI: 

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

de proximitate, Asistenţa socială.. 

SOLUŢII POSIBILE DE REMEDIERE : 

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

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

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog 

 

Întocmit  

Responsabil comisie 

prof. Tanţa Alexandru 

 

RAPORTUL ACTIVITĂȚII PROGRAMULUI NAȚIONAL SNAC 

Subsemnata, Popa Ionica-Viorica, profesor coordonator al Programului Național SNAC din 

cadrul Colegiul Naţional „Mihail Kogălniceanu” din Galaţi, menționez că activitățile desfășurate în 

cadrul programului SNAC se derulează în conformitate cu obiectivele generale ale acestuia:  

1. Încurajarea implicării elevilor, ca voluntari, în activități desfășurate cu persoane aflate în 

dificultate, în scopul susținerii procesului de incluziune socială și de dezvoltare personală a acestora; 

2. Realizarea incluziunii și a implicării persoanelor aflate în dificultate prin angajarea tuturor celor 

interesați într-un program de activități educative ce promovează intens incluziunea socială; 

3. Includerea persoanelor izolate din punctde vedere social în viața comunităților locale prin activități 

parteneriale; 

4. Implicarea voluntarilor și dezvoltarea spiritului de acțiune. 

5.Cooptarea copiilor /elevilor/tinerilor aparținând grupurilor dezavantajate /familii vulnerabile din 

punct de vedere social copiilor /elevilor cu CES din centrele de plasament, în comunităţile locale 

6. Implicarea copiilor cu dificultăți de adaptare, a profesorilor, elevilor şi a altor voluntari în cadrul 

unor proiecte ce vor fi realizate împreună. 

 Prezint mai jos următoarele activităţi desfăşurate în semestrul I al anului şcolar 2017 – 2018 în 

concordanță cu obiectivele generale ale programului: 
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✓ S-a întocmit calendarul activităților SNAC, în parteneriat cu instituțiile comunitare în 

favoarea persoanelor aflate în dificultate; 

✓ S-a încheiat Acorduri de parteneriat, în vederea realizării  activităților de voluntariat, în 

concordanță cu obiectivele Programului SNAC, cu următoarele instituții :  Direcția Generală 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Galați, Asociația Multifuncțională Filantropică 

„Sfântul Spiridon”, Galați, Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale  „Speranțe pentru 

vârsta a treia”, Galați, Palatul Copiilor Galați, Școala Gimnazială Adam, Școala Gimnazială 

„Elena Cuza”, Galați, Școala Gimnazială nr. 20, Galați; 

✓ De 1 Octombrie, Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, s-a susţinut  cu elevii un Recital 

de cântece tradiţionale româneşti la Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale „Speranţe 

pentru vârsta a treia” Galați, cu scopul dezvoltării unor abilități de comunicare a persoanelor 

vârstnice; 

✓ S-au donat fructe şi legume în campania „Săptămâna legumelor şi a fructelor”, în noiembrie 

2018, elevilor din Asociația Multifuncțională Filantropică  Sf. Spiridon, și bătrânilor de la 

Centrul de Zi „Speranțe pentru vârsta a treia” cu elevii claselor a IX-a, a X-a și a XI-a;  

✓ S-au desfășurat activități de donare de încălțăminte și îmbrăcăminte în cadrul Campaniei 

Umanitare „De la inimă la inimă … dăruiește bucurie copiilor!”, nov.- dec. 2018, prof. Boca 

Mioara, Geru Doina; 

✓ Au fost aduși în vizită și implicați în activitățile educative, cu scopul promovării incluziunii 

sociale, 15 de elevi, din medii dezavantajate ale Asociației Multifuncționale Filantropice 

„Sfântul Spiridon”, prof. coordonator Geru Doina, Crudu Mihai,  unde au primit și daruri de 

Crăciun; 

✓ S-au desfășurat activități multiple de voluntariat cu ocazia împlinirii a 140 de ani de activitate 

a Colegiului Național „Mihail Kogălniceanu”, activități realizate cu elevii claselor a X-a C, 

A, a XI-a și a XII-a prof. coordonatori Călin Valentin, Oancă Anca, Geru Doina, Negoiță 

Camelia, Rolea Cristian, ș. a; 

✓ S-a derulat activitatea „Daruri de la Moș Crăciun” pentru elevii Școlii Gimnaziale Adam 

coordonată de d-na prof. Neagu Mihaela, împreună cu elevii claselor a VII-a și a VIII-a, și 

pentru copiii din Centru de Zi „Sfântul Spiridon” prof. coordonator Ganea Veronica, clasa a 

V-a și prof. Necula-Vijelie Carmen clasa a VI-a;  

✓ S-au susținut activități de donare de hrană pentru cățelușii Asociației „Ajutați-l pe Lăbuș!”, 

prof. coordonator Ganea Mariana; 

✓ S-a susținut un Concert de colinde de Crăciun  pe 15 decembrie, cu elevii CNMK la Biblioteca 

“Eugène Ionesco”, cu scopul strângerii de fonduri pentru Biblioteca Franceză; 

Întocmit, 

Responsabil, 

Prof. Ionica-Viorica Popa 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE LUCRU 

PENTRU PROIECTE DE INTEGRARE EUROPEANĂ 

În anul scolar 2018-2019 , întreaga comisia s-a  întâlnit, pentru elaborarea şi aplicarea 

sondajelor de opinie şi a chestionarelor pentru stabilirea priorităţilor. 

 Comisia a menţinut legăturilor cu Centrul de Informare al Comisiei Europene prin 

participarea responsabilului comisie prof Iosif Lenuța.  

-5 octombrie 2018 – consfătuire- la Liceu Tehnologic “Dumitru Motoc”  Galați 

-14 decembrie  2018- cerc metodic - la Liceu Tehnologic “Traian Viua” Galați 
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Monitorizarea proiectelor europene, a activităţilor educative europene de către Directorul unitatii, 

responsabilul  comisie de programe si proiecte europene si membrii echipei: 

- mai – octombrie 2018-  Euroscola   sub indrumarea  Biroului Parlamentar European 

o  Prof Balauță Dana si Prof Rolea Cristi 

- 3-9 decembrie 2018-..- derularea proiectul Erasmus+/ KA1 Proiecte de mobilitate în 

domeniul Tineret, cu titlul ”Let’s talk about the situation!”, proiect înregistrat cu numărul 

de referinţă 2018-2-PL01-KA105-051607  desfășurat   

o Coordonatori la nivelul colegiului prof. Popescu Mădălina, prof. Iosif lenuța 

o Participare 2 profesori  - Prof Balauță Dana și Prof Oanca Leonte Anca și 4 elevi de 

la clasa a XII-a A, B și C  selectati conform criteriilor stabilite de către comisiei 

o In parteneriat cu Asociația Tinerilor cu Inițiativa Critică  

- 4 decembrie 2018 depunerea Candidaturii Erasmus + / KA 1 ”Oportunitati Egale în 

Educație ” 

- Înscrierea ca parteneri în poiecte Erasmus  

- Aprobarea proiectului Erasmus+/KA229- de schimb interşcolar: ”Standing Against 

Violence and Discrimination” -  perioada 01.09.2019 – 31.08.2021 – coordonator de 

proiect prof. Bălăuță Dana 

- Participarea la Proiectul PenPals  organizat de  Cambridge University -coordonatori  

prof.Andreea Raileanu și prof. Doina Geru – clasele a IX-a A si a IX-a B 

- 8-10 martie 2019 participarea la Concurs international de discursuri Balkan Voices  

coordonator  prof. Andreea Raileanu ;  concurs organizat de Best Foundation si Facultatea 

Americana din Bulgaria, în Blagoevgrad Bulgaria .   Elevii participanți sunt Mara Ioana 

Popa, Bogdan Dochițanu, Andrei Cîrlan  de la  clasa a XI-a D si  Mihai Claudia   de la clasa 

a  XI-a A 

- Langfest, sărbătoarea europeană a limbilor străine  organizată de Organizator Comisia 

Europeana pentru educație - coordonatori - catedra de limbi straine 

Întocmit, 

Responsabil comisie, 

Prof. Iosif Lenuța 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNTATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚE 

În temeiul Legii Securitatii și Sănătății în Muncă, nr.319/2006, si al Normelor Metodologice 

de aplicare al Legii Securitatii si Sanatatii in Munca, H.G. 1425/2006 cu modificarile si completarile 

ulterioare dar si a Legii nr 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor  cu modificările ulterioare, 

Activitatea Comisie de Securitate si Sanatate in Munca și Situații de Urgență  pe anul  scoalr 

2018-2019, s-a concretizat în  

- procurarea dosarelor medicale pentru tot personalul şcolii; 

- procurarea materialelor necesare informării şi instruirii din punct de vedere al protecţiei 

muncii; 

- s-au facut verificări preventive la instalațiile utilitare care asigura buna functionare a 

instituției, 

- au fost semnalizate corespunzator, toate locurile si/sau zonele cu risc ridicat și specific, 
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- personalul contractual (didactic, nedidactic si auxiliar) al instituției a fost instruit periodic, 

punându-se accent pe zonele cu risc ridicat de accident sau incendiu dar ți instructaj 

referitor la prevenirea si stingerea incendiilor pentru personalul şcolii 

- elevii liceului a fost de asemenea instruit asupra zonelor cu risc de accident sau incendiu 

(laboratoare, ateliere, etc), 

- au fost marcate corespunzator, caile de acces, evacuare si interventie, 

- a fost instituit sistemul de stimulente pentru personalul sau elevii care si-au imbunatatit 

nivelul de constientizare si autoconformare privind respectarea regulilor de protectie a 

muncii si prevenirea incendiilor, 

-   efectuarea controlului medical de către tot personalul şcolii şi completarea dosarelor 

medicale;  

- colaborarea strânsa între membrii comisiei cu medicul de medicina a muncii pentru a se 

evita îmbolnăvirile profesionale. 

- prevenirea altercațiilor cu persoane străine ce pătrund în incinta școlii fără drept de acces 

printr-o colaborare cu paznicul școlii, jandarmi sau politie. 

- participarea prof Iosif Lenuța la cursul de : INSPECTOR IN DOMENIUL 

SECURITĂȚII ȘI SĂNĂTAȚII  ÎN MUNCĂ oferit de Bestcor Training Center SRL  

National si plătit de  Colegiul National ”Mihail Kogaliceanu” Galați 

-  29.05.2019 - ACTIVITATE DE INFORMARE PREVENTIVĂ  în colaborare cu 

reprezentantul inspectoratului pentru situatii de urgenta ”G-ral ERIMIA GRIGORESCU” 

Galați , activitare realizată de prof Mogoș Cătălin 

 

În anul scolar 2018-2019 nu s-au întâmplat incidente neplăcute în școala, care sa pericliteze 

sănătatea și securitatea elevilor și a personalului didactic. 

 

Responsabil comisie,  

 SSM - prof. Iosif Lenuța 

 PSI   - prof Mogoș Cătălin 

 

RAPORT ANUAL PENTRU APLICAREA MĂSURILOR CUPRINSE  

ÎN PLANUL DE INTEGRITATE 

LA NIVELUL COLEGIULUI NAȚIONAL ”MIHAIL KOGĂLNICEANU”  

AN ȘCOLAR 2018-2019 

 În anul școlar 2018-2019, prin Hotărârea nr. 14 din 04.09.2018 a Consiliului de Administrație 

și decizia nr 180/24.09.2018 a Directorului Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” s-a constituit 

Comisia pentru implementarea Codului de etică profesională în cadrul căreia a fost desemnat prin 

decizia nr 188/26.11.2018 consilier de etică și integritate doamna profesor Negoiță Georgiana.  

Pe parcursul anului școlar activitățile care au fost desfășurate s-au pliat pe atribuţiile clare de 

prevenire a încălcării normelor de conduită, la orice nivel, în interiorul instituţiei pe care o reprezintă 

consilierul de etică și integritate. 

Cu privire la implementarea măsurilor de transparență instituțională și de prevenire a corupției  

s-au realizat activitățile ale Planului de integritate: 

• Membrii Comisiei pentru implementarea Codului de etică profesională au elaborat, 

modificat/completat Codul etic al Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” ca urmare 

a prevederilor Ordinului nr 4831/2018 privind aprobarea Codului-cadru de etică al 
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personalului didactic din învățământ preuniversitar, care a intrat în vigoare cu 04.10.2018 

– noiembrie 2018 

• În ședința Consiliului Profesoral din data de 18.12.2018 au fost dezbătute modificările 

Codului de etică al Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” ca urmare a modificărilor 

legislative ale Codului  cadru de etică al personalului didactic din învățământ 

preuniversitar. 

• În ședința Consiliului de Administrație din 19.12.2018 a fost aprobat Codul de etică al 

instituției prin Hotărârea CA nr. 21 și decizie privind aprobarea Codului de etică nr 2 din 

14.01.2019, având în vedere prevederile Standardului I din Ordinul nr. 600/2018 privind 

aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice. 

• Hotărârile Consiliului de Administrație sunt aduse la cunoștința persoanelor interesate 

prin afișare la avizierul instituției și pe pagina web a liceului la secțiunea 

Documente→Hotărâri CA 

• Deciziile emise de directorul instituției în urma Hotărârilor CA sunt aduse la cunoștința 

persoanelor responsabile în original, prin Serviciul Secretariat. 

• Declarațiile de avere și de interes public ale directorului  și directorului adjunct pentru 

anul 2018 au fost completate, înregistrate și publicate pe site-ul instituției și transmise la 

ANI în termenul legal (până la data de 15.06.2019) 

• Accesul la informații de interes public prevăzute în Legea 544/2001, cu modificările și 

completările ulterioare, s-a realizat prin afișarea la sediul instituției și publicarea pe pagina 

de internet a instituției de către persoana desemnată ca responsabil cu gestionarea site-

ului, cu atribuții privind asigurarea accesului oricărei persoane la informații de interes 

public, în conformitate cu art. 4 din Legea 544/2001 

• Au fost aduse la cunoștință atât angajaților cât și elevilor despre prevederile 

Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date . 

 O altă componentă a Planului de integritate sunt activitățile desfășurate pe parcursul anului 

școlar de către consilierul de etică și integritate, care au combinat mai multe metode şi instrumente 

de cercetare pentru atingerea standardelor de etică stabilite de lege și pentru a avea o imagine 

cuprinzătoare asupra aplicării Codului de etică profesională. În acest sens se menționează realizarea 

activităților: 

• Informarea angajaților instituției privind măsurile cuprinse în Planul de integritate – ședința 

Consiliului Profesoral din 10.10.2018; și afișarea la avizierul instituției. 

• Monitorizarea gradului de cunoaștere a angajaților aplicării Codului de etică al instituției prin 

aplicarea a două chestionare (un chestionar semestrial) și evaluarea progresului implementării 

Codului de conduită de la o perioadă la alta. 

• Identificarea problemelor în implementarea Codului de conduită și identificarea de soluții 

alternative pentru rezolvarea problemelor. 

• S-a elaborat și adus la cunoștință angajaților Raportul privind analiza informațiilor extrase din 

chestionarele de evaluare a cunoștințelor cu privire la activitatea de consiliere de etică și 

integritate precum și Raportul privind gradul de cunoaștere de către angajați a prevederilor 

Codului de etică și conduită al Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu”.  

• Rezultatele asigură transparența generală a activității consilierului de integritate și etică, sunt 

sub formă statistică sau de tipuri de situaţii şi dileme etice și aduse la cunoștință tuturor 

angajaților. 

• Consultanță și asistență angajaților cu privire la respectarea normelor de conduită în vederea 

asigurării integrității şi echilibrului în unitate, pentru respectarea cât mai adecvată a drepturilor 

şi libertăților fundamentale ale omului. Consultanța a asigurat nondiscriminarea și 

confidenţialitatea tuturor informaţiilor personale adunate în timpul activităţilor, excepţie 

făcând: prevenirea unui pericol iminent, prevenirea săvârşirii unei fapte penale sau 
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împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori înlăturarea urmărilor 

prejudiciabile ale unei asemenea fapte – nu au fost astfel de situații. 

În urma implementării Planului de integritate se constată următoarele: 

• Măsurile cuprinse în Planul de integritate au fost realizate integral pentru anul școlar 2018-

2019; 

• Majoritatea angajaților știu că există Regulamentul de Organizare și funcționare al instituției, 

Regulamentul Intern și Codul de etică și conduită al instituției; 

• Site-ul instituției are o structură ușor de accesat și este actualizat periodic; 

• A fost asigurată transparența informațională și decizională, precum și a resurselor bugetare, 

prin publicarea anuală a informațiilor la avizier și pe pagina de internet a instituției; 

• Nu au existat solicitări de informații formulate în baza legii 544/2001; 

• Nu s-a înregistrat nicio plângere privind încălcarea normelor de conduită de etică și integritate 

de către angajații instituției  

•  Nu a fost cazul aplicării de sancțiuni pentru încălcarea obligațiilor instituției. 

În concluzie se apreciază că activitatea personalului angajat al Colegiului Național ”Mihail 

Kogălniceanu” Galați s-a realizat prin respectarea normelor de conduită și de integritate. Colaborarea 

permanentă cu conducerea instituției și cu responsabilii comisiilor de lucru/metodice/compartimente 

este esențială pentru asigurarea caracterului echitabil al serviciilor de consiliere de etică și de 

integritate, consilierul desemnat furnizând, după caz, informații necesare, dând dovadă de 

imparțialitate, respectând și manifestând înțelegere pentru valorile fiecărei persoane consiliate 

precum și abordarea unui climat de muncă corespunzător. 

În vederea evitării sau a diminuării incidentelor/pericolelor ce pot apărea, consilierea etică a 

fost considerată o opțiune și nu o obligație, angajații fiind informați că nu sunt sancționați disciplinar 

sau prejudiciați în vreun fel dacă au apelat la consilierea etică 

Director,      Consilier pentru etică și integritate, 

prof. Popescu Mădălina    prof. Negoiță Georgiana 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DIRIGINȚILOR 

 

Activitatea educativă din cadrul Colegiului a fost marcată de câteva repere majore : 

- Realizarea planificărilor la dirigenție în termenele stabilite, cuprinzând teme din toate 

componentele educaționale și în conformitate cu programa școlară. 

- Consilierea, îndrumarea elevilor și preîntâmpinarea unor situații de conflict între elevi și 

elevi  sau elevi și profesori.  

- Consilierea, îndrumarea elevilor privind alegerea carierei. 

- Îmbunătățirea procesului instructiv educativ și a rezultatelor obținute de elevi. 

- Menținerea legăturii cu părinții prin ședințe și consultații. Implicarea familiei în viața școlii. 

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

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

proveniţi din mediul familial dezorganizat sau mono-parental. 

- Responsabilizarea elevilor din cadrul Consiliului Școlar al Elevilor, dar și la nivelul claselor 

pentru dezvoltarea inițiativei și asumarea de sarcini (acțiuni de informare pe diverse teme, 

expoziții, afișe, competiții).  

- Implicarea elevilor în proiecte de anvergură, de autocunoaştere şi relaţionare. 

- Atragerea de proiecte desfăşurate la nivel local şi regional, parteneriate şi schimburi de 

experianță. 

- Desfășurarea unor activități extracurriculare care să cuprindă teme de interes dintr-o gamă 

variată de componente educaționale. 
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- Acţiuni pentru eliminarea discriminării sociale, rasiale, economice, etnice. 

- Valorificarea educativă a manifestărilor organizate de şcoală. 

- Implicarea resposabilă în activităţii de protecţie a mediului (să manifeste în comportament, 

atitudine de respect faţă de mediu). 

Comisia metodică a diriginților şi-a desfăşurat activitatea în conformitate cu  cerinţele şi 

necesităţile educative ale colectivului de elevi.  

Principalele activităţi derulate: 

- Elaborarea planificărilor pentru consiliere si orientare profesională conform programelor în 

vigoare; 

- Semnarea contractelor de parteneriat cu părinții; 

- Desfășurarea la orele de dirigenție a unor activități de informare, de prevenire a consumului 

de droguri sau substanțe care provoacă dependență, despre traficul de ființe umane și de 

prevenire și combatere a violenței. 

- Organizarea de ședinţe cu părinţii, centralizarea și interpretarea datelor din procesele verbale 

ale şedinţelor și propunerea unor măsuri de remediere a punctelor slabe; 

- Comunicarea între diriginți şi părinți se realizează atât în cadrul şedințelor cu părinții, organizate 

semestrial, sau în cadrul lectoratelor cu părinții, cât și în cadrul consultațiilor cu părinții 

desfășurate săptămânal după un orar determinat la începutul anului școlar, stabilindu-se o 

stânsă relație şcoală- familie – comunitate. 

- Constituirea Comitetului Reprezentativ al Părinţilor; 

- Atragerea Comisiei Diriginţilor şi implicit a elevilor în activităţi şi programe şcolare si 

extraşcolare de socializare, interrelaţionare, culturalizare. 

- Conținuturile învățării au respectat de asemenea următoarele cinci module tematice: 

- Autocunoaștere și dezvoltare personală 

- Comunicare și abilitați sociale  

- Managementul informațiilor și al învățării  

- Planificarea carierei  

- Calitatea stilului de viață 

Responsabil comisie – Bîra Rodica Liliana 

 

 

RAPORT PRIVIND PROIECTELE ȘI PROGRAMELE  

EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

Proiecte și programe desfășurate în școală: 

1. ”CNMK – 140 ani de lumină și carte”, ediția a IV-a, proiect înscris în Calendarul activităților 

educative al C.N.M.K.-faza locală, 7-8 noiembrie 2018, festival al științei și artei al cărui obiectiv 

general a fost marcarea a 140 de ani de activitate  a C.N.M.K. Galați și de-asemenea, dezvoltarea 

abilităților de comunicare și socializare, promovarea și păstrarea identităţii culturale, sărbătorirea 

și cinstirea patronului spiritual – coordonator prof. Popescu Mădălina, prof. Bălăuță Dana și prof. 

Rolea Cristian, în colaborare cu profesorii colegiului.  

2. Săptămâna educației globale - 2018 ”Lumea se schimbă, dar noi?”, program european de 

educație globală propus de Ministerul Educației și Cercetării științifice  înscris în CAEN 2017 – 

B/POZ.26, desfășurat în perioada 19 -23 noiembrie 2018, prof. coordonator Rolea Cristian în 

colaborare cu profesorii colegiului. 

3. ”EUROSCOLA” Proiect de educație nonformală și informală, desfășurat de Biroul de Informare 

al Parlamentului European, în perioada mai 2018-octombrie 2018, coordonatori prof. Bălăuță 

Dana și prof. Rolea Cristian. 

4. ”Supraviețuitorii climei” Editia a VIII-a – noiembrie 2018 - octombrie 2019, proiect și concurs 

regional și național de educaţie ecologică, pentru dezvoltarea comportamentelor şi atitudinilor 
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civice de ocrotire a mediului ambiant şi promovarea conceptelor unui stil de viaţă durabil, 

structurat pe componente de natură ecologică, educativă şi socială cu scopul îmbunătăţirii calităţii 

mediului – prof. coordonatori Ganea Mariana și Popescu Mădălina. 

5. “Lets talk about the situation!” –proiect Erasmus plus/KA1 , pe tema Tineret, număr de 

referință 2018-2-PL01-KA105-051607, decembrie 2018 – prof. Coordonator Popescu Mădălina. 

6. ”Patrula de reciclare” – proiect de educație comunitară și voluntariat la nivel national,  

desfășurat în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Galați, Asociația Română pentru 

Reciclare RoRec, elevi de liceu – prof. coordonator Ganea Mariana. 

7. ” Physical English” – Proiect și concurs interdisciplinar interjudețean, în perioada ianuarie- iunie 

2019, profesori coordonatori Anca Oanca- Leonte și Camelia Negoiță. 

8. “100 de ani de România” – Activități desfășurate în cadrul proiectului național de marcare a 100 

de ani de la Marea Unire, în perioada noiembrie-decembrie 2018, în colaborare cu Muzeul 

Spiritualității din Galați, prof. coordonator Popa Ionica. 

9. “Uniți pentru viață!”- Proiect local de informare pe tematica antidrog și lupta împotriva 

traficului de persoane, desfășurat în perioada octombrie 2018-iunie 2019, în parteneriat cu 

instituțiile specializate, prof. coordonator Vizinteanu Rodica. 

10. „România europeană - oameni, locuri, fapte - între trecut, prezent şi viitor” ediţia a VII-a , 

proiect și concurs național de promovare a istoriei și culturii naționale, desfășurat în mod 

periodic în colaborare cu Palatul Copiilor Galați și L.T. ”Emil Racoviță” Galați -profesori 

coordonatori: Neagu Violeta, Nenu Camelia (din partea Palatului Copiilor și ISJ Galați). 

11. ” Ajutați-l pe Lăbuș” - proiect de educație comunitară, voluntariat la nivel local, desfășurat în 

colaborare cu ONG  ”Ajutați-l pe Lăbuș”, Galați – prof. coordonator Ganea Mariana. 

12. Târgul de Oferte Educaționale "Cariera 2019" editia a XIX-a - Proiect Național de educație 

pentru orientere școlară, desfășurat în perioada 6 - 7 mai 2019- Coordonator pentru proiecte și  

programe educative școlare și extrașcolare, profesor Rolea Cristian. 

13. "Școala altfel!" - program național, desfășurat prin Ordinul M.E.N.C.S. nr. 5034 din 29.08.2016) 

pentru aprobarea Metodologiei de organizare a Programului național "școala altfel" și Anexa 

Ordinului M.E.N.C.S. nr. 5034 din 29.08.2016, - Coordonator pentru proiecte și  programe 

educative școlare și extrașcolare, profesor Rolea Cristian. 

14. “România neîmblânzită” – proiect național inițiat de M.E.N. în parteneriat cu I.S.J. din țară, 

având ca obiectiv informarea asurpa valorilor de patrimoniu românești. 

15. SNAC – proiect ce a cuprins activități de voluntariat în Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale 

"Speranțe pentru vârsta a treia", Școala Specială "Constantn Pufan", Fundația "Împreună" – 

responsabil Popa Ionica-Viorica. 

16. ”ECDL în România” – program de ”Educație pentru Societate Informațională” care continuă 

strategia de implementare a certificării ECDL în învățământul românesc având de această dată la 

bază îndeplinirea obiectivelor menționate și în Pactul Național pentru Educație și Strategia 

"Educație și Cercetare pentru Societatea Cunoașterii – prof. coordonator Popescu Mădălina. 

17. “ExitTour” – proiect național de promovare a valorilor sociale, profesori coordonatori – Popescu 

Mădălina și Rolea Cristian. 

Situația cluburilor, cercurilor școlare și a revistelor din unitatea de învățământ: 

1. "Studio 21" - Clubul de educație prin teatru - prof. coordonator Rolea Cristian. 

2. ”Itaca” - Cerc de literatură, prof. coordonator Postelnicu Adriana. 

3. ”Club debate” – Club de dezbateri academice, prof. coordonatori Cristache Liliana 

și Iosif Lenuța. 

4. “Să învățăm Go!” – Club de go, prof. coordonator Dima Emilian. 

5.  “În pași de dans” – Club de dansuri românești și modern, prof. coordonator Onose Daniel. 

6. “Robo class 101” – Club de robotică , prof. coordonator Onose Daniel. 

Activitatea educativă și-a propus ca prin activitățile desfășurate să dezvolte și să promoveze 

următoarele valori și atitudini:  
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1.Interes pentru învățare permanentă într-o lume în schimbare și în societatea cunoașterii; 

Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

Să învățăm  GO ateliere de lucru, prezentări, 

miniconcursuri 

Dima Emilian 

Physical English  
Concurs de proiecte în limba 

engleză 

Negoță Camelia 

Oancă-Leonte Anca 

ECDL pentru şcoală 

activitate de certificare 

ECDL a elevilor claselor IX 

- XII în vederea echivalării 

competenţelor digitale, 

probă din cadrul examenului 

de bacalaureat 

Popescu Mădălina,  

Dimitrievici Lucian 

Onose Daniel 

Lăzărescu Andreea Monica 

Robo class 101 Club de robotică Onose Daniel 

ExitTOUR Workshop pe tematică 

educativă 

Popescu Mădălina 

Rolea Cristian 

Hour of Code 2018 Eveniment de o ora, de 

introducere în știința 

computerului și a 

programării 

Neagu Violeta 

Popescu Mădălina 

Dimitrievici Lucian 

Onose Daniel 

Lăzărescu Andreea 

Esențele cărților Concurs de creație literară și 

grafică pe calculator 

Neagu Violeta 

Postelnicu Adriana 

Școala Altfel! Activitate educativa și de 

formare personala prin 

workshopuri din diferite 

domenii 

 

Popescu Mădălina 

Bălăuță Dana 

Rolea Cristian 

Cadre didactice C.N.M.K. 

Festivalul șanselor tale Activitate educativa și de 

formare personala prin 

workshopuri din domeniul 

situațiilor de urgență 

Bălăuță Dana 

Iosif Lenuța 

 

 

World’s Largest Lesson Activitate educativa și de 

formare personala prin 

workshopuri internationale 

din domeniul educatiei 

pentru o lume mai buna 

Dragan Aurora, 

Dobrinoiu Maria 

 

Concurs Balkan Voices Concurs International de 

discursuri in limba engleza 

 

Raileanu Andreea 

2.Aprecierea  tradițiilor și valorilor culturale naționale 

Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

România – oameni, locuri, 

fapte, între trecut, prezent și 

viitor 

Proiect și concurs național 

desfășurat în colaborare cu 

Palatul Copiilor 

Neagu Violeta  

100 de ani de România Activități cultural-educative Popa Ionica Viorica 

Zilele orasului Galaţi 

La pas prin oraşul teilor 

-vizită Târgul Meşterilor 

Populari 

Ganea Veronica 

Ziua Naţională a României 

La mulți ani,Române! 

-vizita educativă Ganea Veronica 
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Ce înseamnă Craciunul 

pentru mine? 

Activități cultural-artistice Negoiță Georgiana 

1 Decembrie- ziua renașterii 

românismului 

Activitate culturală Negoiță Georgiana 

Un arc peste timp Vizită la muzeul de istorie Mogoș Cătălin 

24 Ianuarie – un vis împlinit! Film documentar/vizită la 

casa Cuza 

Negoiță Georgiana 

Tradiții de Crăciun colinde, activități de 

voluntariat 

Neagu Mihaela 

Festivalul ”Dragobetele 

între...prezent și 

trecut...tradiție și 

modernism” 

Activitate educativa și de 

formare personala prin 

workshopuri din diferite 

domenii 

Bălăuță Dana 

Iosif Lenuța 

Rolea Cristian 

 

3.Recunoașterea valorilor artistice și culturale universale 

Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

Euroscola Activități educative diverse Bălăuță Dana 

Rolea Cristian 

Educație fără frontiere Activități educative diverse Vizinteanu Florina-Rodica 

Ziua Naţională de 

comemorare a 

Holocaustului 

Spune NU discriminării 

Discuţii,referate Ganea Veronica 

ExitTOUR Workshop pe tematică 

educativă 

Popescu Mădălina 

Rolea Cristian 

Christmas Carols Recital de colinde de 

Crăciun 

Drăgan Aurora 

Unora le place Brahms Activitate cultural-artistică Bîra Rodica 

Săptămâna Educației 

Globale 

Activități educative diverse Rolea Cristian 

Concurs Balkan Voices Concurs International de 

discursuri in limba engleza 

Raileanu Andreea 

World’s Largest Lesson Activitate educativa și de 

formare personala prin 

workshopuri internationale 

din domeniul educatiei 

pentru o lume mai buna 

Dragan Aurora, 

Dobrinoiu Maria 

 

Școala Altfel! Activitate educativa și de 

formare personala prin 

workshopuri din diferite 

domenii 

Popescu Mădălina 

Bălăuță Dana 

Rolea Cristian 

Europe’s Day Concurs de cultura generala Dragan Aurora, 

Dobrinoiu Maria 

4.Educația pentru aprecierea valorilor estetice 

     Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

Armonii autumnale 

 

Expoziție de aranjamente 

florale realizate de elevi 

(CNMK-140 ani de lumină 

și carte) 

Bulgaru Mariana 

Rolea Cristian 

Mogoş Cătălin 

Neagu Mihaela 
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Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

 Popescu Madalina 

Balauta Dana 

 Tiganus Veronica 

 Ilie Adriana 

Vizinteanu Rodica 

Necula-Vijelie Carmen 

În pași de dans 

 

Club de dansuri românești și 

moderne 

Onose Daniel 

Studio 21 Atelier de teatru pentru 

liceeni 

Rolea Cristian 

Flori de toamnă Activități cultural-educative 

 

Bulgaru Mariana 

Zilele Europene ale 

Patrimoniului 

Vizită obiective de 

patrimoniu 

Bălăuță Dana 

Rolea Cristian 

Shakespeare School Essay 

Competition 

concurs national de eseuri in 

limba engleza 

Neagu Mihaela 

Școala Altfel! Activitate educativa și de 

formare personala prin 

workshopuri din diferite 

domenii 

Popescu Mădălina 

Bălăuță Dana 

Rolea Cristian 

Cadre didactice C.N.M.K. 

5.Identificarea relației dintre stilul de viață și sănătatea personală 

Activități desfașurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

Cupa CNMK  la baschet Competiție sortivă Cazanoschi Gelu 

Cupa  CNMK  la fotbal Competiție sportivă Munteanu Dumitru 

In pași de dans   Curs de dans Onose Daniel 

Școala Altfel! Activitate educativa și de 

formare personala prin 

workshopuri din diferite 

domenii 

Popescu Mădălina 

Bălăuță Dana 

Rolea Cristian 

Cadre didactice C.N.M.K. 

6.Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de mediu și viață 

 Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

Proiect pe tematica antidrog 

și lupta împotriva traficului 

de ființe umane în 

parteneriat cu instituțiile de 

specialitate – Uniți pentru 

Viață! 

-activități de informare 

-prezentări PPT 

-concurs de eseuri și creații 

artistice 

Vizinteanu Florina Rodica 

Proiect Sa ajutam 

necuvantatoarele! 

- colectare mancare animale  

- voluntariat Padoc  

Ganea Mariana 

Săptămâna legumelor și a 

fructelor 

Activitate de donație SNAC Popa Ionica 

La pas prin Grădina 

Botanică 

Activitate cultural-educativă Mogoș Cătălin 

Iurașcu Georgian 

Flori de toamnă Activități cultural-educative 

 

Bulgaru Mariana 
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Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

Simpozion Ziua Mondială a 

Apei 

Activitate educativa și de 

formare personala prin 

workshopuri din domeniul 

ecologic 

Bălăuță Dana 

Școala Altfel! Activitate educativa și de 

formare personala prin 

workshopuri din diferite 

domenii 

Popescu Mădălina 

Bălăuță Dana 

Rolea Cristian 

Cadre didactice C.N.M.K. 

7.Receptivitate la emoțiile celorlalți 

Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

Ziua Internațională a 

persoanelor vârstnice 

Activitate educativă SNAC Popa Ionica 

Cu plecăciune, pentru 

Dascăl!” 

-compuneri ale elevilor cu 

tema Scoala mea  

-dezbateri 

Ganea Veronica 

Liber în aer liber Jocuri de creștere a 

coeziunii grupului 

Bîra Rodica 

Support our Troups Activitate de sprijin a 

trupelor romane dislocate in 

Afghanistan 

Raileanu Andreea 

Geru Doina 

 

Cambridge PenPals Activitate de corespondenta 

electronica prin intermediul 

platformei Cambridge 

PenPals 

Raileanu Andreea,  

Geru Doina 

 

8.Responsabilizarea pentru decizii si acțiuni privind propria carieră 

Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

Concurs „Ideea mea de 

afaceri” 

Concurs  Iosif Lenuța 

IntegralEDU Promovare târg de oferte 

universitare internaționale 

Rolea Cristian 

“Cariera 2019” Târg județean de oferte 

pentru admiterea la liceu 

Popescu Mădălina 

Balauță Dana 

Rolea Cristian 

9.Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală, individuală și în echipă; 

Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

ITACA Atelier de lectură Postelnicu Adriana 

CNMK Debate Dezbateri academice Cristache Liliana 

Iosif Lenuța 

Studio 21 Workshop de teatru pentru 

liceeni 

Rolea Cristian 

În pași de dans Workshop de dansuri 

moderne și tradiționale 

Onose Daniel 

Școala Altfel! Activitate educativa și de 

formare personala prin 

Popescu Mădălina 

Bălăuță Dana 

Rolea Cristian 
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workshopuri din diferite 

domenii 

Cadre didactice C.N.M.K. 

        10.Identificarea evenimentelor istorice si evaluarea acestora 

Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

100 de ani de România Activități cultural-educative Popa Ionica 

Ziua Naţională de 

comemorare a 

Holocaustului 

Spune NU discriminării 

-discuţii,referate Ganea Veronica 

1 Decembrie- ziua renașterii 

românismului 

Activitate culturală Negoiță Georgiana 

Un arc peste timp Vizită la muzeul de istorie Mogoș Cătălin 

11.Valorizarea relațiilor interpersonale 

Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

„Lumea se schimbă dar eu?” Serie de workshopuri 

desfășurate în colaborare cu 

fundația Proveritas, cu 

ocazia Săptămânii Educației 

Globale 

Popescu Mădălina 

Bălăuță Dana 

Rolea Cristian 

 

Școala Altfel! Activitate educativa și de 

formare personala prin 

workshopuri din diferite 

domenii 

Popescu Mădălina 

Bălăuță Dana 

Rolea Cristian 

Cadre didactice C.N.M.K. 

12.Formarea în spiritul respectului față de libertate si democrație 

Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

Alegeri Consiliul Școlar al 

Elevilor 

Campanie de alegeri a 

reprezentanților  Consiliului 

Școlar al Elevilor, alegerea 

reprezentantului elevilor în 

Consiliul de Administrație 

și în Comisia de prevenire și 

combatere a violenței 

Popescu Mădălina 

Rolea Cristian 

”Nu există libertate fără 

legi” 
Vizită la Tribunalul Galați Cristache Liliana 

Ziua internațională a 

drepturilor copilului 

activități educative diverse Drăgan Aurora 

Neagu Mihaela 

13.Dezvoltarea interesului pentru învățare și prevenirea absenteismului, îmbunătățirea relației 

școală-familie 

      Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

Prezentarea modificărilor 

din cadrul regulamentului 

de ordine interioară 

Discuții în ședința  

Consiliului Școlar al 

Elevilor 

Rolea Cristian 
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Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

Prezentarea modificărilor 

din cadrul regulamentului 

de ordine interioară 

Discuții în cadrul orelor de 

consiliere și orientare, în 

cadrul lectoratelor cu 

părinții 

Bîra Rodica 

Regulamentul de Organizare 

și Funcționare a Consiliul 

Școlar al Elevilor 

Discuții în ședința  

Consiliului Școlar al 

Elevilor 

Rolea Cristian 

14.Identificarea comportamentelor dăunătoare si prevenirea violenței 

 Activități desfășurate: 

Denumirea activității: Rezumatul activității: Profesori coordonatori: 

Proiect pe tematica antidrog 

și lupta împotriva traficului 

de ființe umane în 

parteneriat cu instituțiile de 

specialitate – Uniți pentru 

Viață! 

-activități de informare 

-prezentări PPT 

-concurs de eseuri și creații 

artistice 

Vizinteanu Rodica Florina 

Școala Altfel! Activitate educativa și de 

formare personala prin 

workshopuri din diferite 

domenii 

Popescu Mădălina 

Bălăuță Dana 

Rolea Cristian 

Cadre didactice C.N.M.K. 
                        

 

REZULTATELE ELEVILOR LA CONCURSURI ȘCOLARE ȘI EXTRAȘCOLARE 

La sfârșitul anului școlar 2018-2019 s-au înregistrat: 

- 37 de premii I 

- 25 premii II 

- 28 premii III 

- 44 mențiuni 

- 8 premii speciale 

REZULTATELE ELEVILOR LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADELOR ȘCOLARE 

La sfârșitul anului școlar 2018-2019 s-au înregistrat: 

La sfârșitul anului școlar s-au obtinut : 

- 2 premii I 

- 1 premiu II 

- 4 mențiuni 

- 2 mențiuni SSMR 
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COLEGIUL NAȚIONAL “ MIHAIL KOGĂLNICEANU” GALAȚI 

Tabel Rezultate Concursuri Școlare și Extrașcolare , An școlar 2018-2019 

REZULTATE LA CONCURSURI EXTRACURRICULARE: 

 

Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

1 Premiul 

III 

Gheonea Iulia 

Teodora 

VIII  Bălăuță Dana Cum se face? Sesiune de 

comunicări științifice 

Facultatea de Chimie 

Aplicată și Știința 

Materialelor 

București 

 

2 Mențiune Vieru Denis X E Bălăuță Dana 

Onose Daniel 

Mogoș 

Cătălin 

Iurașcu 

Georgian 

Științele 

Pământului 

Olimpiadă, faza 

județeană 

MEN  

3 Premiul 

II 

Herghelegiu 

Bianca 

Andreea 

X E Bălăuță Dana România mea  ISJ Galați  

4 Mențiune Voicu Raluca 

Maria 

V A Necula-

Vijelie 

Carmen 

C. S. Calude Interjudețean CNVA Galați  

5 Mențiune Neagu Andrei 

Răzvan 

VI A Necula 

Vijelie 

Carmen 

C. S. Calude Interjudețean CNVA Galați  

6 Premiul Voicu Raluca V A Necula LuminaMath Național Fundația Lumina  
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

II Maria Vijelie 

Carmen 

7 Premiul 

III 

Vreme 

Letizia-

Beatrice 

V A Necula 

Vijelie-

Carmen 

LuminaMath Național Fundația Lumina  

8 Mențiune Bayer Andrei  V A Necula-

Vijelie 

Carmen 

LuminaMath Național Fundația Lumina  

9 Mențiune Lupaşcu 

Andrei 

V A Necula-

Vijelie 

Carmen 

LuminaMath Național Fundația Lumina  

11. Mențiune Ariton 

Claudiu-

Teodor 

V A Necula-

Vijelie 

Carmen 

LuminaMath Național Fundația Lumina  

12. Mențiune Neagu Andrei 

Răzvan 

VI A Necula 

Vijelie 

Carmen 

LuminaMath Național Fundația Lumina  

13. Mențiune Frențescu 

Albert Iustin 

VI A Necula-

Vijelie 

Carmen 

LuminaMath Național Fundația Lumina  

14. Mențiune Dincă Andrei 

Codruț 

VI A Necula 

Vijelie 

Carmen 

LuminaMath Național Fundația Lumina  

15. Mențiune Savin Maya VI A Necula LuminaMath Național Fundația Lumina  
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

Vijelie  

Carmen 

16. Premiul 

II 

Stelian 

Tiberiu 

VIII A Necula 

Vijelie 

Carmen 

LuminaMath Național Fundația Lumina  

17. Premiul 

III 

Guțanu 

Tiberiu 

Mihnea 

VIII A Necula 

Vijelie 

Carmen 

LuminaMath Național Fundația Lumina  

18. Premiul 

III 

Ivan Raluca 

Ioana 

VIII A Necula 

Vijelie 

Carmen 

LuminaMath Național Fundația Lumina  

19.  Mențiune Iordache 

Octavian 

VIII A Necula 

Vijelie 

Carmen 

LuminaMath Național Fundația Lumina  

20. 

 

 

 

 

Premil I Chirac 

Andreea 

Monica 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Naţional -faza 

judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte Paralela 

45 

 

21 Premiul I Beşleagă Aida 

Gabriela 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Naţional -faza 

judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte Paralela 

45 

 

22 Premiul I Coman 

Alexandra 

VII Alexandru 

Tanta 

COMPER Naţional -faya 

judeţeana I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte- 

Paralela 45 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

23 Premiul I Grigotre 

Denisa 

VII Alexandru 

Tanţa 

Comper Naţional - faza 

judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte Paralela 

45 

 

24 Premiul I Ungureanu 

Sorin 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional -

faya judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte Paralela 

45 

 

25 Premiul I  Muscă Paul  VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional -

faza judeţeana I 

Fundaţia pentru 

Ştiinţe şi arte Paralela 

45 

 

25 Premiul I Ivanciu 

Lorena 

Alexandra 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER 

 

 

 

Concurs naţional -

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

Ştiinţe şi arte-

Paralela 45 

 

26 Premiul I Grigoraş 

Andrada 

Maria 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional- 

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

Ştiinţe şi arte- 

paralela 45 

 

27 Premiul 

II 

Ioan Vlad 

Cristian 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional -

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

Ştiinţe şi arte- 

Paralea45 

 

28. Premiul 

II 

Mazuru Rareş VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional - 

faza judeţeană  I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte - 

Paralela 45 

 

29 Premiul 

II 

Cojocaru 

Adrian 

sebastian 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional -

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte Paralela 

45 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

30 Premiul 

II 

Borcea Rareş VII Alexandru 

Tanţa 

 

 

COMPER Concurs naţional- 

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte- 

Paralela 45 

 

31 Premiul 

II 

 

Cristea Andrei VII 

 

A COMPER Concurs naţional - 

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte- 

Paralela 45 

 

32 Premiul 

II 

Vilcov Vlad 

Nicholas 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional- 

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte - 

Paralea 45 

 

33 Premiul 

II 

Rebenciuc 

Tudor 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional -

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte- 

Paralela 45 

 

34 Premiul 

III 

Popa Eduard 

Cristian 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional -

faza judeţeană -I 

Fundaţia pentru ştiine 

şi arte- Paralela 45 

 

36 Premiul 

III 

Abadgeru 

saria Antonia 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional- 

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte Paralela 

45 

 

37 Premiul 

III 

Nedelcu 

David 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional -

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte- 

Paralela 45 

 

38 Premiul 

III 

Bivol 

Alexandru 

Ionuţ 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional .-

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte- 

Paralela 45 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

39 Premiul 

III 

Manolache 

Cristian andrei 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional -

faza judeţeană -I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte - 

Paralela 45 

 

40 Premiul 

III 

Ciocan  

Dragoş 

Teodor 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional -

faza judeţeană -I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte- 

Paralela 45 

 

41 Premiul 

III 

Şerbu 

Alexandru 

VII Alexandru 

Tanâa 

COMPER Concurs naţional -

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinte şi arte - 

paralela 45 

 

42 Premiul 

III 

Cirip Marina- 

Adelina 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional -

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte- 

Paralela 45 

 

43 Premiul 

III 

Şaramet 

Robert 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naţional-faza 

judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi artă - 

Paralela 45 

 

44 Premiul 

III 

 

Ciubotariu 

Denisa Ioana 

VII Alexandru 

Tanţa 

COMPER Concurs naşional -

faza judeţeană I 

Fundaţia pentru 

ştiinţe şi arte- 

Paralela 45 

 

45 mentiune Vasile Rares VII Alexandru 

Tanta 

Comper concurs national -faza 

judeteanaI 

Fundatia pentru 

stiinte si arte-Paralela 

45 

 

46 mentiune Constantin 

Rares Andrei 

VII Alrxandru 

Tanta 

Comper concurs national -faza 

judeteana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte-Paralela 

45 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

47. mentiune Agache Alex 

Gabriel 

VII Alexandru 

Tanta 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

paralela 45 

 

48. Premiul I Mihai Carina V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

49. Premiul I Onose Alexia V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

50. Premiul I Paizan Bianca V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

51. Premiul I Pavel Enache 

Iustin 

V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

52. Premiul I Picioruş 

Claudia 

V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

53. Premiul I Voicu Raluca V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

54. Premiul I Ariton 

Claudiu 

V Ganea 

Veronica 

Comper 

 

 

 

Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

 

 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

55. Premiul I Bayer Andrei V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

56. Premiul I Căţoiu Tănase 

Andrei 

V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

57. Premiul I Chiriac Cezar V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

58. Premiul I Iacob Mario V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

59 Premiul I Ilie Alessia V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

60. Premiul I Midrigan 

Alexandru 

V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

61. Premiul I Vreme 

Beatrice 

V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

62. Premiul I Capetis 

Andrei 

V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

63 Premiul I Dinu Alessia V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

64 Premiul I Ion Miruna V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

65. Premiul 

II 

Albu Bianca V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

66. Premiul 

II 

Capetis Matei V Ganea 

Veronica 

 

 

 

 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

67. Premiul 

II 

Chitic Codruţ V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

68. Premiul 

II 

Haras Naomi V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

69. Premiul 

III 

Cioarec 

Christian 

V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

70. Premiul 

III 

Grecu Tudor V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 

71 Premiul 

III 

Lupaşcu 

Andrei 

V Ganea 

Veronica 

Comper Concurs national -

faza judetana I 

Fundatia pentru 

stiinte si arte -

Paralela 45 

Calendarul 

Concursurilor 

Naţionale 

şcolare,fără 

finanţare MEN, 

nr.3016/19.01.2

019,secţ3,poziţi

a 102 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

72 mențiune Ciubotariu 

Denisa Ioana 

VII A Bălăuță Dana Concursul de 

Chimie 

”Magda 

Petrovanu” 

 Facultatea de Chimie 

Iași 

 

73 mențiune Gherghișan 

Sebastian 

Mihai; 

Mocanu ștefan 

Claudiu;Tănas

e Adelin 

X E Bălăuță Dana Concurs 

Internațional 

”Tineri în 

pădurile 

Europei” 

 ISJ Galați  

74 premiul I Giurgea 

Bianca; Dima 

Ana Maria 

VIII A Bălăuță Dana Simpozion 

Regional 

”Henri 

Coandă” 

  CAERI, poziția 

862 

75 premiul 

II 

Gheonea Iulia 

Teodora; 

Smadu Sabina 

VIII A Bălăuță Dana Simpozion 

Regional 

”Henri 

Coandă” 

  CAERI, poziția 

862 

76 premiul 

II 

Beraru Paula 

Maria; Trifan 

Ecaterina 

VIII A Bălăuță Dana Simpozion 

Regional 

”Henri 

Coandă” 

  CAERI, poziția 

862 

77 premiul 

III 

Soare Claudia; 

Iacob 

Alexandru 

VIII A Bălăuță Dana Simpozion 

Regional 

”Henri 

Coandă” 

  CAERI, poziția 

862 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

78 mențiune Gheonea Iulia 

Teodora 

VIII A Bălăuță Dana Simpozion 

Regional 

”Henri 

Coandă” 

  CAERI, poziția 

862 

79 mențiune Mocanu 

Ștefan 

Claudiu; 

Munteanu 

Dragoș 

VIII A Bălăuță Dana Simpozion 

Regional 

”Henri 

Coandă” 

  CAERI, poziția 

862 

80 mențiune Cîrja Rareș; 

Șerbu 

Alexandru 

VII Bălăuță Dana Concursul 

național 

”Științe și 

tehnologii” 

   

81 mențiune Gheonea IUlia 

Teodora 

VIII Bălăuță Dana Concursul 

național 

”Științe și 

tehnologii” 

   

82 premiu 

special 

Timofte 

Răzvan; 

Ungureanu 

Vlad 

Constantin 

VIII Bălăuță Dana Concursul 

național 

”Științe și 

tehnologii” 

   

83 premiu 

special 

Ciubotariu 

Denisa Ioana; 

Cirip Marina 

VII Bălăuță Dana Concursul 

național 

”Științe și 

tehnologii” 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

84 premiu 

special 

Giurgea 

Bianca; Dima 

Ana Maria 

VIII Bălăuță Dana Concursul 

național 

”Științe și 

tehnologii” 

   

85 premiu 

special 

Beraru Paula 

Maria; Trifan 

Ecaterina 

VIII Bălăuță Dana Concursul 

național 

”Științe și 

tehnologii” 

   

86 premiu 

special 

Iacob 

Alexandru; 

Soare Claudia 

VIII Bălăuță Dana Concursul 

național 

”Științe și 

tehnologii” 

   

87 premiu 

special 

Gheonea Iulia 

Teodora 

VIII Bălăuță Dana Concursul 

național 

”Științe și 

tehnologii” 

   

88 premiu 

special 

Mocanu 

Ștefan 

Claudiu; 

Munteanu 

Dragoș 

X E Bălăuță Dana Concursul 

național 

”Științe și 

tehnologii” 

   

89 premiul 

II 

Dima 

Loredana 

X A Bălăuță Dana Concurs 

Național ”Artă 

și meșteșug” 

   

90 premiul I Herghelegiu X E Bălăuță Dana Concurs    
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

Andreea 

Bianca 

Național ”Artă 

și meșteșug” 

91 

 

 

 

 

premiul 

II 

 

 

 

Crânganu Ana 

 

 

 

 

 

XB 

 

 

 

 

 

Vizinteanu 

Rodica 

 

 

 

 

 

Concurs 

național limba 

franceză 

Cuvinte,suflet 

și culori -

secțiunea 

caligrame 

 CNCN Galați CAERI 2018 

poziţia  nr. 3076 

92 premiul I 

 

Baciu Andrei 

 

XB 

 

Vizinteanu 

Rodica 

 

olimpiada 

limba franceză- 

faza județean 

 ISJ Galați  

93 participar

e etapa 

națională 

Munteanu 

Denisa Ionela 

a XI-a 

B 

Bulgaru 

Mariana 

Olimpiada 

Națională de 

Geografie 

 ISJ Mureș  

94 Premiul I Navalici 

Florentina 

Gabriela 

a IX-a 

D 

Dragan 

Aurora 

Bilingual Best Concurs regional C. N. "Gheorghe 

Munteanu Murgoci"  

si ISJ Braila 

CAERI, pozitia 

360 

95 Premiu 

Special 

Lupusoara 

Matei 

a 

VIII-a 

Dragan 

Aurora 

English For 

Exams 

Concurs Interjudetean CNVA, Galati  

96 Premiul I Rotaru Andrei a 

VIII-a  

Dragan 

Aurora 

Incursiune prin 

Baragan - 

creatie literara 

in limba 

engleza 

Proiect regional ISJ, Ialomita  
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

97 Premiul 

III 

Chitic Codruț 

Ștefan 

a V-a Neagu 

Mihaela 

Simona 

English for 

Exams 

Concurs interjudețean CNVA, Galați  

98 Premiu 

Special 

Cojocaru 

Adrian 

Sebastian 

a VII-

a 

Neagu 

Mihaela 

Simona 

English for 

Exams 

Concurs interjudețean CNVA Galați  

99 Mențiune Chitic Codruț 

Ștefan 

a V-a Neagu 

Mihaela 

Simona 

High Flyers Concurs interjudețean CNAIC Galați CAERI, poziția 

41 

100 Mențiune Ilie Alessia 

Ioana 

a V-a Neagu 

Mihaela 

Simona 

High Flyers Concurs interjudețean CNAIC Galați CAERI poziția 

41 

101 participar

e etapa 

națională 

Cojocaru 

Adrian 

Sebastian 

a VII-

a 

Neagu 

Mihaela 

Simona 

KOALA 

International 

Competition 

Concurs internațional CNCN Galati, 

EECentre 

 

102 Participar

e 

Andrei Cirlan 

Mara Ioana 

Popa 

Claudia Mihai 

a XI-a Andreea 

Raileanu 

Balkan Voices Concurs internațional Universitatea 

Americana din 

Bulgaria, BEST 

Foundation 

 

103 Calificare 

sferturi 

Bogdan 

Dochitanu 

a XI-a Andreea 

Raileanu 

Balkan Voices Concurs internațional Universitatea 

Americana din 

Bulgaria, BEST 

Foundation 

 

104 Premiul 

III 

Lupascu 

Andrei 

V Necula-

Vijelie 

Concursul 

Interjudetean 

Concursul 

Interjudetean 

ISJ  

Scoala Gimnaziala 

CAERI 

pozitia1236 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

Carmen de matematica 

Mathgal 

“Dan Barbilian” 

Galati 

105 Mentiune Voicu Maria 

Raluca 

V Necula-

Vijelie 

Carmen 

Concursul 

Interjudetean 

de matematica 

Mathgal 

Concursul 

Interjudetean 

ISJ  

Scoala Gimnaziala 

“Dan Barbilian” 

Galati 

CAERI 

pozitia1236 

106 Mentiune Bercea Andra-

Alina 

VI Necula-

Vijelie 

Carmen 

Concursul 

Interjudetean 

de matematica 

Mathgal 

Concursul 

Interjudetean 

ISJ  

Scoala Gimnaziala 

“Dan Barbilian” 

Galati 

CAERI 

pozitia1236 

107 Premiul 

II 

Gutanu 

Tiberiu 

Mihnea 

VIII Necula-

Vijelie 

Carmen 

Concursul 

Interjudetean 

de matematica 

Mathgal 

Concursul 

Interjudetean 

ISJ  

Scoala Gimnaziala 

“Dan Barbilian” 

Galati 

CAERI 

pozitia1236 

108 Premiul 

III 

Stelian 

Tiberiu-

Andrei 

VIII Necula-

Vijelie 

Carmen 

Concursul 

Interjudetean 

de matematica 

Mathgal 

Concursul 

Interjudetean 

ISJ  

Scoala Gimnaziala 

“Dan Barbilian” 

Galati 

CAERI 

pozitia1236 

109 Mentiune Iordache 

Octavian 

VIII Necula-

Vijelie 

Carmen 

Concursul 

Interjudetean 

de matematica 

Mathgal 

Concursul 

Interjudetean 

ISJ  

Scoala Gimnaziala 

“Dan Barbilian” 

Galati 

CAERI 

pozitia1236 

110 Premiul I 

(calificar

e etapa 

Voicu Maria 

Raluca 

V Necula-

Vijelie 

Carmen 

Concursul 

International 

de Matematica 

Concursul 

International  

IDEE  

ISJ DOLJ 

Calendarul 

Concursurilor 

Scolare 2019, 



127 

 

Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

nationala

) 

Aplicata 

Cangurul 

fara finantare 

MEN-pozitia 

139 

111 Premiul 

III 

Oprea Groza 

Gabriel 

XII Negoiță  

Camelia 

Concursul PHI  Concurs national Universitatea Al. I. 

cuza Iasi 

Calendarul 

Concursurilor 

Scolare 2019, 

fara finantare 

MEN 

112 Mentiune Crihană 

Denisa 

IX Negoiță  

Camelia 

Concursul PHI  Concurs national Universitatea Al. I. 

cuza Iasi 

Calendarul 

Concursurilor 

Scolare 2019, 

fara finantare 

MEN 

113 Mentiune Zăbară Sonia IX Negoiță  

Camelia 

Concursul PHI  Concurs national Universitatea Al. I. 

cuza Iasi 

Calendarul 

Concursurilor 

Scolare 2019, 

fara finantare 

MEN 

114 Premiul 

II 

Ioniță Angel XI Negoiță  

Camelia 

Oanca 

Leonte Anca 

Physics in 

English 

Concurs interjudetean CNMK 

ISJ 

CAERI pozitia 

135 

115 Premiul I Mihai Petru 

Sebastian 

XII Negoiță  

Camelia 

Oanca 

Leonte Anca 

Physics in 

English 

Concurs interjudetean CNMK 

ISJ 

CAERI pozitia 

135 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

116 Premiul 

III 

Oprea Groza 

Gabriel 

XII Negoiță  

Camelia 

Oanca 

Leonte Anca 

Physics in 

English 

Concurs interjudetean CNMK 

ISJ 

CAERI pozitia 

135 

 

117 Premiul I 

etapa 

judeţeană 

participar

e etapa 

națională 

Vişan 

Alexandra 

XI Bîra Rodica Olimpiada de 

limba franceză 

concurs naţional ISJ Bistriţa  

118 Premiul 

II 

Mihaiu 

Beatrice 

XII Bîra Rodica Concurs de 

limba franceză 

- Cuvinte, 

suflet şi culori, 

secţiunea Eseu 

concurs naţional 

interdisciplinar 

C.N. “Costache 

Negri” -Galaţi 

CAERI 2018 

poziţia  nr. 3076 

119 Premiul 

III 

Cămîrzan 

Miruna 

XI Bîra Rodica Concurs de 

limba franceză 

- Cuvinte, 

suflet şi culori, 

secţiunea 

Caligrame  

concurs naţional 

interdisciplinar 

C.N. “Costache 

Negri” -Galaţi 

CAERI 2018 

poziţia  nr. 3076 

120 Premiul 

III 

Cercel Ioana XI Lichiardopol 

Mihaela 

Concurs de 

limba franceză 

- Cuvinte, 

suflet şi culori, 

secţiunea Eseu 

concurs naţional 

interdisciplinar 

C.N. “Costache 

Negri” -Galaţi 

CAERI 2018 

poziţia  nr. 3076 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

121 Premiul I Lungu Cătălin 

- Constantin 

IXC Ganea 

Mariana 

Concursul de 

Chimie 

”Magda 

Petrovanu” 

Concurs Naţional Facultatea de Chimie 

Iași 

 

122 Mențiune Anghel 

Mădălina 

IXC Ganea 

Mariana 

Concursul de 

Chimie 

”Magda 

Petrovanu” 

Concurs Naţional Facultatea de Chimie 

Iași 

 

123 Mențiune Nicodim 

Marian 

IXE Ganea 

Mariana 

Concursul de 

Chimie 

”Magda 

Petrovanu” 

Concurs Naţional Facultatea de Chimie 

Iași 

 

124 Mențiune Gabără 

Alexandra 

Ioana 

XC Ganea 

Mariana 

Concursul de 

Chimie 

”Magda 

Petrovanu” 

Concurs Naţional Facultatea de Chimie 

Iași 

 

125 Mențiune Soare Ionuț XF Ganea 

Mariana 

Concursul de 

Chimie 

”Magda 

Petrovanu” 

Concurs Naţional Facultatea de Chimie 

Iași 

 

126 Mențiune Ţilică 

Mădălina 

Daniela 

XC Ganea 

Mariana 

Concursul de 

Chimie 

”Magda 

Concurs Naţional Facultatea de Chimie 

Iași 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

Petrovanu” 

127 Mențiune Candrea Elena XIC Ganea 

Mariana 

Concursul de 

Chimie 

”Magda 

Petrovanu” 

Concurs Naţional Facultatea de Chimie 

Iași 

 

128 Mențiune Darie George XIF Ganea 

Mariana 

Concursul de 

Chimie 

”Magda 

Petrovanu” 

Concurs Naţional Facultatea de Chimie 

Iași 

 

129 Mențiune Aioanei 

Teodora 

XIIE Ganea 

Mariana 

Concursul de 

Chimie 

”Magda 

Petrovanu” 

Concurs Naţional Facultatea de Chimie 

Iași 

 

130 Premiul 

III 

Lungu Cătălin 

- Constantin 

IXC Ganea 

Mariana 

Concursul 

Naţional 

”CHIMIA-Arta 

ȋntre Ştiinţe” 

Concurs Naţional Facultatea de Chimie 

Aplicată şi Ştiinţa 

Materialelor, 

Bucureşti 

 

131 Premiul 

III 

Şoimu Robert XIE Ganea 

Mariana 

Concursul   

Naţional 

CHIMIA 

VERDE-

CHIMIA 

DURABILĂ”, 

Concurs Naţional Liceul Tehnologic 

„ALEXE MARIN”, 

Slatina, judeţul Olt 

CAEN 2019 

nr.3016/ 

09.01.2019 

poz 106 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

ediţia a V-a 

132 Mențiune Popescu Alina 

Vȋlcu Gabriel 

XIF Ganea 

Mariana 

Concursul   

Naţional 

CHIMIA 

VERDE-

CHIMIA 

DURABILĂ”, 

ediţia a V-a 

Concurs Naţional Liceul Tehnologic 

„ALEXE MARIN”, 

Slatina, judeţul Olt 

CAEN 2019 

nr.3016/ 

09.01.2019 

poz 106 

133 Mențiune Mitrea 

Mădălina 

XIF Ganea 

Mariana 

Concursul   

Naţional 

CHIMIA 

VERDE-

CHIMIA 

DURABILĂ”, 

ediţia a V-a 

Concurs Naţional Liceul Tehnologic 

„ALEXE MARIN”, 

Slatina, judeţul Olt 

CAEN 2019 

nr.3016/ 

09.01.2019 

poz 106 

134 Mențiune BERCEA 

ANDRA 

ALINA 

VIA Onose Daniel Concurs PHI Concurs Naţional Universitatea Al. I. 

cuza Iasi 

Calendarul 

Concursurilor 

Scolare 2019, 

fara finantare 

MEN 

135 PREMIU

L III 

CRISTEA 

ANDREI 

VIIA Onose Daniel Concurs PHI Concurs Naţional Universitatea Al. I. 

cuza Iasi 

Calendarul 

Concursurilor 

Scolare 2019, 

fara finantare 

MEN 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

136 Mențiune BESLEAGA 

AIDA 

GABRIELA 

VIIA Onose Daniel Concurs PHI Concurs Naţional Universitatea Al. I. 

cuza Iasi 

Calendarul 

Concursurilor 

Scolare 2019, 

fara finantare 

MEN 

137 PREMIU

L I 

STELIAN 

TIBERIU 

VIIIA Onose Daniel Concurs PHI Concurs Naţional Universitatea Al. I. 

cuza Iasi 

Calendarul 

Concursurilor 

Scolare 2019, 

fara finantare 

MEN 

138 Mențiune IORDACHE 

OCTAVIAN 

VIIIA Onose Daniel Concurs PHI Concurs Naţional Universitatea Al. I. 

cuza Iasi 

Calendarul 

Concursurilor 

Scolare 2019, 

fara finantare 

MEN 

139 Mențiune MANEA 

GABRIEL 

XIIF Onose Daniel Concurs PHI Concurs Naţional Universitatea Al. I. 

cuza Iasi 

Calendarul 

Concursurilor 

Scolare 2019, 

fara finantare 

MEN 

140 Mențiune LEONTE 

PETRU 

XIIF Onose Daniel Concurs PHI Concurs Naţional Universitatea Al. I. 

cuza Iasi 

Calendarul 

Concursurilor 

Scolare 2019, 

fara finantare 

MEN 

141 Premiul STELIAN VIIIA Onose Daniel OJF Etapa judeteana   
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

II 

Participar

e etapa 

Nationala 

TIBERIU  

 

142 Mentiune VIERU 

DENIS 

XE Onose Daniel OLIMPIADA 

INTERDISCIP

LINARĂ 

„ŞTIINŢELE 

PĂMÂNTULU

I” 

Etapa judeteana   

143 Premiul I ONOSE 

ALEXIA 

V Velea 

Marcela 

targ de 

martisoare 

concurs national scoala Gimn. nr 7 

Galati 

 

144 Premiul 

II 

MIHAI 

CARINA 

V Velea 

Marcela 

targ de 

martisoare 

concurs national scoala Gimn. nr 7 

Galati 

 

 

145 Premiul 

II 

PAVEL 

IUSTIN 

V Velea 

Marcela 

targ de 

martisoare 

concurs national scoala Gimn. nr 7 

Galati 

 

146 Premiul I PECHEANU 

STEFAN 

VI Velea 

Marcela 

targ de 

martisoare 

concurs national scoala Gimn. nr 7 

Galati 

 

 

147  

 

Premiul 

II 

BOTEZ 

ANCA 

VI Velea 

Marcela 

targ de 

martisoare 

concurs national scoala Gimn. nr 7 

Galati 

 

148 Mențiune Munteanu XI B Bulgaru Olimpiada de Etapa judeteană  Liceul Tehnologic 

Transporturi Căi 
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Nr.Crt Rezultat Nume și 

prenume elev 

Clasa Prof. 

Coord. 

Denumire 

concurs 

Tip 

Concurs 

Organizator Poziția 

CAEN/CAERI 

Denisa Ionela Mariana Geografie Ferate 

REZULTATELE ELEVILOR LA ETAPA JUDEȚEANĂ A OLIMPIADELOR ȘCOLARE 

Nr.Crt Numele și prenumele 

elevului 

Premiul 

obținut/calificat 

la etapa 

națională 

Olimpiada(discipl

ina) - etapa 

(locală,județeană,

națională) 

      

Clasa 

Numele și 

prenumele 

profesorului/profeso

rilor 

Instituția 

organizatoare 

Comisia 

metodică 

1.  Munteanu Denisa Ionela participare 

etapa națională 

Olimpiada 

Națională de 

Geografie 

a XI-a B Bulgaru Mariana ISJ Mureș Om si societate 

      2. Gafton Elena -Menţiune Etapa judeţeană, 

limba şi literatura 

română -  

   

   XII A 

Crăciun Vasilica ISJ Galaţi Limbă şi 

comunicare 

      3. Gâtin Maria -Menţiune 

 

Etapa judeţeană, 

limba şi literatura 

română -  

 

    VI 

Crăciun Vasilica ISJ Galaţi Limbă şi 

comunicare 

4. Saramet Robert Cristian Mențiune 

 

 

Etapa județeană 

Olimpiada de 

limba engleză -  

VII Neagu Mihaela 

Simona 

ISJ Galați Limbi moderne 

5. Popa Diana Luciana - Etapa Judeteana IX Doina Geru 

Andreea Raileanu 

ISJ Galati Limbi moderne 

6.  Baroiu Silvian - Etapa Judeteana IX Doina Geru 

Andreea Raileanu 

ISJ Galati Limbi moderne 
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Nr.Crt Numele și prenumele 

elevului 

Premiul 

obținut/calificat 

la etapa 

națională 

Olimpiada(discipl

ina) - etapa 

(locală,județeană,

națională) 

      

Clasa 

Numele și 

prenumele 

profesorului/profeso

rilor 

Instituția 

organizatoare 

Comisia 

metodică 

7.  Gutanu Tiberiu Mihnea Mentiune Etapa Judeteana VIII Necula-Vijelie 

Carmen 

MEN Matematica 

8. Lupascu Andrei Mentiune 

SSMR 

Etapa Judeteana V Necula-Vijelie 

Carmen 

MEN Matematica 

9. Ivan Raluca Ioana Mentiune 

SSMR 

Etapa Judeteana VIII Necula-Vijelie 

Carmen 

MEN Matematica 

10. Besleaga Aida Gabriela Premiul I 

(participare 

faza nationala) 

 

Etapa Judeteana VII Alexandru Tanta 

Necula-Vijelie 

Carmen 

MEN Limbă şi 

comunicare 

Matematica 

11. Dublea Roxana Participare Olimp.de limba 

latină 

Etapa Naţională 

a- X-a Buruiană  

Niculina 

MEN Limbă şi 

comunicare 

 

12. Modreanu Maria Premiul I 

(participare 

etapa națională) 

 

Olimpiada 

Națională de 

Logica 

a IX-a B Iosif Lenuta MEN Om si societate 

13. Dochitanu Bogdan 

Cirlan Andrei 

Mihai Claudia 

Premiul II Olimpiada  Tinerii 

Dezbat etapa 

judeteana 

XI Iosif Lenuta ISJ Galati Om si societate 

14 Ariton Claudiu participare Olimpiada de Ed. 

tehnologica 

faza judeteana 

V Velea Marcela Colegiul,,Elena 

Doamna” 

Informatica si 

stiinte 



136 

 

Nr.Crt Numele și prenumele 

elevului 

Premiul 

obținut/calificat 

la etapa 

națională 

Olimpiada(discipl

ina) - etapa 

(locală,județeană,

națională) 

      

Clasa 

Numele și 

prenumele 

profesorului/profeso

rilor 

Instituția 

organizatoare 

Comisia 

metodică 

15 Vreme Beatrice Participare Olimpiada de Ed. 

tehnologica 

faza judeteana 

V Velea Marcela Colegiul,,Elena 

Doamna” 

Informatica si 

stiinte 

16 Voicu Raluca participare Olimpiada de Ed. 

tehnologica 

faza judeteana 

V Velea Marcela Colegiul,,Elena 

Doamna” 

Informatica si 

stiinte 

17 Botez Anca participare Olimpiada de Ed. 

tehnologica 

faza judeteana 

VI Velea Marcela Colegiul,,Elena 

Doamna” 

Informatica si 

stiinte 

18 Pecheanu Stefan Participare Olimpiada de Ed. 

tehnologica 

faza judeteana 

VI Velea Marcela Colegiul,,Elena 

Doamna” 

Informatica si 

stiinte 

19 

 

Solea Miruna participare Olimpiada de Ed. 

tehnologica 

faza judeteana 

VI Velea Marcela Colegiul,,Elena 

Doamna” 

Informatica si 

stiinte 

20 Musca Paul Participare Olimpiada de  

Ed. tehnologica 

faza judeteana 

VII Velea Marcela Colegiul,,Elena 

Doamna” 

Informatica si 

stiinte 



VII. Puncte tari:  

− s-a desfășurat un număr semnificativ de activități acoperind principalele componente ale 

educației: ecologică, pentru sănătate, de prevenire a agresivității în mediul școlar, globale, 

pentru cetățenie democratică, antreprenorială etc. 

− dorința și disponibilitatea elevilor și a personalului de a se adapta schimbărilor din sistemul 

educațional românesc; 

− posibilitatea colaborării în vederea organizării și desfășurării activităților profesorilor de 

la diverse discipline; 

− elevii au avut ocazia să lucreze împreună cu alți colegi din clase diferite și astfel să-și 

dezvolte abilitățile de comunicare și lucru în echipă; 

− activitățile derulate au implicat dezvoltarea simțului civic, a responsabilității, a 

capacităților de  comunicare, precum și crearea unui climat de muncă benevol, nefiind 

impusă de o programă școlară; 

− un număr important de premii și distincții obținute la concursuri extracurriculare; 

− s-au inițiat un număr important de colaborări și parteneriate cu alte instituții. 

        VIII. Puncte slabe: 

− spațiu limitat, ceea ce este un dezavantaj în realizarea orelor de curs și a unor activități 

extracurriculare; 

− resurse materiale limitate; 

− materiale didactice insuficiente care să permită organizarea anumitor activități de interes 

pentru elevi; 

− insuficiența mijloacelor audio-video; 

− lipsa unui fond pentru stimularea elevilor cu rezultate deosebite;  

− slaba implicare a mass-mediei în activitățile desfășurate; 

− puține activități desfășurate în școală care implică coparticiparea părinților; 

− număr relativ mic de activități care au în vedere diminuarea absenteismului; 

− timp limitat în vederea desfășurării activităților extracurriculare având în vedere că elevii 

au un program încărcat; 

− neglijarea impactului pozitiv pe care activitatea educativă extrașcolară o are asupra 

dezvoltării personalității elevului; 

− întârzierea unor cadre didactice în completarea documentelor necesare planificării, 

organizării, desfășurării și analizei activităților extracurriculare; 

− nerespectarea din motive mai mult sau mai puțin obiective de către unii profesori a 

programării inițiale a unor activități. 

IX. Oportunități: 

− posibilitatea realizării unor proiecte de parteneriat pe termen lung cu alte instituții; 

− responsabilizarea elevilor în organizarea și desfășurarea unor activități; 

− posibilitatea participării la activități de voluntariat, ecologizare, deplasări în afara școlii la 

diverse obiective, instituții; 

− unele activități derulate în parteneriat cu diverse instituții, precum și vizitele organizate la 

sediile acestora i-ar putea orienta pe elevi, în special pe cei din anii terminali, în alegerea 

carierei; 

− relaționările interinstituționale permit implicarea cadrelor didactice în schimburi de 

experiență; 

− posibilitatea de a cunoaște personalitatea elevului sub aspecte mai greu perceptibile în 

cadrul activităților educative curente. 
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X. Amenințări: 

− descurajarea cadrelor didactice în organizarea activităților extracurriculare acestea 

necesitând o perioadă de timp semnificativă pentru elaborarea documentelor: planificare, 

analiză, raportare, machetare etc. 

− situația financiară precară a unor familii poate duce la frustrarea unor elevi care n-au 

resursele materiale necesare pentru a participa la anumite activități (spre exemplu activități 

de tip excursii tematice care necesită anumite costuri). 

− multitudinea de activități poate conduce la suprasolicitare atât pentru elevi, cât și pentru 

cadrele didactice. 

− slaba motivare a cadrelor didactice și a elevilor având în vedere programul prea încărcat 

al elevilor care nu pot desfășura activități extrașcolare de anvergură fără a perturba 

programul obișnuit. 

 PROGRAM ”ȘCOALA ALTFEL: SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!” 

1. PREVEDERI GENERALE 

În conformitate cu reglementările specifice (Anexa Ordinului M.E.N.C.S. nr. 5034 din 

29.08.2016 și procedura revizuită aprobată de CA privind organizarea și desfășurarea programului 

”Școala Altfel: Să știi mai multe, sa fii mai bun”), la Colegiul Național ”Mihail Kogălniceanu” 

Galați, în perioada 27.05.2019 – 31.05.2019 s-au desfășurat activități educative al căror scop 

este implicarea elevilor și a cadrelor didactice în activități care să răspundă intereselor și 

preocupărilor diverse ale elevilor, să pună în valoare talentele și capacitățile acestora în diferite 

domenii, nu neapărat în cele prezente în curriculumul național și să stimuleze participarea lor la 

acțiuni variate, în contexte nonformale. 

2. PLANIFICAREA ȘI APROBAREA PROGRAMULUI 

În elaborarea programului de activități s-au parcurs următoarele etape: 

1. Stabilirea echipei de coordonare a Programului Național „Școala Altfel: - 06.10.2018 

a. Director profesor Popescu Mădălina 

b. Coordonator de proiecte și programe școlare și extrașcolare profesor Rolea 

Cristian 

c. Membrii: prof. Bulgaru Mariana, prof. Onose Daniel, prof. Negoiță Georgiana, 

prof Bălăuță Dana 

2. Alcătuirea ofertei Programului Național ”Școala Altfel”: luna octombrie 

a. S-au solicitat propuneri elevilor, la orele de dirigenție și cadrelor didactice, în 

cadrul şedinţelor comisiilor metodice.  – prima săptămână a lunii octombrie 

b. S-au desfășurat dezbateri în colectivele de elevi, în consiliul elevilor, în consiliul 

profesoral și în comitetul reprezentativ al părinților, în vederea adoptării 

programului agreat de majoritatea elevilor şi a cadrelor didactice – a doua 

săptămână a lunii ocotombrie 

c. Aprobarea Programului național ”Școala Altfel” în Consiliul Profesoral și în 

Consiliul de Administrație al unității de învățământ  

d. Comunicarea programului și a orarului stabilit pentru săptămâna  27.05.2019 – 

31.05.2019 către Inspectoratul Școlar Județean Galați – februarie-martie 2019 

3. CONȚINUTUL ȘI ORGANIZAREA PROGRAMULUI 

Implementarea programului la nivelul școlii s-a realizat prin desfășurarea a 47 activități 

educative corespunzătoare domeniilor: cultural-artistic, cetățenie democratică, tehnico-științifică, 

cultural sportiv, educație pentru sănătate, dezvoltare personală, stil de viață sănătos, 

responsabilitate socială. În vederea desfășurării activităților în condiții optime, s-au elaborat 

proiecte la nivelul liceului care să permită realizarea unor obiective educaționale care, în 
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programul normal din perioada cursurilor, nu se pot derula. Proiectele s-au organizat în instituţiile 

școlare sau în parteneriat cu alte unități de învățământ, cu instituții publice. Pentru activitățile de 

tip excursie tematică au fost elaborate, pentru fiecare astfel de activitate, dosarul excursiei în 

conformitate cu procedura operațională pentru obținerea avizului Consiliului de Administrație al 

organizației școlare. Fiecare activitate la care au participat elevii a fost coordonată de un număr 

corespunzător de cadre didactice. Indiferent de tipurile de activități organizate, conducerea unității 

de învățământ și cadrele didactice au luat toate măsurile pentru asigurarea supravegherii copiilor 

și a securității acestora. 

Monitorizarea implementării programului s-a realizat permanent prin observare, existența 

fișelor de prezență și a proceselor verbale. Evaluarea activităților educative înscrise în program s-

a realizat prin aplicarea chestionarului elevilor de la nivel gimnazial cât și elevilor de la nivel 

liceal.  

A.  Tipuri de activități desfășurate: 

 Aceste activități au fost organizate sub diferite forme, ca de exemplu: 

• Educaţie media şi cinematografică; 

• Ateliere de lucru tematice; 

• Concurs la nivelul liceului/ al grupurilor de școli; 

• Mese rotunde, dezbateri, sesiuni de comunicare; 

• Activităţi de voluntariat sau de interes comunitar; 

• Proiecte comunitare, de responsabilitate socială; 

• Schimburi de experienţă; 

• Vizite de studii; 

• Parteneriate educaţionale şi tematice la nivel de unităţi de învăţământ. 

B. Resurse implicate 

• 63 de profesori 

• 116 elevi, ciclu gimnazial 

• 709 elevi, ciclu liceal 

• Părinți 

• Reprezentanți comunitatea locală 

C. Parteneri implicați 

• Inspectoratul Școlar Județean Galați 

• Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați 

• Consiliul Școlar al Elevilor al Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” 

• Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Galați 

• Universitatea "Dunărea de Jos” Galați 

• Agenţia Naţională Împotriva Traficului de Persoane 

• Centrul Cultural ”Dunărea de Jos” 

• ECDL România, București 

• Biblioteca Franceză ”Eugene Ionesco”, Galați 

• Colegiul Tehnic de Transporturi ”Transilvania”, Cluj-Napoca 

• Colegiul Național ”Vasile Alecsandri”, Galați 

• Școala Gimnazială "Ștefan cel Mare" Galați 

• Asociația Proveritas – dl Dumitrașcu Dorin 

• Asociația ”CNMK Părinți” 

• Asociația ”Ajutați-l pe Lăbuș” 

D.Spațiile de desfășurare al activităților 

• Sălile de clasă ale liceului 

• Terenurile de fotbal și baschet ale liceului 

• Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor 

• Universitatea ”Dunărea de Jos”, Galați 
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• Departamentul Inginerie mecanică a Universității "Dunărea de Jos " Galați. 

• Palatul de Justiție, Galați 

• Grădina Botanică 

• Complexul Muzeal de Științele Naturii, Galați 

• Biblioteca Franceză, Galați 

• Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de Jos 

• Peștera Urșilor 

• Grădina Botanică Cluj Napoca 

• Cascada Vălul Miresei, Scărițele 

• Peștera Scărișoara 

• Groapa Ruginoasa 

• Universitatea Babeș-Bolyai Cluj Napoca 

• Cetatea Făgărașului 

• Grădina Zoologică, Sibiu 

• Muzeul Brukental, Sibiu 

• Muzeul Satului, Sibiu 

• British Council Iași 

• Biblioteca Centrală Universitară ”M. Eminescu” Iași 

• Muzeul Literaturii Române Casa Pogor, Iași 

• Universitatea ”Al. I. Cuza”, sala pașilor pierduți, Iași 

• Parcul Copou, Iași 

• Muzeul ”M. Eminescu”, Iași 

• Catedrala Mitropolitană, Biserica Trei Ierarhi, Iași 

• Teatrul Național ”V. Alecsandri”, Iași 

D. Obiective urmărite 

− activități sportive:  

− să formeze atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătate şi în special sănătatea 

mintală şi emoţională; 

− să se familiarizeze cu piramida alimentelor.                                           

a. activități de  educație ecologică și de protecție a mediului: 

− să coopereze în cadrul grupului ţintă pentru identificarea acţiunilor oportune, 

benefice mediului natural; 

− să sensibilizeze membrii comunităţii cu privire la protecţia pădurii şi, în general, 

la spaţiile verzi, prin acţiunile efectuate; 

− să manifeste iniţiativă, hărnicie, empatie faţă de mediul înconjurător, consecvenţă; 

− să cunoască posibilităţile de ocrotire şi de conservare a mediului; 

− să deprindă tehnici de reciclare a materialelor; 

− să sensibilizeze membrii comunităţii cu privire la păstrarea curăţeniei pe străzile şi 

în parcurile localităţii. 

− însuşirea de către elevi a cunoştinţelor legate de energiile alternative; 

− formarea unor deprinderi de economisire a resurselor energetice;  

b. activități educative, cultural - artistice: 

− să contribuie la promovarea culturii; 

− să aplice criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor; 

− să perceapă valorile morale şi culturale; 

− să pregătească elevii în spiritul conservării şi promovării specificului regional din 

care fac parte; 

− joc de rol cu personaje îndrăgite; 

− punerea în evidenţă a trăsăturilor pozitive şi negative ale personajelor jucate; 
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− cultivarea gustului pentru arta actoricească. 

− dezvoltarea abilităţilor privind arta plastică;  

− verificarea cunoştinţelor de cultură generală; 

− dezvoltarea spiritului competiţional; 

− lucrul în echipă şi redarea prin desen a schimbărilor petrecute în natură; 

− realizarea unei expoziţii; 

− identificarea principalelor calităţi ale propriei persoane; 

− exerciţii de cunoaştere şi inter-cunoaştere; 

− educarea elevilor în scopul interesului şi dragostei pentru cultura franceză, engleză 

și germană; 

− descoperirea şi recunoaşterea tehnicilor adecvate în rezolvarea de probleme 

practice; 

− exersarea limbilor străine prin intermediul muzicii; 

− dezvoltarea interesului elevilor pentru lectura într-o limbă străină;  

− accentuarea noţiunilor de bună creştere, comportament civilizat în societate, 

comportare în situaţii de urgenţă. 

− formarea şi consolidarea deprinderilor de comportare în societate; 

− dezvoltarea capacităţii de comunicare orala, prin interpretare artistică şi a libertăţii 

de exprimare orală, cultivând sentimentul de preţuire faţă de frumuseţea şi armonia 

limbii române. 

− să manifeste  spirit de echipă şi de întrecere, în funcţie de un sistem de reguli 

acceptate ; 

− să-şi extindă fondul propriu de deprinderi motrice de bază, aplicativ - utilitare şi 

sportive; 

− să-şi dezvolte deprinderea de a practica jocuri şi  diferite sporturi. 

c. activități de  educație pentru sănătate și stil de viață sănătos: 

− să conştientizeze faptul că un stil de viaţă defectuos ne îmbolnăveşte; 

− să cunoască efectele negative prin utilizarea în exces a televizorului şi a 

calculatorului; 

− să dezvolte atitudini de adoptare a unui stil de viaţă sănătos, fără tutun, alcool şi 

droguri; 

− să proiecteze propria persoană în viitor privind descrierea stilului de viaţă; 

− să înveţe măsuri de prevenire a unor boli; 

− să formeze deprinderi privind alimentaţia sănătoasă şi importanţa exerciţiilor 

fizice; 

d. activități de petrecere a timpului liber: 

− să conștientizeze necesitatea planificării vieții personale, a timpului liber, în 

vederea dezvoltării sentimentului de „satisfacţie a trăirii timpului". 

− să cunoască şi să-şi însuşească modalităţile diverse de organizare şi petrecere a 

timpului liber; 

− să ofere posibilităţi mai largi de cunoaștere directă a  realității din județul Galați și 

județele în care au fost organizate excursii tematice; 

− să cunoască valențele formative ale excursiilor și drumețiilor, prin lărgirea sferei 

informaționale; 

− să dezvolte conduită moral-civică a elevilor; 

− să contribuie la promovarea culturii; 

− să aplice criterii estetice şi morale în aprecierea valorilor; 

− să perceapă şi să aprecieze valorile culturale. 

e. activități de orientare şcolară şi profesională: 

− să conştientizeze nivelul cunoştinţelor şi competenţelor necesare în profesia vizată; 
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− să fie pregătiţi pentru un interviu de selecţie profesională; 

− să cunoască mobilitatea oferită de piaţa muncii europene; 

− să cunoască propriile interese şi aspiraţii; 

− să identifice anumite meserii;  

− să dezvolte respect faţă de cei ce au grijă de viaţa noastră, atribuţii, abilităţi şi 

competenţe necesare pentru a face meseria respectivă; 

− să identifice abilităţile personale; 

− să coreleze abilităţile cu aspiraţiile şi cu cerinţele meseriei preferate; 

− să identifice diverse tipuri de meserii dintr-o comunitate;  

− să dobândească respect pentru munca părinţilor. 

E. Modalități de monitorizare și evaluare 

• declaraţii de aşteptări/intenţii destinate atât beneficiarilor, cât şi colaboratorilor 

• modele de interviuri de evaluare;  

• modele de observare sistematică a activităţii pe bază de ghiduri sau listă de control; 

• fişe de apreciere; 

• procesele verbale încheiate în timpul activităților 

• listele de prezență semnate de elevii și profesorii participanți la activitate 

• chestionarul adresat elevilor de la nivel de învățământ gimnazial și liceal. 

• nivelul  de  cunoştinţe,  deprinderi  dobândite  în  diferite  domenii:  artistice,  literare,  

ştiinţifice, sportive; 

• prestaţia celor care iau parte la derularea activităților; 

• valorificarea  materialelor  efectuate în cadrul activităţilor  programului  „Şcoala altfel” 

( desene, colaje, fotografii, portofolii etc.); 

• discuţii cu membrii comunităţii locale, cu invitaţii despre activităţile cultural-artistice 

şi sportive, desfăşurate de elevi în cadrul programului „Şcoala altfel”. 

• analiza produselor activității: fly-ere, prezentări electronice, desene, fotografii, CD-uri 

• jurizarea lucrărilor prin: evaluarea reciprocă, autoevaluarea lucrărilor, expoziție cu 

lucrările elevilor, jocuri de orientare; 

F. Rezultate înregistrate 

• Proiecte realizate de elevi 

• Album foto; 

• Produse realizate de elevi; 

• Prezentări PPT,  eseuri; 

• Expoziție foto / desene; 

• Jurnal de excursie; 

• Fișe cu impresiile elevilor; 

• Produse publicitare realizate de elevi; 

• Material video/foto; 

• Impresiile călătoriei virtuale; 

• Premii, mențiuni și alte distincții obținute 

4. ANALIZA SWOT 

A. Puncte tari 

• buna colaborare şi realizare de parteneriate educaţionale; 

• implicarea în activităţi a elevilor şi a cadrelor didactice în atingerea obiectivelor; 

• a oferit profesorilor, care nu au posibilitatea de a preda un opţional, ocazia de a aborda 

teme deosebite, oferind astfel elevilor o altă perspectivă asupra lumii și asupra propriei 

existențe; 

• elevii au avut ocazia să lucreze împreună cu alți colegi din clase diferite şi astfel să-şi 

dezvolte abilitățile de comunicare şi lucru în echipă;  
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• posibilitatea participării din timpul programului de şcoală, fără a pierde ore de curs, la 

activităţi de voluntariat, ecologizare, deplasări în afara şcolii la diverse obiective; 

• cadre didactice bine pregătite din punct de vedere ştiinţific, majoritatea cu experienţă 

profesionale. 

• experienţa managerială a cadrelor didactice care lucrează cu diferite categorii de elevi; 

• crearea unui climat educațional deschis și stimulativ prin relațiile interpersonale: 

profesor - propfesor, profesor-elev, elev-elev; 

• utilizarea instrumentelor TIC în elaborarea programului de activități; 

• la orele de dirigenție a fost realizată informarea elevilor și repartizarea acestora pe 

activități în funcție de opțiuni, astfel încât să fie acoperit numărul de ore specific 

programului școlar obișnuit; 

• aplicarea chestionarului pentru evaluarea gradului de satisfacție al elevilor și a nivelului 

de realizarea a obiectivelor programului.  

• întocmirea proceselor verbale în timpul activităților a furnizat informații corecte despre 

participarea elevilor. 

B. Puncte slabe 

• stabilirea perioadei pentru desfășurare a programului național fiind la latitudinea 

colectivului profesoral a condus la integrarea dificilă în orar a activităților propuse de 

cadrele didactice cu norma didactică la multe școli 

• timp redus pentru parcurgerea etapelor de pregătire a programului național Școala 

Altfel 

• termenul de o lună pentru pregătirea programului Școala Altfel a condus la o slabă 

informare a profesorilor coordonatori cu privire la elevii care și-au exprimat opțiunea 

de a participa la activitate 

• existența unui număr mic de activități educative desfășurate în școală care să implice 

participarea părinților; 

• materiale didactice insuficiente care să permită organizarea anumitor activități de 

interes pentru elevi; 

• mijloace audio-video insuficiente în sălile de clasă, necesare la vizionare de materiale 

multimedia 

• fonduri insuficiente pentru procurarea unor materiale necesare desfăşurării unor 

activităţi; 

• lipsa unei săli de festivităţi cu anexe, a unei săli multimedia necesare la desfășurarea 

activităților educative cu un număr mare de elevi, profesori și invitați 

• Multitudinea de activități care se desfășoară în cadrul programului ”Școala Altfel” 

poate conduce la suprasolicitare atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice 

C. Oportunități 

• dorinţa cadrelor didactice pentru schimburi de experienţă şi pentru acţiuni organizate 

în parteneriat; 

• amploarea efectelor activităţilor cultural artistice şi sportive; 

• creşterea calităţii parteneriatului, a iniţiativei private şi a sprijinului comunitar pentru 

dezvoltarea şi susţinerea actului educaţional. 

• responsabilizarea elevilor în organizarea și desfășurarea unor activități; 

• posibilitatea de a cunoaște personalitatea elevului sub aspecte mai greu perceptibile în 

cadrul activităților educative curente. 

• relaționările interinstituționale permit implicarea cadrelor didactice în schimburi de 

experiență; 

• implicarea în activităţi şi a altor instituţii furnizoare de educaţie; 
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• Existența Asociației ”CNMK Părinți” este benefică pentru sprijinul financiar acordat 

profesorilor, elevilor cu respectarea statutului asociației, finanțare care sprijină 

desfășurarea activităților programului 

D. Amenințări 

• instabilitatea politicilor educaționale: modificări ale metodologiei referitoare la modul 

de organizare și desfășurare a programului național Școala Altfel 

• instabilitatea economică duce la discriminarea unor elevi care n-au resurse materiale 

pentru a  participa la vizitarea muzeelor, expozițiilor, excursiilor. 

• Suprapunerea perioadelor de desfășurarea a Programului național Școala Altfel cu a 

Săptămânii liceului poate conduce la ”dispariția” sărbătoririi patronului spiritual al 

liceului 

• insuficientă conştientizare a părinţilor elevilor/ şcolarilor privind rolul lor de principal 

partener educaţional al şcolii; 

• criza de timp a părinţilor, urmată de scăderea interesului faţă de şcoală, 

conservatorismul; 

5. EVALUAREA ACTIVITĂȚILOR PROGRAMULUI NAȚIONAL ȘCOALA ALTFEL 

Chestionarul își propune să evalueze activitățile organizate în cadrul Programului Național 

„Școala Altfel”  pentru a îmbunătăți activitățile propuse pentru anul școlar următor. Chestionarul 

a fost aplicat unui eşantion alcătuit din 58 de elevi de la clasele a V-a – a VIII-a și 250 de elevi de 

la clasele a IX-a – a XII-a.  

Întrebările chestionarului: 

1. Care sunt activitățile la care ai participat? 

2. Care activități consideri că au fost bine organizate 

3. Care activități au venit în întâmpinarea solicitărilor/ propunerilor tale? 

4. Care activități au fost cele mai interesante din punct de vedere al continutului 

5. La care dintre activități ai participa și în anul școlar următor? 

6. Cât de mulțumit ai fost în urma participării tale la activitățile acestui program? 

7. Ce activități ai propune pentru Saptămâna Altfel din anul școlar următor?  

  Propunerile elevilor liceului pentru Programul Național ”Școala Altfel” ce se va derula în anul 

școlar 2019-2020 sunt: 

1. Informatica distractivă 

2. Lumea abstractă prin fotografie 

3. Job-uri de viitor 

4. Teambuilding 

5. Excursii 

6. Vizionarea unui și comentarea lui 

7. Vizitarea casei lui Cuza 

8. Căutarea de comori (fizică, chimie, biologie) 

9. Joc de teatru 

10. Aplicațiile matematicii în viața cotidiană 

11. Activități ce au ca scop ajutarea persoanelor defavorizate, a persoanelor vârstnice 

12. Ziua dedicată exclusiv lui Mihail Kogălniceanu 

13. Concurs de biciclete 

14. Concurs de dans 

15. Test de carieră 

6.RECOMANDĂRI/ SUGESTII 

• se recomandă continuitatea activităților în cadrul programului derulat pe ani școlari 

• se recomandă colectarea propunerilor de activități în luna iunie a anului curent pentru 

prelucrarea acestor informații în luna septembrie, octombrie pentru a oferi suport 
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logistic optim desfășurării în luna noiembrie (liste de activități, lista elevilor participanți 

pentru fiecare activitate) 

• propunerile de activități ale unor ONG-uri sau asociații să fie cunoscute în perioada în 

care se elaborează programul ”Școala Altfel” 

• dezvoltarea unei baze materiale adecvate activităților; 

• concentrarea activităţilor în proiecte interdisciplinare; 

• organizarea mai multor competiții sau alte activități interactive între clase/licee. 

• organizarea mai multor activități sportive, workshop-uri, scenete care să valorifice 

lucrul în echipă 

• organizarea mai multor activități care să evidențieze și talentul elevilor în diverse 

domenii nu doar achiziția de cunoștinte 

7.CONCLUZII:  

Prezentul program, prin obiectivele urmărite, prin implicarea permanentă a cadrelor 

didactice, a condus nemijlocit la conştientizarea  elevilor, părinților și a comunităţii locale 

privind importanţa activităţilor cultural-artistice, tehnico-științifice, de cunoaştere, sportive, de 

protecția mediului și de educaţie pentru cetăţenie democratică în afirmarea personalităţii acestora, 

a dezvoltării competenţelor/ talentelor din diverse domenii. Prin  derularea  responsabilă   a  

acestui program,  elevii  au avut posibilitatea să-şi formeze un comportament liber, responsabil, 

deschis spre comunicare şi iniţiativă, au conştientizat valoarea efortului depus prin contribuţia 

lor activă la prezentarea unor activităţi recreative, cultural-artistice, tehnico-științifice şi sportive, 

a obiceiurilor şi a tradiţiilor româneşti. 

Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare 

                        profesor ROLEA CRISTIAN 
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