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RAPORT PRIVIND STAREA ȘI CALITATEA ÎNVĂȚĂMÂNTULUI 

SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2019-2020 

”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 

semestrului I al anului școlar 2019-2020 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 colegiului contribuind 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 2019-2020 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. 3191/20.02.2019 privind structura noului an 

școlar. 

− Ordinul Ministerului Educației și Cercetării nr. 5259./12.11.2019 privind Metodologia cadru 

privind mobilitatea personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul 

școlar 2020-2021 

− Ordinul MEN Nr. 5090/2019 din 30 august 2019 prin care a fost aprobată Metodologia privind 

fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul preuniversitar de stat  

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

87/2006 

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

și completările ulterioare 

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

caselor corpului didactic cu personal didactic auxiliar şi nedidactic " 

− 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: 

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

− Hotărâri ale Consiliului de Administrație ale Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” 

Galați, semestrul I, an școlar 2018-2019 
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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 țintelor strategice prevăzute în Planul managerial adoptat pentru anul școlar 2019-

2020. Obiectivele specifice avute în vedere în semestrul I al acestui an școlar au fost: 

− Eficientizarea managementului la nivelul şcolii prin utilizarea unor instrumente 

manageriale performante şi în concordanţă cu standardele de calitate; 

− Asigurarea cadrului legal şi procedural necesar desfăşurării activităţii la nivelul şcolii; 

− Îmbunătăţirea managementului la nivelul clasei prin formarea continuă a personalului 

didactic al şcolii; 

− Eficientizarea activității educaționale prin aplicarea curriculumului național în anul școlar 

2019-2020 

− Centrarea demersurilor educaționale pe formarea de competențe-cheie, în acord cu 

nevoile şi așteptările beneficiarilor 
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− Îmbunătăţirea frecvenţei elevilor prin implementarea unor politici de siguranţă, de 

prevenire a abandonului şcolar, a fenomenelor de violenţă 

− Promovarea şi dezvoltarea dimensiunii europene prin proiecte educaţionale internaţionale  

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 2019-2020 au fost desfășurate activitățile manageriale: 

− Elaborarea Planului Managerial și a Planurilor Operaționale pentru anul școlar 2019-2020, 

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; - 

director, director adjunct, responsabili comisii metodice și de lucru 

− Dezbaterea și avizarea Planului Managerial, an școlar 2019-2020, în Consiliul Profesoral din 

01.10.2019 conform art 36 - OMENCS nr 5079/31.08.2016 și aprobarea acestuia în Consiliul 

de Administrație din 24.10.2019 conform art 35 (3) - OMENCS nr 5079/31.08.2016.– nr înreg. 

4774/24.09.2019 

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

01.10.2019 conform art 36 - OMENCS nr 5079/31.08.2016 și aprobarea acestuia în Consiliul 

de Administrație din 24.10.2019 conform art 36 - OMENCS nr 5079/31.08.2016 – nr. înreg. 

4775/24.09.2019 
− În ședința Consiliului de Administrație din 24.10.2019 au fost aprobate documentele CEAC: 

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

2020.  – coordonator CEAC profesor Ganea Mariana; 

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

2019-2020, nr. înreg 4520/05.09.2019 – în Consiliul de Administrație din 05.09.2019 – 

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 02.09.2019 și constituirea acestuia prin decizie în ședința Consiliului de 

Administrație din 05.09.2019  – 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. Ganea Veronica; 

− 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 02.09.2019 și aprobare prin decizie internă în 

ședința Consiliului de Administrație din 05.09.2019; 

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

profesor Ganea Mariana – ședința Consiliului de Administrație din 05.09.2019; 

− Numire prin decizie a coordonatorului SNAC conf. OM 3477/08.03.2012 – prof. Popa Ionica 

Viorica– ședința Consiliului de Administrație din 05.09.2019 

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

conform Legii Educației Naționale în vigoare–ședința Consiliului de Administrație din 

05.09.2019; 

− 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 13.09.2019. 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; 
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− Am reorganizat activitatea serviciul contabilitate cu scopul creșterii gradului calității 

managementului resurselor umane și financiare. În acest sens, am făcut demersuri pentru 

înființarea unui post format din 0,5 normă post secretar și 0,5 normă post administrator 

financiar la CNMK în urma cărora am primit aprobare de la ISJ Galați: angajarea prin 

concurs în concordanță cu legislația în vigoare a dnei Alexandru 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 05.09.2019 – 

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 05.09.2019; 

− Aprobarea graficului de efectuare a serviciului pe școală de către profesori în ședința 

Consiliului de Administrație din 05.09.2019 – 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 

29.11.2019 

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

Popescu Mădălina 

− 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; 

− La începutul anului şcolar şi la sfârşitul lunii decembrie 2019 s-au efectuat servicii de 

deratizare, dezinfecţie, dezinsecţie în toate sălile de clasă şi anexe. 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, colaborare în baza contractului de prestare servicii cu firma ProtectGal; - ședința 

Consiliului de Administrație din 05.09.2019 

− 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. La începutul 

anului școlar a fost efectuat instructajul personalului  didactic de predare, auxiliar și nedidactic 

cu personal specializat din partea firmei ProtectGal – 03.09.2017. 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; 
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− Elaborarea Raportului privind situația Securității și sănătății în muncă, acțiunile care au 

fost întreprinse și eficiența acestora în anul școlar 2018-2019 și elaborarea planului de prevenire 

și protecție ce urmează a fi realizate în anul școlar 2019-2020 – aprobat în ședința Consiliului 

de Administrație din 24.10.2019 – Responsabil SSM prof. Iosif Lenuța 

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

învățământ 

- Am obținut suplimentare de buget de la Primăria Municipiului Galați la 27.09.2019 pentru 

achiziționarea a 33 de calculatoare pentru laboratorul de informatică 3 în urma memoriului 

depus la Primărie în data de 22.03.2019 

− Reabilitarea mobilierului prin tapițare, lucrare realizată de muncitorul Bulai Ionică și finanțată 

de Asociația ”CNMK părinți” 

− Repararea ulucelor la acoperiș pentru corpul ”E”, clădirea principală a instituției. 

− Înlocuirea chiuvetelor de pe holurile corpului ”E”. 

III. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ 

1. Proiectarea activităților școlare și extrașcolare 

− Au fost analizate planurile de învăţământ şi programele şcolare în vigoare, au fost verificate şi 

avizate planificările calendaristice ale cadrelor didactice şi ale comisiilor metodice 

corespunzător semestrului I. 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 24.10.2019 

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

prof. Bîra Rodica-Liliana, 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. 

− Aprobarea Regulamentelor și programelor de funcționare a cercurilor/cluburilor a căror 

activitate s-a desfășurat pe parcursul semestrului I al anului școlar 2019-2020, în ședința 

Consiliului de Administrație din 24.10.2019; 

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

educative, concursuri interjudețene și naționale) semestrul I, 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  09.10.2019 și aprobat în Consiliul de Administrație din 24.10.2019: 

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

06.11-08.11.2019 și includerea acestor activități în cadrul proiectului ”CNMK-Lumină 

și carte” – coordonator prof. Bulgaru Mariana, bibliotecar Grigorescu Roxana 
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o Ziua porților deschise: 06.11.2019 – coordonator director adjunct Bălăuță Dana 

o Proiect național ”Săptămâna Educației Globale” – 19.11 – 23.11 2019 – coordonator 

prof. Ganea Mariana 

o Calendarul activităților educative școlare și extrașcolare semestrul I, an școlar 

2019-2020 – coordonator prof. Ganea Mariana - dezbătut în Consiliul Profesoral din  

09.10.2019 și aprobat în Consiliul de Administrație din 24.10.2019 

o Calendarul activităților desfășurate în cadrul programului SNAC aprobat în 

ședința Consiliului de Administrație din 24.10.2019 - coordonator profesor Popa 

Viorica Ionica 

o Înscrierea proiectului concurs regional ”Supraviețuitorii Climei”, în CAERI 2019, 

– coordonatori prof. Ganea Mariana, prof. Popescu Mădălina 

2. Oferta educațională a Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” 

− Fudamentarea Proiectului planului de școlarizare an școlar 2020-2021, pentru fiecare nivel 

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

ședința Consiliul Profesoral din 05.12.2019, iar aprobarea acestuia a avut loc în ședința 

Consiliul de Administrație din 19.12.2019. În fundamentarea planului de școlarizare la nivelul 

unității de învățământ pentru an școlar 2020-2021 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 2020-

2021, pe baza următoarelor criterii generale: legislativ, economic, demografic, socio-economic, 

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

an școlar 2020-2021 s-a realizat în conformitate cu prevederile Ordinul MEN Nr. 5090/2019 

din 30 august 2019: 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 engleză; 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; 

− Realizarea analizei de nevoi, la nivelul elevilor înscriși în ciclul gimnazial și liceal, evaluarea 

disponibilității resurselor umane și materiale existente în unitatea de învățământ, consultarea 

consiliului reprfezentativ al părinților, elaborarea propunerilor de ofertă CDȘ pentru anul școlar 

2020-2021 – noiembrie, comisia de curriculum, CEAC 

− Stabilirea ofertei CDȘ la nivelul unității – decembrie, director prof. Popescu Mădălina, director 

adjunct prof. Bălăuță Dana, comisia de curriculum, diriginți 

− Constituirea portofoliilor CDȘ aferente fiecărei clase: lista opționalelor propuse în vederea 

selectării de către elevi și părinți a opționalelor pentru anul școlar 2020-2021 – decembrie, 

director adjunct prof. Bălăuță Dana, profesori diriginți 

− Realizarea ofertei finale CDȘ pentru anul școlar 2020-2021 – decembrie, director prof. Popescu 

Mădălina, director adjunct prof. Bălăuță Dana 

3. Activitatea financiară a organizației 

− 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 Edusal şi platforma ITM - 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, 

contabil șef Condrat Dorina, secretar șef Gherghișan Daniela; 

− Finanţarea unitătii de învăţământ, în semestrul I al anului şcolar 2020, a fost realizată de la 

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

Atragere de fonduri extrabugetare: 

Venituri din chirii: 4034 lei 
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− 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; 

Taxe  şi alte venituri în învaţamânt: 29608 lei 

− 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 

educativ  

Activitatea financiară a organizației desfășurată în perioada semestrului I, an școlar 2019-2020 

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. 

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

nivelul instituției conform legislației. – 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 – OM 5115/2015 – implementarea anticorupție, pentru an 

calendaristic 2020 – conform O.G. 119 din 1999 și Ordinului 600/2018 – ședința Consiliului 

de Administrație din 19.12.2019 

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

2020 – director adjunct prof. Bălăuță Dana; 

- Identificarea funcțiilor sensibile în conformitate cu cerințele Standardului 2 și întocmirea 

Planului pentru asigurarea diminuării riscurilor asociate funcțiilor sensibile – septembrie, 

decembrie 2019 – director adjunct Bălăuță Dana, secretar tehnic Condrat Dorina 

- 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 – profesor Onose Daniel, inginer de sistem Borș 

Sebastian Gabriel 

- În ședința Consiliului Profesoral din 09.10.2019 au fost avizate Strategiile de dezvoltare a 

resurselor umane și propuse spre aprobare Consiliului de Administrație din 24.10.2019. 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 profesionale. Astfel, în perioada 01.09.2019 - 19.12.2019 au beneficiat de 

decontarea cheltuielilor cu formarea profesională: 
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o Cursul de igienă – certificare – Societatea Ștef Miliv – 270 lei: Carp Niculina, Miron 

Maria, Leon Maricica 

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

învățământ 

− Aplicarea chestionarului de monitorizarea și  evaluarea nivelului de cunoștințe cu privire la 

activitatea de consiliere etică, identificarea problemelor în implementarea Codului de conduită, 

precum și stabilirea soluțiilor pentru remedierea acestora – septembrie 2019 - Responsabil al 

comisiei de implementare a codului de etică prof. Negoiță Georgiana 

− Identificarea problemelor în implementarea Codului de conduită și identificarea de soluții 

alternative pentru rezolvarea problemelor. 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. – 

permanent, director prof. Popescu Mădălina, director adjunct prof Bălăuță Dana,  responsabil 

al comisiei de implementare a codului de etică prof. Negoiță Georgiana 

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;  

- La începutul semestrului I al anului școlar 2019-2020, a fost elaborat Raportul privind starea 

și calitatea învățământului CNMK, an școlar 2018-2019, 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 2019 și 

a Examenului de bacalaureat 2019. Analiza și dezbaterea Raportului privind starea și calitatea 

învățământului an școlar 2018-2019 a avut loc în ședința Consiliului profesoral din 09.10.2019 

și validat în ședința Consiliului de Administrație din 24.10.2019. 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 24.10.2019 și postat la loc vizibil în cancelaria profesorilor. 

– director, director adjunct, responsabili comisii metodice. 
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- Evaluarea activității anului școlar 2018-2019 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 05.09.2019 – responsabili comisii 

metodice, director, membrii Consiliului de Administrație CNMK 2018-2019; 

- 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 2019-

2020 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 05.09.2019 

- 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 – aprobate în ședința Consiliului 

de Administrație din 24.10.2019; 

- Aprecierea sintetică a activității dnei prof Stavăr (Condrea) Gabriela, specializarea limba 

germană, cu recomandarea înscrierii la Examenul național de definitivare în învățământ, an 

școlar 2019-2020 în ședința Consiliului de Administrație din 09.10.2019 – director prof. 

Popescu Mădălina 

- Au fost analizate și evaluate dosarele pentru recunoașterea și echivalarea creditelor 

transferabile pentru obținerea gradului didactic I, dl. prof. Rolea Cristian și pentru absolvirea 

studiilor universitare de doctorat în domeniul de specialitate conform diplomei de doctor, dna 

psiholog Boca-Zamfir Mioara – aprobate acordarea a 90 de credite transferabile în ședința 

Consiliului de Administrație din 26.09.2019 – comisia pentru echivalare credite transferabile, 

responsabil prof. Neagu Mihaela Simona 

- Au fost făcute demersuri pentru obținerea de fondurilor de la bugetul local în vederea susținerii 

elevilor și a cadrelor didactice care îi pregătesc, participanți la olimpiade faza națională: 

acordarea sumei de 100 lei pentru fiecare elev și 100 lei pentru fiecare cadru didactic 

îndrumător – conform HCL nr 516/25.09.2017 

- Conform HCL nr 482/31.10.2019 – pentru rezultatele obținute la olimpiadele naționale, 

Primăria Municipiului Galați premiază elevii și profesorii care i-au pregătit pentru anul școlar 

2018-2019:  

o echipa de fotbal coordonată de dl prof Munteanu Dumitru a obținut mențiune la 

Olimpiada Națională a Sportului, etapa finală, forbal național 

o eleva Herghelegiu Andreea-Bianca coordonată de dna prof. Bălăuță Dana a obținut 

premiul II la Olimpiada ”Meșteșuguri Artistice tradiționale” 

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 Borș Gabriel 

Sebastian, administrator de patrimoniu Iosif Maria, 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 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 

mailto:cnmk_gl@yahoogroups.com
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CNMK Profesori https://www.facebook.com/groups/1728780080677712/ , administrator de grup 

și pagină web – dna prof. Neagu Violeta. 
− 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 

• 44 de profesori titulari, reprezentând 80% 

din corpul profesoral; 

• Ponderea cadrelor didactice titulare cu 

gradul didactic I este de 81,48% 

• Crearea unui climat educațional deschis 

și stimulativ prin relațiile interpersonale: 

profesor - profesor, profesor-elev, elev-

elev; 

• 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 cabinet consiliere 

psihopedagogică și a cabinetului medical 

școlar 

• Pregătire suplimentară şi metode de lucru 

diferenţiate pentru pregătirea examenelor 

naționale 

• Actualizarea site-ului liceului 

www.cnmkgl.ro 

• Utilizarea instrumentelor TIC în 

elaborarea programului de activități 

• Existența spațiilor destinate 

comercializării produselor alimentare 

pentru elevi și profesori, în condițiile legii 

• Accesarea internetului în orice spațiu 

școlar prin wi-fi  

• A crescut numărul proiectelor cu caracter 

european, implicarea cadrelor didactice și 

• Disciplinele din Curriculum la Decizia 

Şcolii nu satisfac nevoile tuturor elevilor, 

deoarece opţiunile se fac în funcţie de 

decizia majorităţii elevilor clasei;  

• Nerespectarea termenelor în vederea 

stabilirii ofertei CDȘ a creat confuzii și 

stări tensionate în rândul elevilor.  

• Săli de clasă insuficiente pentru 

desfășurarea orelor de curs pentru toți 

elevii liceul dimineața a condus la 

desfășurarea programului în două 

schimburi 

• Existența claselor itinerante a condus la 

scăderea gradului de satisfacție al 

beneficiarilor, elevii: doar doi ani de 

studiu (clasa a XI-a și a XII-a) elevii își 

desfășoară orele de curs în aceeași sală de 

clasă.  

• 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 

• Numărul insuficient de săli de clasă a 

condus la un spațiu neadecvat de studiu 

pentru grupele care învață intensiv sau 

bilingv o limbă modernă 

• Cantitate prea mare de informații 

determină uneori prezentarea într-un 

format expozitiv, neatractiv. 

• Lipsa de motivare în actul învățării a unor 

elevi 

https://www.facebook.com/groups/1728780080677712/
http://www.cnmkgl.ro/
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a elevilor în proiecte europene (Euroscola, 

Erasmus) 

• Existența unui sistem de securitate în ceea 

ce privește accesul în instituție 

• Reorganizarea activității instituției prin 

înființarea a unui post format din 0,5 

normă secretar și 0,5 normă contabil 

OPORTUNITĂȚI AMENINȚĂRI 

• Poziţie tradiţional bine stabilită în ierarhia 

ofertei educaţionale locale, cu efect direct 

asupra cererii 

• Existența evenimentelor 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 

• Echivalarea competențelor digitale prin 

certificate ECDL și a competențelor 

lingvistice prin certificate Cambridge, 

Delf 

• Existența unor fonduri de la Primăria 

Municipiului Galați destinate achiziției a 

33 de calculatoare pentru laboratorul 3 de 

informatică 

• 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 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 

• Criza de timp a părinţilor datorată 

actualei situaţii economice care reduce 

implicarea familiei în viaţa şcolii;  

• Instabilitatea politicilor educaționale: 

modificărea structurii anului școlar în 

curs a condus la un dezechilibru în ceea 

ce privește numărul de săptămâni/ 

semestru și un ritm galopant în ceea ce 

privește ritmicitatea notării și în procesul 

de predare-învățare-evaluare 

• Modificarea planului cadru la gimnaziu 

precum și a programelor de studiu a 

condus la începerea anului școlar pentru 

elevii clasei a VII-a fără manuale pentru 

anumite discipline.  

• 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 

VI. OFERTA EDUCAȚIONALĂ A ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 

Opționalele ca disciplină nouă aprobate care sunt parcurse în timpul anului școlar 2019-2020 sunt: 

Pentru gimnaziu: 

Clasa Disciplină nouă 

a V-a 
ABC-ul Informaticii 

Salut, Paris! 

a VI-a 
Inițiere în algoritmică și programare 

Lectura ca abilitate de viață 

a VII-a 
Prelucrarea algoritmică a datelor 

Lectura ca abilitate de viață 

a VIII-a 
Probleme de exprimare corectă în limba și literatura 

contemporană 
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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 Informatică - aprofundare 

Pentru ciclul superior al liceului: 

Clasa Profil Specializare 
Disciplină 

nouă/aprofundare/extindere 

a XI-a 

Umanist 

Filologie, intensiv limba engleză 

Istoria evreilor. Holocaustul.  

Engleza pentru scopuri 

profesionale 

Subiecte controversate 

Stilistică și teorie literară 

Științe sociale, intensiv franceză 

Istoria evreilor. Holocaustul 

Limba și literatura română 

Franceza, un pasaport pentru 

viitor 

Real 

Științe ale naturii 

Tehnici de laborator în fizică 

Tehnici de laborator în 

chimia organică 

Proiectarea și editarea 

paginilor web  

Învățarea pentru societatea 

cunoașterii 

Matematică informatică, intensiv 

informatică 
Robotică 

Matematică informatică 

Proiectarea și editarea 

paginilor web   

Educație juridică și financiară 

Educație pentru sănătate 

a XII-a Umanist 

Filologie, intensiv limba engleză 

Tehnici de redactare a eseului 

argumentativ 

Succesul profesional 

O istorie a comunismului în 

România 

Minicompania  

Limba engleză vorbită de 

familia regală britanică 

Științe sociale, intensiv limba 

engleză 

Mituri și realități istorice în 

Europa balcanică 

Tehnici de redactare a 

textelor în stilurile 

funcționale 

Limba și literatura română 

Geografia obiectivelor 

turistice 
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Clasa Profil Specializare 
Disciplină 

nouă/aprofundare/extindere 

Real 

Științe ale naturii 

Matematică 

Limba și literatura română 

Eficiența energetică în 

locuință 

Învățarea pentru societatea 

cunoașterii 

Chimie 

Matematică informatică, intensiv 

informatică 
Matematică - aprofundare 

Matematică-informatică 

Matematică - aprofundare 

Limba și literatura română - 

aprofundare 

Chimia și viața 

VII. ANALIZA RESURSELOR UMANE 

1. Situația încadrării personalului didactic – la începutul anului școlar 2019-2020 este: 

Norme/ 

posturi 

didactice 

DIN CARE NORME/POSTURI DIDACTICE ACOPERITE CU 

Titulari Suplinitori Detașați 
Plata cu ora 

Pensionari 
asociat titulari 

49,61 41,03 2,33 3,98 0,22 8,35 2,05 

 

2. Distribuția pe grade didactice a personalului didactic angajat în anul școlar 2019-2020 

Cadre didactice cu Număr cadre didactice 

Doctorat 1 

Gradul I 43 

Gradul II 5 

Definitivat 4 

Debutant 1 

Total 54 

41.03

2.33 3.98

0.22 2.05

Norme/posturi didactice 2019-2020

Titulari Suplinitori Detașați Asociați Pensionari
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3. Personal didactic încadrat în anul școlar 2019-2020 cu responsabilități la nivel de județ: 

Funcție 
Nr cadre 

didactice 

Inspectori școlari 5 

Profesori metodiști  4 

Formatori 3 

Mentori 2 

membri în Consiliul Consultativ ISJ 4 

Coordonator cerc metodic/județ 1 

4. Numărul cadrelor didactice cu gradație de merit:  

2018-2019 2019-2020 

17 15 

5. Situația încadrării personalului didactic auxiliar și nedidactic în anul școlar 2019-2020: 

Personal Funcții Nr norme 

Didactic auxiliar 

Secretar Șef 1 

Secretar 0,5 

Inginer de sistem 1 

Bibliotecar 1 

Laborant 1 

Contabil Șef 1 

Contabil 0,5 

Administrator patrimoniu 1 

Nedidactic  

Îngrijitor 4 

Paznic 2 

Muncitor 1 

 

  

1

43

5

4 1

GRADE DIDACTICE

Doctorat Gradul I Gradul II Definitivat Debutant
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6. Dinamica populației școlare an școlar 2019-2020, semestrul I 

6.1.Populația școlară nivel de învățământ gimnazial: 

Clasa 
Înscrişi la începutul 

anului şcolar 

Rămași la sfârșitul 

semestrului I 

După etapa de 

transfer 

a V-a A 30 30 30 

a VI-a A 30 30 30 

a VII-a A 30 28 28 

a VIII-a A 31 31 31 

Total elevi gimnaziu 121 119 119 

6.2.Populația școlară nivel de învățământ liceal: 

Clasa a IX-a 

Clasa Specializare 
Înscrişi la începutul 

anului şcolar 

Rămași la sfârșitul 

semestrului I 

După etapa de 

transfer 

Profil uman 

A Filologie, intensiv engleză 30 30 30 

B Științe sociale, intensiv 

franceză 
28 27 27 

Profil real 

C Științe ale naturii 29 30 30 

D Matematică informatică, 

bilingv limba engleză 
28 28 

28 

E Matematică informatică, 

intensiv informatică 
28 28 

28 

F Matematică informatică   28 28 28 

TOTAL 171 171 171 

Clasa a X-a 

Clasa Specializare 
Înscrişi la începutul 

anului şcolar 

Rămași la sfârșitul 

semestrului I 

După etapa de 

transfer 

Profil uman 

A Filologie, intensiv engleză 28 28 30 

B Științe sociale, intensiv 

engleză 
30 30 30 

Profil real 

C Științe ale naturii 30 30 30 

D Matematică informatică, 

bilingv limba engleză 
32 32 32 

E Matematică informatică, 

intensiv informatică 
30 30 30 

F Matematică informatică   31 31 31 

TOTAL 181 181 183 
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Clasa a XI-a 

Clasa Specializare 
Înscrişi la începutul 

anului şcolar 

Rămași la sfârșitul 

semestrului I 

După etapa de 

transfer 

Profil uman 

A Filologie, intensiv engleză 30 30 30 

B Științe sociale, intensiv 

franceză 
29 29 30 

Profil real 

C Științe ale naturii 30 30 29 

D Matematică informatică, 

bilingv limba engleză 
30 30 30 

E Matematică informatică, 

intensiv informatică 
32 32 32 

F Matematică informatică   30 30 30 

TOTAL 181 181 181 

Clasa a XII-a 

Clasa Specializare 
Înscrişi la începutul 

anului şcolar 

Rămași la sfârșitul 

semestrului I 

După etapa de 

transfer 

Profil uman 

A Filologie, intensiv engleză 30 30 30 

B Științe sociale, intensiv 

engleză 
33 33 33 

Profil real 

C Științe ale naturii 33 33 33 

D Matematică informatică, 

bilingv limba engleză 
29 29 29 

E Matematică informatică, 

intensiv informatică 
27 27 27 

F Matematică informatică   32 32 32 

TOTAL 184 184 184 

7. Mobilitatea elevilor nivelului Colegiului Național ”Mihail Kogălniceanu” 

7.1.An școlar 2019-2020 - Semestrul I 

Total elevi an școlar 2019-2020, 

semestrul I 

Nivel de învățământ 

Gimnazial 
Liceal 

a IX-a – a X-a a XI-a – a XII-a 

La început de an școlar 121 352 365 

La sfârșit semestrului I 119 352 365 

Total elevi /colegiu – 19.12.2019  836 

După etapa de transfer intersemestrial 119 354 365 

Total elevi colegiu –10.01.2020  838 
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Analiza mobilității populației școlare:  

Scăderea/creșterea numărului de elevilor la clasă se datorează transferului de la CNMK la altă 

instituție de învățământ sau de la altă instituție de învățământ la CNMK. Tansferul elevilor la 

CNMK respectă legislația în vigoare: în limita efectivelor maxime la clasă, fără schimbare de 

specializare, în cadrul învăţământului liceal media din ultimul an a elevilor care au solicitat 

transferul este cel puţin egală cu media ultimului promovat din clasa la care s-a solicitat transferal 

și în cazul situațiilor excepționale: schimbare de domiciliu (din altă localitate/județ).  

7.2. Dinamica populație școlare la sfârșitul semestrului I – comparativ an școlar 2019-2020 

cu an școlar 2018-2019  

An școlar 

Nivel de învățământ 

Total elevi colegiu 
Gimnazial 

Liceal 

a IX-a – a X-a a XI-a – a XII-a 

2018-2019 119 355 361 835 

2019-2020 119 352 365 836 

VIII. INDICATORI DE EVALUARE A PERFORMANȚEI  

an școlar 2019-2020, semestrul I 

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 30 30 0 0 

a VI-a A 30 30 0 0 

a VII-a A 28 27 0 
1  

pentru absențe 

a VIII-a A 31 31 0 0 

TOTAL 118 0 1 

1.2. Situația statistică a notelor la purtare la sfârșitul semestrului I an școlar 2018-2019 

comparativ cu aceeași perioadă a anului școlar 2019-2020,  ciclul gimnazial: 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

25

26

27

28

29

30

31

32

a V-a A a VI-a A a VII-a A a VIII-a A

Note de 10 Note sub 7
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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 30 30 0 0 

B 27 27 0 0 

C 30 30 0 0 

D 28 28 0 0 

E 28 28 0 0 

F 28 28 0 0 

TOTAL 171 0 0 

Clasa a X-a 

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

A 28 28 0 0 

B 30 29 1 0 

C 30 30 0 0 

D 32 32 0 0 

E 30 30 0 0 

F 31 31 0 0 

TOTAL 180 1 0 

Clasa a XI-a 

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

A 30 30 0 0 

B 29 29 0 0 

C 30 30 0 0 

D 30 30 0 0 

E 32 31 1 0 

F 30 30 0 0 

TOTAL 180 1 0 

Clasa a XII-a 

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

A 30 26 4 0 

B 33 32 1 0 

C 33 33 0 0 

D 29 29 0 0 

E 27 25 2 0 

F 32 31 1 0 

TOTAL 176 8 0 
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1.4. Situația statistică a notelor la purtare la sfârșitul semestrului I an școlar 2018-2019 

comparativ cu aceeași perioadă a anului școlar 2019-2020 pentru nivelul de învățământ liceal: 

2018-2019 

 

2019-2020 

 

1.5. Situația statistică a notelor la purtare la nivelul colegiului: 

NOTE LA PURTARE  

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

Nivel gimnazial 119 118 0 1 

Nivel liceal 717 707 10 0 

Colegiu 836 825 10 1 

La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2019-2020 starea disciplinară a fost foarte bună: 

98,68% elevi au 10 la purtare, cei 1,32% din elevii liceului au avut nota scazută la purtare pentru 

absențele acumulate pe parcursul semestrului I.  

1.6. Situația statistică a notelor la purtare la sfârșitul semestrului I an școlar 2018-2019 

comparativ cu aceeași perioadă a anului școlar 2019-2020 la nivelul colegiului 

NOTE LA PURTARE 

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

2018-2019 835 819 15 1 

2019-2020 836 825 10 1 

Se apreciază că starea disciplinară la sfârșitul semestrul I al anului școlar 2019-2020 s-a 

îmbunătățit față de anul școlar 2018-2019, numărul mediilor de 10 la purtare fiind în creștere, iar 

numărul mediilor obținute pentru absențe este în scădere. 

Media la purtare sub 7 a elevului de la gimnaziu se datorează faptului că elevul este plecat 

din țară, iar părinții au refuzat să depună cerere de retragere din sistemul de învățământ românesc, 

conform legislației în vigoare. 

  

170

175

180

185

a IX-a a X-a a XI-a a XII-a

Note de 10 Note între 9.99 și 7

Note sub 7

160

165

170

175

180

185

a IX-a a X-a a XI-a a XII-a

Note de 10 Note între 9.99 și 7
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2. Situația statistică a frecvenței elevilor la sfârșitul semestrul I, an școlar 2019-2020 

Pe clase şi pe ani de studiu situaţia frecvenţei se prezintă astfel: 

GIMNAZIU 

              Absențe 

Clasa 
Total absențe Motivate Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

a V-a A 147 147 0 98.80 

a VI-a A 287 257 30 97.80 

a VII-a A 623 263 360 95.36 

a VIII-a A 425 410 15 96.85 

TOTAL 1482 1077 405 99.29 

LICEU 

CLASA a IX-a 

           Absențe 

Clasa 
Total absențe Motivate Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

a IX-a A 160 116 44 98.77 

a IX-a B 338 275 63 97.12 

a IX-a C 142 136 6 98.91 

a IX-a D 554 527 27 95.87 

a IX-a E 147 118 29 98.87 

a IX-a F 221 169 52 98.12 

TOTAL 1562 1341 221 99.65 

CLASA a X-a 

           Absențe 

Clasa 
Total absențe Motivate Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

a X-a A 365 315 50 97.00 

a X-a B 770 599 171 94.04 

a X-a C 582 494 88 95.54 

a X-a D 373 342 31 97.57 

a X-a E 247 233 14 98.22 

a X-a F 611 494 117 95.30 

TOTAL 2948 2477 471 99.38 

CLASA a XI-a 

            Absențe 

Clasa 
Total absențe Motivate Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

a XI-a A 675 517 158 94.64 

a XI-a B 520 432 88 95.73 

a XI-a C 361 296 65 97.13 

a XI-a D 788 653 135 93.96 

a XI-a E 359 233 126 97.42 

a XI-a F 637 546 91 94.94 

TOTAL 3340 2677 663 99.27 
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CLASA a XII-a 

           Absențe 

Clasa 
Total absențe Motivate Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

a XII-a A 801 616 185 93.64 

a XII-a B 682 562 120 95.07 

a XII-a C 835 694 141 93.97 

a XII-a D 468 385 83 96.29 

a XII-a E 492 343 149 95.81 

a XII-a F 532 406 126 96.04 

TOTAL 3810 3006 804 99.18 

2.1.Frecvența elevilor la nivelul colegiului/ semestrul I, an școlar 2019-2020 

 

 
Total absențe Motivate Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

Gimnaziu 1482 1077 405 99.29 

Liceu 11660 9501 2159 99,84 

TOTAL 12764 10174 2590 99.30 

2.2.Frecvența elevilor colegiului la sfârșitul semestrului I an școlar 2018-2019 comparativ cu 

aceeași perioadă a anului școlar 2019-2020 

− Situația statistică la nivel de învățământ gimnazial 

An școlar/ 

sem 1 

Număr 

de elevi 

Total de 

absențe 
Motivate  Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

2018-2019 119 1302 973 329 99,37 

2019-2020 119 1482 1077 405 99.29 

− Situația statistică la nivel de învățământ liceal 

An școlar 
Număr 

de elevi 

Total de 

absențe 
Motivate  Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

2018-2019 716 11462 9201 2261 99.29 

2019-2020 717 11660 9501 2159 99.84 

− Situația statistică comparativă la nivel de colegiu: 

An școlar 
Număr 

de elevi 

Total de 

absențe 
Motivate  Nemotivate 

Frecvență%               

(total abs ) 

2018-2019 835 12764 10174 2590 99.874 

2019-2020 836 13142 10578 2564 99.871 

Analiza frecvenței elevilor colegiului: 

La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2019-2020 se înregistrează o frecvență la orele 

de curs de 99.87, apreciindu-se ca fiind foarte bună. 

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

nemotivate sunt:  

− Cereri de învoire din partea familiei pentru probleme familiale. (Art. 102. alin (5) ”în limita 

a 20 de ore de curs pe semestru, absenţele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale 

părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal al elevului sau ale elevului major, adresate 
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învăţătorului/ institutorului/ profesorului pentru învăţământul primar/ profesorului 

diriginte al clasei, avizate în prealabil de motivare de către directorul unităţii”) 

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

perioadă în care lipsesc participând la diferite competiții conform unor grafice transmise de 

cluburile sportive. 

− 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. 

Propuneri de măsuri de prevenire a absenteismului școlar: 

− plecarea din școală pe baza formularului completat de părinte/tutore și profesorul de la ora 

căruia elevul urmează să absenteze 

− o colaborare bună a profesorilor cu părinţii elevilor; 

− notarea riguroasă a absenţelor la fiecare oră de curs; 

− 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; 

Clasele cu cea mai bună frecvență la sfârșitul semestrul I, an școlar 2019-2020 

Clasa Profesor diriginte 
Total 

absențe 
Motivate Nemotivate 

Frecvență             

% total abs  

a V-a A Vizinteanu Rodica Florina 147 147 0 98.80 

a IX-a C Cazanoschi Gelu Marian 142 136 6 98.91 

a X-a E Onose Daniel 247 233 14 98.22 

a XI-a E Dimitrievici Lucian Traian 359 233 126 97.42 

a XII-a D Negoiță Camelia 468 385 83 96.29 

3. Situația statistică a procentului de promovare la sfârșitul semestrului I an școlar 2019-2020 

− Situația statistică a promovabilității la nivel de învățământ gimnazial 

CLASA a V-a 

Înscrişi 

început an 

şcolar 

Înscrişi 

sfârşit 

semestru 

Promovaţi % 

Medii Corig 

SN 
7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

1 

ob 

2 

ob 

30 30 30 100 0 0 23 7 0 0 0 

CLASA a VI-a 

Înscrişi 

început an 

şcolar 

Înscrişi 

sfârşit 

semestru 

Promovaţi % 

Medii Corig 

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

2 

ob 

30 30 30 100 0 0 23 7 0 0 0 

CLASA a VII-a 

Înscrişi 

început an 

şcolar 

Înscrişi 

sfârşit 

semestru 

Promovaţi % 

Medii Corig 

SN 
7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 

1 

ob 

2 

ob 

30 28 26 92,85 0 4 22 0 1 0 1 

CLASA a VIII-a 

Înscrişi 

început an 

şcolar 

Înscrişi 

sfârşit 

semestru 

Promovaţi % 

Medii Corig 

SN 
7-7.99 8-8.99 9-9.99 10 1 ob 2 ob 

31 31 31 100 0 1 29 1 0 0 0 
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− Situația statistică a promovabilității la nivel de învățământ liceal 

CLASA a IX-a 

Clasa 

Înscrişi 

început 

an şcolar 

Înscrişi 

sfârşit 

semestru 

Promovaţi % 

Medii Corig 

7-7.99 
8-

8.99 
9-9.99 10 

1 

ob 

2 

ob 

a IX-a A 30 30 29 96,66 0 8 21 0 1 0 

a IX-a B 28 27 27 100 0 13 14 0 0 0 

a IX-a C 29 30 30 100 0 1 29 0 0 0 

a IX-a D 28 28 28 100 0 4 24 0 0 0 

a IX-a E 28 28 28 100 0 0 28 0 0 0 

a IX-a F 28 28 28 100 0 7 21 0 0 0 

TOTAL 171 171 170 99,41 0 33 137 0 1 0 

CLASA a X-a 

Clasa 

Înscrişi 

început 

an şcolar 

Înscrişi 

sfârşit 

semestru 

Promovaţi % 

Medii Corig 

7-7.99 
8-

8.99 
9-9.99 10 

1 

ob 

2 

ob 

a X-a A 28 28 27 96,42 0 7 20 0 1 0 

a X-a B 30 30 29 96,66 0 7 22 0 1 0 

a X-a C 30 30 30 100 0 6 24 0 0 0 

a X-a D 32 32 32 100 0 8 24 0 0 0 

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

a X-a F 31 31 31 100 0 5 26 0 0 0 

TOTAL 181 181 179 98,89 0 35 144 0 2 0 

CLASA a XI-a 

Clasa 

Înscrişi 

început 

an şcolar 

Înscrişi 

sfârşit 

semestru 

Promovaţi % 

Medii Corig 

7-

7.99 
8-8.99 9-9.99 10 

1 

ob 

2 

ob 

a XI-a A 30 30 30 100 0 10 20 0 0 0 

a XI-a B 29 29 26 89,65 0 2 24 0 3 0 

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

a XI-a D 30 30 30 100 0 9 21 0 0 0 

a XI-a E 32 32 32 100 0 5 27 0 0 0 

a XI-a F 30 30 28 93,33 0 6 22 0 2 0 

TOTAL 181 181 176 97,23 0 35 141 0 5 0 

CLASA a XII-a 

Clasa 

Înscrişi 

început 

an şcolar 

Înscrişi 

sfârşit 

semestru 

Promovaţi % 

Medii Corig 

7-

7.99 
8-8.99 

9-

9.99 
10 

1 

ob 

2 

ob 

a XII-a A 30 30 30 100 0 2 28 0 0 0 

a XII-a B 33 33 30 90,90 0 3 25 2 3 0 

a XII-a C 33 33 33 100 0 5 28 0 0 0 

a XII-a D 29 29 29 100 0 3 26 0 0 0 

a XII-a E 27 27 25 92,59 0 15 10 0 2 0 

a XII-a F 32 32 32 100 1 10 21 0 0 0 

TOTAL 184 184 179 97,28 1 38 138 2 5 0 
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3.1.Analiza promovabilității elevilor colegiului: 

A. La sfârșitul semestrului I, an școlar 2019-2020 comparativ cu aceeași perioadă a anului școlar 

2018-2019, la nivelul colegiului se constată o creștere a numărului de medii de 10: 

An școlar/sem 1 Număr de elevi 
Medii de 10 

Nivel gimnazial Nivel liceal 

2017-2018 828 7 11 

2018-2019 835 9 7 

2019-2020 836 15  2    

B. La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2019-2020 comparativ cu aceeași perioadă a 

anului școlar 2018-2019, la nivelul de învățământ gimnazial se constată o scădere a 

promovabilității Această scădere este determinată în mod deosebit de plecarea în 

străinătate a unui elev pentru care părinții au refuzat să  depună cerere de retragere din 

sistemul de învățământ românesc. 

Învățământ gimnazial 

CLASA 
Promovabilitate % 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

a V-a A 100 100 100 

a VI-a A 100 100 100 

a VII-a A 100 96,97 92,85 

a VIII-a A 100 100 100 

Promovabilitate gimnaziu % 100 99,25  98,31  

C. La sfârșitul semestrului I al anului școlar 2019-2020 comparativ cu aceeași perioadă a 

anului școlar 2018-2019, la nivelul învățământului liceal se constată o scădere a 

promovabilității la nivelul ciclului liceal 

Învățământ liceal 

CLASA 
Promovabilitate % 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

a IX-a 98.23 98,89 99,41  

a X-a 99.47 98,86 98,89 

a XI-a A 98.25 100 97,23  

a XII-a A 100 99,38 97,28  

Promovabilitate liceu % 98,99 99,28 98,18  

D. Procentul de promovabilitate la nivelul colegiului la sfârșitul semestrului I al anului 

școlar 2019-2020 este de 98,20% și se justifică astfel: 

− La nivel gimnazial: 

▪ Clasa a VII-a: 

1 elev corigent la Limba și literatura română 

1 elev cu situația neîncheiată 

− La nivelul liceal: 

▪ Limba și literatura română: 

1 elev corigent – clasa a IX-a A 

3 elevi corigenți – clasa a XI-a B 

3 elevi corigenți – clasa a XII-a B 

2 elevi corigenți – clasa a XII-a E 

▪ Limba latină: 1 elev – clasa a X-a A 

▪ Istorie: 1 elev – clasa a X-a B 

▪ Fizică: 2 elevi  - clasa a XI-a F 
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E. Promovabilitatea la nivel de colegiu 

An școlar învățământ gimnazial învățământ liceal colegiu 

2017-2018 100 98,99 99,49 

2018-2019 99,25 99,28 99,26  

2019-2020 98,31 98,18 98,20  

 

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

An  şcolar 

Înscrişi 

început 

semestru 

Înscrişi 

sfârşit 

semestru 

Medii Corig 
SN 6 - 

6.99 

7-

7.99 
8-8.99 

9-

9.99 
10 

1 

ob 

2 

ob 

3 

ob 

2017-2018 829 828 0 2 194 607 18 7 0 0 0 

2018-2019 835 835 0 2 159 652 16 4 0 0 2 

2019-2020 838 836 0 1 146 657 17 14 0 0 1 

La sfârșitul semestrului I, an școlar 2019-2020, 78,58% din elevii colegiului au obținut 

medii cuprinse între 9 și 10 comparativ cu aceeași perioadă a anului școlar 2018-2019 când 

78,08%  dintre elevii colegiului au obținut medii cuprinse între 9 și 10   

Se observă o creștere a numărului de elevi care sunt corigenți la o disciplină. Se propune 

Plan de măsuri la disciplinile la care elevii sunt corigenți pentru ameliorarea rezultatelor 

obținute la sfârșitul semestrului I. 

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 și disciplină și se realizează 

conform OMECTS nr 5576 din 7 octombrie 2011, adresele MEN 38107/24.09.2019 și 

38332/30.09.2019, anexele CAEN, CAERI care cuprind lista Olimpiadelor și Consursurilor 

naționale  

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

educației naționale nr. 1/2011 

A.1. Burse de merit/semestrul I, an școlar 2019-2020 

La nivelul colegiului  - 589 burse de MERIT/colegiu după cum urmează: 

− Ciclu de învățământ gimnazial – 85 burse de merit 

100

99.25

98.31

98.99

99.28

98.18

97 97.5 98 98.5 99 99.5 100 100.5

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Promovabilitatea la nivelul colegiului

Liceu Gimnaziu
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Nr crt Clasa Nr burse 

1 a VI-a A 30 

2 a VII-a A 24 

3 a VIII-a A 31 

TOTAL – 85 BURSE DE MERIT 

▪ Ciclu de învățământ liceal – 504 burse de merit 

Nr crt Clasa Nr burse 

1.  a X-a A 24 

2.  a X-a B 26 

3.  a X-a C 28 

4.  a X-a D 29 

5.  a X-a E 30 

6.  a X-a F 31 

7.  a XI-a A 24 

8.  a XI-a B 28 

9.  a XI-a C 30 

10.  a XI-a D 27 

11.  a XI-a E 31 

12.  a XI-a F 28 

13.  a XII-a A 28 

14.  a XII-a B 29 

15.  a XII-a C 33 

16.  a XII-a D 28 

17.  a XII-a E 22 

18.  a XII-a F 28 

TOTAL – 504 BURSE DE MERIT 

A.2. Burse de performanță - 5 burse de performanță/colegiu/ an școlar 2018-2019 

- Ciclu de învățământ gimnazial – 1 elev, clasa a VII-a 

- Ciclu de învățământ liceal – 4 elevi 

o clasa a IX-a F, clasa a X-a D, clasa a X-a C, clasa a XI-a E 

A.3. Burse de ajutor social– 10 burse (gimnaziu, liceu) 

− Bursă socială de tip medical/ orfani: 9 elevi 

− Bursă socială  - venit mic: 1 elev 

A.3. Bursă de studiu – 2 burse 

2 elevi (învățământ liceal) 

B. Program național de protecție socială ”Bani de liceu” conform HG nr 1488/2004:  

Beneficiază 6 elevi de la învățământ liceal 

Director, 

profesor POPESCU MĂDĂLINA 
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X. ACTIVITATEA COMPARTIMENTELOR FUNCȚIONALE 

X. 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 semestrul I an şcolar 2019-2020 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 urmãrit a fost managementul activitãţilor de secretariat. În realizarea acestui 

obiectiv s-a avut în vedere derularea activitãţilor  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. 

S-a urmãrit 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  

− comandarea în timp util a : - cataloagelor şcolare,  

- registrelor matricole,   

- registrele de evidenţã a actelor de studii,  

Au fost întocmite corect şi la timp :  

− situaţiile statistice lunare, semestriale solicitate de ISJ,  

− diverse note telefonice şi situaţii solicitate de ISJ 

− bursele şi ajutoarele financiare, cele pentru decontarea abonamentelor elevilor. 

− diverse duplicate după actele de studii ale absolvenţilor 

− diverse adeverinţe pentru elevi şi personalul şcolii 

Pe parcursul semestrului  I  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. 

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 oricãror alte documente care prezentau interes pentru aceştia. 

Activitatea Inginerului de sistem: 

• actualizarea baza de date SIIIR; 

• realizarea bazele date pentru alocațiile elevilor care au împlinit 18 ani; 

• realizarea baza de date „Bani de liceu”; 

• a fost desemnat prin decizie a I.S.J. membru în Comisia de titularizare; 

• a făcut parte din comisie de concurs angajare informatician la Școala Gimnazială „Petru 

Rareș”, comuna Frumușița; 

• a amenajat laboratorul de informatică la începutul anului şcolar;  
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• a ţinut permanent evidența strictă a inventarului laboratorului de informatică şi a întocmit 

situaţii de constatare a prejudiciilor aduse de către elevi mobilierului sau echipamentelor 

din dotarea laboratorului, când este cazul; 

• a întocmit referate de necesitate adresate conducerii şcolii referitoare dotării laboratorului 

cu diferite echipamente; 

• a verificat permanent starea de funcţionare a aparaturii din dotare şi asigur utilizarea în bune 

condiţii a acesteia; 

• a respectat integritatea inventarului de tehnică de calcul din cadrul laboratoarelor dotate în 

acest sens; 

• în urma solicitărilor venite din partea conducerii, a Serviciului Contabilitate, a Serviciului 

Secretariat și a profesorilor :  

- a instalat/dezinstalat diferite programe,  

- a formatat calculatoarele, 

- a reinstalat sistemul de operare şi pachetul Office etc. 

- aceleași activități au fost efectuate când a fost cazul la calculatoarele din 

sălile de clasa;  

• a participat la toate instruirile organizate de I.S.J. la care a fost solicitat; 

• când a fost cazul a suplinit prezența la catedră a personalului didactic de predare;  

• a asigurat, la cerere, asistența cadrelor didactice şi elevilor privind lucrul pe calculator.  

• a editat toate situaţiile care sunt solicitate de I.S.J. Galaţi ; 

• a răspuns afirmativ tuturor solicitărilor conducerii unităţii privind prezenta în unitate. 

În toată această perioadă relaţiile membrilor serviciului secretariat faţă de conducerea unităţii 

au fost de subordonare şi respect reciproc, iar faţă de personalul din unitate atât didactic cât şi 

nedidactic au fost atât de colaborare cât şi de respect reciproc 

Întocmit, 

Secretar șef, 

Gherghișan Daniela 

 

X. 2. SERVICIU FINANCIAR 

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

Galaţi, în semestrul I al anului şcolar 2019-2020 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; 
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 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 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 cheltueli salariale, 

abonamente şcolare şi decontare bilete de transport elevilor, burse -bani de liceu;  

 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  

burselor scolare, burselor-bani de liceu, 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. 
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 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 în data de 26.11.2019; 

 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; 

 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 semestrul I al anului şcolar 2020, 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, aprobat pentru anul 

financiar 2019 se prezintă astfel: 

BUGET DE STAT   

2019 

Buget Aprobat 

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

care:   4930312 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+57+59) 01 4930312 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4712974 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  20 0 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 22707 

TITLUL  XI ALTE CHELTUIELI 59 194631 

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 0 

 BUGET LOCAL   

2019 

Buget Aprobat 

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

care:   769000 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+57+59) 01 769000 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 
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TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  20 447000 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 8000 

TITLUL  XI ALTE CHELTUIELI 59 314000 

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 0 

VENITURI PROPRII   

2019 

Buget Aprobat 

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

care:   40000 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+57+59) 01 40000 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 17000 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  20 23000 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 0 

TITLUL  XI ALTE CHELTUIELI 59 0 

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 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, a fost întocmit 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: 

BUGET DE STAT   

2019 

Buget 

Aprobat 

Plăţi 

realizate 

% 

Executie 

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

care:   4930312 4924135 99.87 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+57+59) 01 4930312 4924135 99.87 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 4712974 4706797 99.87 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  20 0 0 100.00 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 22707 22707 100.00 

TITLUL  XI ALTE CHELTUIELI 59 194631 194631 100.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 0 0 100.00 

 BUGET LOCAL   

2019 

Buget 

Aprobat 

Plăţi 

realizate 

% 

Executie 

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

care:   769000 704207 91.57 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+57+59) 01 769000 704207 91.57 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 0 0 100.00 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  20 447000 389663 87.17 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 8000 7049 88.11 

TITLUL  XI ALTE CHELTUIELI 59 314000 307495 97.93 

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 0 0 100.00 

VENITURI PROPRII   2019 
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Buget 

Aprobat 

Plăţi 

realizate 

% 

Executie 

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

care:   40000 32908 82.27 

CHELTUIELI CURENTE (10+20+57+59) 01 40000 32908 82.27 

TITLUL I  CHELTUIELI DE PERSONAL 10 17000 13312 78.31 

TITLUL II  BUNURI SI SERVICII  20 23000 19596 85.20 

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA  57 0 0 100.00 

TITLUL  XI ALTE CHELTUIELI 59 0 0 100.00 

CHELTUIELI DE CAPITAL ((cod 71+72+75) 70 0 0 100.00 

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 semestrul I al  anului scolar 2019 -2020,  de la bugetul de stat au fost efectuate plăți 

pentru salariile lunare, dobanzi hotarari judecatoresti, decontarea transportului elevilor care nu au 

domiciliul în orașul Galați și burse-bani de liceu (8 beneficiari).  

 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 cctv, mentenanță program informatic - contabil). 

   C. Finanțare din venituri proprii:  

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

serviciile prestate.  Au fost efectuate plăți și pentru salariile personalului angajat în activitatea 

aferentă ECDL. 

 Încheierea exerciţiului financiar 2019 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.  

 Au fost întocmite, conform Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea 

situaţiilor financiare ale instituţiilor publice la 31 decembrie 2019, Situaţiile financiare la 

31.12.2019 care au fost depuse la Primăria Muncipiului Galaţi.  

 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 
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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 2019 

TOTAL VENITURI   33642 

Taxe  şi alte venituri în învaţamânt 29608 

Venituri din chirii 4034 

Cheltuielile realizate din fondurile extrabugetare eu fost cheltuieli salariale cu personalul implicat 

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

Utilizarea fondurilor extrabugetare a fost făcută conform bugetului aprobat şi destinaţiei fondurilor 

avute la dispozitie. 

LEI 

Veniturile din fonduri proprii se încasează în termenele legale, respectiv: 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. 

 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. Consiliul de Administraţie al Colegiului Naţional Mihail 

Kogălniceanu a aprobat Execuţia bugetară pe 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 

 

BUGET AUTOFINANTARE  

INDICATOR Total plăţi  2019 

  Salarii  13312 

Cheltuieli materiale, din care: 19596 

Alte cheltuieli cu bunuri și servicii  16679 
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X. 3. COMPARTIMENT ADMINISTRATIV 

Subsemnata Iosif Maria, administrator de patrimoniu la Colegiul Naţional „Mihail 

Kogălniceanu” Galaţi, am desfăşurat pe parcursul anului şcolar 2019-2020 semestrul I şi până în 

prezent diverse activităţi, încercând pe cât posibil să coordonez activitatea administrativă și să mă 

achit de sarcinile şi obiectivele ce mi-au revenit conform fişei postului dar şi de sarcinile trasate de 

conducerea unităţii.     

− la începutul anului şcolar şi la sfârşitul lunii decembrie s-au efectuat servicii de deratizare, 

dezinfecţie, dezinsecţie,  cu firmă de specialitate, în toate sălile de clasă şi anexe; 

− pentru începutul anului școlar împreună cu sprijinul Primăriei Galați s-au efectuat lucrări de 

placare cu dale a aleilor din curtea unității, schimbarea porții la intrarea principală, montare  de 

gresie pe holurile și scările  din corpul ,,E,, și corpul principal, înlocuirea balustradelor la cele 

două corpuri , înlocuirea covorului din sala de sport, repararea ulucelor la acoperiș pentru corp 

,,E,, înlocuirea chiuvetelor pe hol. 

− s-au achiziționat calculatoare pentru laboratorul de informatică  în nr. de 33 buc;  

− am 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;.  

− am efectuat verificarea stingătoarelor din unitate prin  firmă specializată,    

− zilnic primesc avizele cu procesele verbale a  produselor din programul  lapte –corn mere, ce 

le primesc elevii claselor gimnaziale, se monitorizează temperatura frigiderului unde sunt 

depozitate produsele lactate iar lunar la începutul fiecărei luni se transmit situaţiile 

centralizatoare cerute de ISJ şi Consililul Judeţean, precum şi transmiretrea de situaţii 

semestriale a acestui program; 

− în momentul aprovizionării cu materiale întocmesc note de intrare -recepţie, fişe de magazie, 

bonuri de consum pentru toate valorile materiale achiziţionate/ repartizate. Toate înregistrările, 

precum şi celelalte situaţii întocmite le realizez cu ajutorul tehnologiei computerizate; 

− aprovizionarea cu materiale necesare instituţiei noastre se realizează prin SICAP;  

− am întocmit lunar planul de pază  a personalului. Pentru personalul din subordine s-a întocmit 

graficul concediilor de odihnă precum şi evaluarea fişelor personalului nedidactic; 

− încasez pe bază de tabel şi scriu chitanţă individuală pentru eleviii ce susţin examene ECDL iar 

súmele încasate le depun la trezorerie în contul de venituri ale unității; 

− încasez chiria pentru spaţiile închiriate şi le depun în contul de venituri; 

− ţin evidenţa zilnică a registrului de casă cu încasările şi plăţile efectuate; 

− am efectuat plăţii ale burselor de merit , studiu şi performanţă pentru elevii unității , precum si 

plata navetei  elevilor  care beneficiază de transport gratuit; 

− am verificat şi urmărit obligaţiile zilnice ale personalului de întreţinere şi curăţenie din 

subordine. 

− am stabilit sectoarele de lucru a personalului din subordine; 

− la sfârşitul anului calendaristic am asistat  la efectuarea inventarierii și subgestiuni efectuată de 

comisia de inventariere desemnată;  

− am respectat ordinea și disciplina la locul de muncă , normele de sănătate și securitate în muncă, 

și de PSI,  pentru toate tipurile  de activități desfășurate în cadrul instituției  și am răspuns 

tuturor solicitărilor referitoare la orice situații.  

         Ca administrator am fost mereu preocupată pentru ridicarea calităţii în procesul educativ şi 

pentru modernizarea bazei materiale. Am avut o relaţie eficientă cu personalul din serviciul 

administrativ, cu cadrele didactice, cadrele didactice auxiliare, dar şi cu conducerea unităţii şcolare. 

Întocmit,     

 Administrator de patrimoniu, 

IOSIF  MARIA 
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X. 4. ACTIVITATEA DE LABORANT ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT 

SubsemnataAmarine M. Cătălina, laborant în cadrul Colegiului Naţional ‘’Mihail 

Kogălniceanu’’ Galaţi, prin prezentul raport aduc la cunoştiinţă activităţiile mele în calitate de 

laborant desfășurate în semestrul I al anului școlar 2019-2020: 

− 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 îndrumurarea şi supravegherea elevilor pentru efectuarea în bune condiţii 

a lucrărilor practice de laborator(fizică,chimie) 

− am întocmit tabele pentru NPM în laboratoarele de fizică, chimie, biologie; tabele semnate, 

în prealabil ,de elevi şi de profesorii de fizică, chimie, biologie 

− 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 participatla evenimentul de leadership pentru tineri din cadrul Inițiativei Globale pentru 

Tineri John Maxwell Team desfășurat la CNMK-GALAȚI in data de 17-X-2019 

− am participat la Cursul de perfecționare-CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE 

PERSONALĂ in perioada 5.10.2019-27.10.2019 curs desfășurat la CNMK-GALAȚI 

− am participat și particip la diferite proiecte sub indrumarea doamnei profesor Ganea 

Mariana-consilier educativ 

− am verificat și verific întotdeauna starea de funcționare a aparaturii din dotare și asigur 

utilizarea în bune condiții a acestora 

− zilnic completez condica de prezență a profesorilor și  ordonez cataloagele  în fișetul unde 

sunt puse la sfârșitul programului-responsabil cu întocmirea condicii de prezență 

− personal didactic de predare 

− predau condiciile  de prezență la arhiva unității în momentul în care acestea au fost 

completate pe toate paginile 

− am în grijă registrul și cheia de la Comisiile de Lucru și Comisiile Metodice precum și 

registrul de la Consiliere Educativă-responsabil cu gestionarea dosarelor comisiilor  

metodice și de lucru 

− am în grijă cheile de la laptopurile din clasele de curs 

− am în grijă dosarul cu cereri tipizate atât pentru personalul Colegiului(didactic,nedidactic) 

cât și pentru elevi(cereri de învoire) 

− am administrat si raspuns de inventarele laboratoarelor de care raspund(fizica chimie 

biologie) 

− sunt Secretar al Comisiei diriginților și la Catedra de Științe  

− am propus casarea unor mijloace fixe și obiecte de inventar cu durata de serviciu expirată 

și degradate  aflate in laboratoarele de fizică și chimie 

− am propus casarea substanțelor chimice expirate depozitate in anexa și laboratorul de 

chimie 

− Incerc să-mi dezvolt capacitatea de comunicare și relaționare cu echipa managerială,cu 

personalul didactic,nedidactic și auxiliar 

Întocmit, 

Laborant şcolar,  

Amarine M.Cătălina 
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X. 5. COMPARTIMENT BIBLIOTECĂ 

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  semestrul I, al anului școlar 2019 -2020, în colaborare cu catedra de limba și 

literatura română și cu ceilalți membri, profesori ai celorlalte arii curriculare din liceu. 

− am distribuit manualele școlare 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; 

− împreună 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 în activitatea de bibliotecă (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; 

− periodic am verificat fișele și cărțile împrumutate; 

În colaborare cu profesorii din cadrul Colegiului Național ’’Mihail Kogălniceanu’’ am organizat 

urmatoarele activitati: 

“ Joacă-te gândule!”, activitate realizată cu sprijinul doamnei prof. Ganea Veronica, în data 

de 07.10.2019.  La activitate au participat elevi din clasa a V-a. Scopul activității a fost acela 

de a  stimula lectura și interesul pentru lectură, de a dezvolta sensibilitatea elevilor și de a-i 

familiariza cu întocmirea fișelor de lectură. 

“ Ciprian Porumbescu - muzician de geniu al românilor”, activitate realizată cu sprijinul 

domnului prof. Călin Valentin, la care au luat parte elevii clasei a VII-a, desfășurată în data 

de  

09.10.2019. Scopul activității a fost acela de a dezvolta capacitatea de receptare a muzicii și 

de a cultiva sensibilitatea muzicală și artistică.  

 “Tablourile din povești” desfășurată în data de 22.10.2019, a avut ca scop dezvoltarea 

cereativității și expresivității artistice, prin redarea în imagini a unor conținuturi 

representative din povești. Activitatea s-a realizat cu sprijinul domnului prof. Rolea Cristian, 

cu participarea activă a elevilor din clasa a V-a. 

În parteneriat cu Bibliotca  “V.A. Urechia “, am desfășurat în data de 08.11.2019, alături de doamna 

prof. Ganea Veronica și elevii clasei a VI-a,  activitatea “Școala mea, o școală a viitorului“, la 

sediul filialei Costache Negri- Biblioteca Municipală pentru copii.  

M-am preocupat de completarea fondului documentar al bibliotecii prin îmbogățirea acestuia cu 

donații de carte în valoare de peste 800 lei, am facut receptia lor și le-am distribuit pe nivele de 

vârstă. 

 

                Bibliotecar, 

Grigorescu Roxana 
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XI. ACTIVITATEA CORPULUI PROFESORAL 

SEMESTRUL I, AN ȘCOLAR 2018-2019 

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 pentru analiza, monitorizarea și desfășurarea activităților specifice 

colegiului.  

XI. 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 2019-

2020 continuarea, cu acelaşi simţ de răspundere, a activităţii sale didactice şi formative, implicând 

toţi profesorii pentru buna desfăşurare a acţiunilor. Ca şi în anii trecuţi, unul dintre obiectivele 

noastre este asigurarea climatului propice manifestării intelectuale a elevilor şi a cadrelor didactice. 

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. 

 Obiectivele generale pe care ni le-am propus au fost următoarele: 

- ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare 

- utilizarea unor strategii interactive, moderne în desfăşurarea activităţilor la clasă 

- utilizarea eficientă a metodelor şi a instrumentelor de evaluare 

- pregătirea elevilor în vederea obţinerii performanţelor la concursurile şcolare şi 

examene 

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 

componența Catedrei este următoarea: prof. Ţigănuş Veronica - responsabil al Comisiei Metodice, 

prof. Crăciun Vasilica, prof.Alexandru Tanţa, prof. Postelnicu Adriana, prof.Ganea Veronica şi 

prof. Ţâru Adrian (plata cu ora – literatură universală şi limba latină). 

 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). 

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 plănificărilor anuale și semestriale 

 parcurgerea ritmică și echilibrată a materiei 

 planificarea orelor de pregătire pentru Bacalaureat şi pentru Evaluarea Naţională  

 ore de pregătire suplimentară cu elevii participanți la concursurile școlare 

 parcurgerea cursurilor opţionale Tehnici de redactare în stilurile funcţionale – prof. 

Veronica Ţigănuş (clasa a XII-a B), Prof. Adraiana Postelnicu (clasa a XII-a A), 

Stilistica şi teorie literară – prof. Adriana Postelnicu (clasa a XI a A). 
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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 

 fundamentarea pedagogică a demersului didactic : grija pentru selectarea celor mai 

potrivite strategii didactice și o comunicare coerentă prin metode active 

 formarea la elevi a unor abilităţi şi competenţe necesare investigării textului 

literar,susţinerii argumentate a unor opinii critice sau a unor puncte de vedere proprii. 

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 şi de Evaluare Naţională și performanțe la 

concursurile școlare. 

4. EVALUAREA  PROCESULUI  INSTRUCTIV-EDUCATIV 

• Pentru asigurarea unui demers didactic eficient, 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. 

• 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 

Olimpiadele disciplinei Limba română și la alte concursuri școlare. 

• Un alt obiectiv al Catedrei de limba română îl constituie derularea programului de 

pregătire suplimentară pentru bacalaureat a elevilor de clasa a XII-a și pentru Evaluarea Națională 

a celor de clasa a VIII-a. 

Rezultatele elevilor la concursurile școlare în semestrul I: 

În semestrul I nu au fost organizate fazele locale sau judeţene ale olimpiadelor, ci au fost 

selectaţi elevii participanţi, în urma etapelor pe şcoală ale concursurilor. 

5. PERFECŢIONAREA DIDACTICĂ 

o Profesorii de limba română au participat la toate activităţile iniţiate de I.S.J.: 

consfătuirea cadrelor didactice – prof. Veronica Ţigănuş, ședința  Cercului Metodic – liceu-

desfăşurată la Liceul de  Turism şi Alimentaţie „Dumitru Moţoc”şi a Cercului Metodic – gimnaziu.  

o La nivelul Catedrei s-au elaborat referate metodice cu tema:                 

 Convenţia discursivă a jurnalului – prof. Ţigănuş  Veronica 

 „Cheamă-mă pe vechiul meu nume” de Amalia Rodian -  recenzie de carte  – 

prof. Vasilica Crăciun 

 Scrisul ca aducere pe lume a adolescentului. Experienţa diaristică la vârsta 

adolescenţei - prof. Postelnicu Adriana 

 Adverbul ca marcă pragmatică – prof. Alexandru Tanţa 

           În privinţa cursurilor de formare continuă, manţionăm parcurgerea programului de 

perfecţionare Consilier pentru dezvoltare personală în perioada 5.10.2019 – 27.10.2019, de catre 

profesorii Ţigănuş Veronica şi Postelnicu Adriana. 

* 

Activităţile extracurriculare derulate în semestrul I au fost dedicate în mare măsură 

celebrării colegiului şi s-au constituit în prelungirea preocupărilor didactice. Se pot reţine: 

 Ex libris – din cartea inimii – dezbatere pe marginea unor experienţe de lectură- 

activitate desfăşurată în cadrul bibliotecii şcolii; coord. prof. V.Ţigănuş (elevi din 

clasele a IX-a D, a IX-a E şi a X-a A) cu participarea doamnei bibliotecar Roxana 

Grigorescu 

 Esenţele cărţilor – concurs de creaţie literară – prof. Adriana Postelnicu 

 Supracalifragilistic – concurs de caligrame – prof. Adriana Postelnicu 
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 Sărbătoare de toamnă la CNMK- prof. Tanţa Alexandru (clasa a XI-a F) 

 Tradiţii româneşti – atelier de scriere creativă – prof. T.Alexandru (clasele a XI-a F,a 

X-a B) 

 Punţi peste timp – masă rotundă- prof.Veronica Ganea (clasele a X-a D, a X-a E, a X-a  

F) 

 Vatra cu dor – vizită la Muzeul Satului, Şiviţa – prof. V.Ganea (clasa a VI-a) 

 Valori ale artei universale – Faust de Goethe – excursie tematică (vizionarea 

spectacolului  realizat de Teatrul Naţional „Radu Stanca” din Sibiu) – 

coord.prof.Veronica Ţigănuş ; au participat prof. V.Crăciun, prof. L.Cristache şi elevi 

din clasele a XII-a 

❖  

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 ROMANICE 

 Activitatile derulate în semestrul I al acestui an școlar de membrii Comisiei de limbi 

romanice se incadreaza atat in sfera curriculara a materiei pe care aceștia o predau cat si in cea 

extracurriculara si dovedesc preocuparile lor pentru atingerea performantelor in lucrul la clasa cu 

elevii, in propria formare profesionala si in promovarea imaginii Colegiului in comunitate si in 

afara acesteia.  

1. Proiectarea activitatii 

In demersul de proiectare a activitatii didactice s-au respectat programele scolare in vigoare 

si s-au elaborat documentele de proiectare in conformitate  cu particularitatile clasei de elevi, 

folosind, potrivit cerintelor actuale, cunostinte de TIC in realizarea propriu-zisa a acestora. 

O parte dintre activitatile extracurriculare derulate de membrii Comisiei au fost proiectate 

in corelatie cu obiectivele curriculare (participarea CNMK la Concursul național Cuvinte, suflet, 

culori -21 noiembrie 2019), altele – in corelatie cu nevoile si interesele educabililor (implicarea 

elevilor in activitati de creatie artistica) iar altele - in corelatie cu planul managerial al Colegiului 

(îndrumarea grupurilor de elevi și motivarea acestora de-a se implica în acțiuni de intervenție 

comunitară, vizionarea împreuna cu elevii a mai multe piese de teatru jucate pe scena Teatrului 

Muzical  etc). 

2. Realizarea activitatilor didactice și extrașcolare 

Activitatile didactice pe care membrii Comisiei  le-au desfasurat s-au bazat pe  utilizarea 

de strategii care asigura caracterul aplicativ al invatarii si formarea competentelor specifice, pe 

utilizarea eficienta a resurselor materiale din instituție in vederea optimizarii acestor activitati. 

Pe parcursul semestrului I al acestui an şcolar au fost susţinute în cadrul Comisiei două 

referate, intitulate Metode moderne de evaluare folosite la ora de limbă franceză (prof. Rodica 

Vvizinteanu) și  Proiectul de grup -mijloc de învătare al limbilor clasice și moderne (prof. Rodica 

Bîra). 

Activitatile extracurriculare organizate si coordonate de membrii Comisiei au fost derulate 

fie la nivelul școlii (în special în cadrul Zilelor liceului -noiembrie 2019) fie în afara acesteia, în 

colaborare cu alte instituții gălațene (Celebrarea Zilei Europene a Limbilor la sediul Bibliotecii 
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Franceze ” Eugène Ionesco” și Concursul interșcolar Linguam Latinam diligo -prof. Niculina 

Buruiană, la sediul Liceului Teoretic ” Sf. Maria”). 

3. Evaluarea rezultatelor invatarii 

Membrii Comisiei s-au preocupat constant ca ctivitatea de invatare a elevilor sa fie 

intotdeauna evaluata pe baza unor criterii si proceduri transparente și ca rezultatele obtinute să fie 

comunicate cu promptitudine elevilor (si parintilor, la nevoie). Aplicarea testelor predictive, 

interpretarea si comunicarea rezultatelor acestora au fost facute in conformitate cu prevederile 

MECTS. Subliniem că, in demersul lor didactic, profesorii de limbă franceză și latină au realizat 

activitatea de evaluare prin folosirea frecventă a procedeelor de autoevaluare si interevaluare și prin 

coordonarea elaborarii de portofolii educationale.  

4. Managementul carierei si al dezvoltarii personale 

Pe parcursul  semestrului I al acestui an scolar membrii Comisiei au participat la stagii de 

formare, dintre care menționăm Cconsilier dezvoltare personală  (prof. Rodica Bîra, prof. Rodica 

Vizinteanu și prof. Irina Vrabie).  

De asemenea, ca urmare a preocupării pentru dezvoltarea carierei, trei dintre membrii ariei 

curriculare urmează în prezent cursuri ale unor programe de masterat (prof. Rodica Bîra, prof. 

Rodica Vizinteanu) sau de doctorat (prof. Irina Vrabie).  

Interesul pentru perfecționarea didactică a stat la baza participării prof. Rodica Bîra la 

Simpozionul Internațional de Arheologie Didactică (Vaslui, noiembrie 2019) cu lucrarea Le théâtre 

de l’opprimé  et les ados.  

În calitate de mentor, prof. Rodica Bîra a coordonat modulul de practică pedagogică pentru 

trei studenți de la Facultatea de Litere a Universității ”Dunărea de Jos” din Galați. 

5. Contributia la dezvoltarea institutionala si la promovarea imaginii unitatii scolare   

Multe dintre activitatile pe care membrii Comisiei le-au desfasurat in prima parte a acestui 

an scolar au contribuit la dezvoltarea Colegiului si la promovarea imaginii acestuia in plan local. 

Astfel, la serbarea de Crăciun a școlii, prof. Rodica Vizinteanu a coordonat un moment artistic 

susținut în limba franceză, implicând elevi ai clasei a V-a. Prezența copiilor pe scena Teatrului 

Muzical a întărit și mediatizat deschiderea Colegiului nostru către multilingvism, elevii actualei 

clase a V-a fiind primii din instituție care beneficiază de studiul a trei limbi străine.  

De asemenea, pe 13 noiembrie 2019, prof. Rodica Bîra a participat la activitatea Clés pour 

la performance en didactique du FLE dans le secondaire. Dialogue des générations, organizată de 

Centrul de reușită universitară al Universității ”Dunărea de Jos”, manifestare metodică la care au 

participat studenți de la Facultatea de Litere (specializarea Limba franceză), profesori universitari 

și profesori cu gradul didactic I de la patru instuții de învățământ gălățene. 

Întocmit, 

Responsabil Comisie Metodică  

                                                            Prof. Rodica-Liliana Bîra 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII  

COMISIEI METODICEDE LIMBI GERMANICE 

În anul şcolar 2019-2020, activităţile instructiv–educative şi metodice ale membrilor 

comisiei metodice de limbi moderne s-au subordonat obiectivelor stabilite în planul managerial al 

Comisiei metodice Limbi germanice.  

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.  
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  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 

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 începutul anului şcolar, la Consfătuirile pe discipline şi, pe 

parcursul semestrului I, la Cercurile metodice organizate la nivelul municipiului.  

Pe parcursul semestrului I 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. În semestrul I 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, 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. 

 

Întocmit, 

Responsabil Comisie Metodică de Limbi Moderne, 

prof. Geru Doina 
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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII  

COMISIEI METODICE DE ŞTIINŢE 

Activitatea la nivel de comisie metodică s-a desfășurat conform planului managerial stabilit 

la începutul anului școlar și a planificării pe semestrul I.  

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. 

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; 

Coordonator proiect Erasmus+ Standing Against Violence and 

Discrimination 

prof. Mariana Ganea Coordonator proiecte și programe șolare și extrașcolare 

Coordonator proiect Supraviețuitorii Climei 

Coordonator proiect Științescu 

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 importantă 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. 

prof. Daniel Onose  Activități 5 octombrie 2018 - În pași de dans 

Activități în Săptămâna colegiului – lecții demonstrative. 
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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. 

La nivelul comisie 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. 

Dna profesor Mariana Ganea este metodist ISJ pentru disciplina chimie. 

Dna Camelia Negoiță este membru în Consiliul Consultativ al disciplinei –fizică. 

CONTRIBUȚIA LA DEZVOLTAREA INSTITUȚIONALĂ ȘI LA PROMOVAREA 

IMAGINII UNITĂȚII ȘCOLARE 

Cadrele didactice sunt implicate activ în viața școlii, în calitate de membri în diverse comisii 

constituite la nivelul unității, având responsabilități specifice: 

Membrii comisiei au coordonat elevii în vederea participării la diverse concursuri școlare și 

extrașcolare: 

prof. Dana Bălăuță Premiul III la concursul Cum se face?. Facultatea de Chimie și Știința 

Materialelor București, Serbu Alexandru 

CONDUITA PROFESIONALĂ 

Toți membrii comisiei au adoptat o ținută și un limbaj adecvat, demonstrând profesionalism. 

Întocmit, 

Responsabil Comisia Metodică de Științe:  

   prof. Onose Daniel 

 
  

prof. Daniel Onose  comisia pentru orar,  

prof. Dana Bălăuță  Director adjunct,  comisia pentru orar, 

prof. Mariana Ganea responsabil CEAC 

coordonator de proiecte școlare și extrașcolare 

Lider al CNMK – SIP Gl 

Prof. Cătălin Mogoș   Comisia de securitate, sănătate în muncă și pentru situații de urgență 

Comisiei pentru verificarea documentelor școlare 
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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 

▪ 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 de 

matematică 

2. Ședința privind întocmirea dosarului 

comisiei metodice, analizarea 

programelor școlare pentru 

finalizarea planificărilor anuale şi 

semestriale. 

Dezbaterea şi aprobarea planului 

managerial. 

 

Responsabil comisie 

metodică 

Profesorii de 

matematică 

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. Referat metodico-ştiinţific 

„Cercetare în educaţia matematică – 

premisă a promovării dimensiunii 

europene a educaţiei în şcoala 

românească” 

Prof. Necula-Vijelie 

Carmen 

Profesorii de 

matematică 

6. Pregătirea elevilor pentru 

participarea la concursurile de 

matematică în vederea obţinerii 

performanţelor şcolare 

Toți membrii catedrei Elevii de gimnaziu 

şi liceu  
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7. 
Pregătirea elevilor pentru susţinerea 

examenelor naţionale 

Toți membrii catedrei Elevii de clasa a 

VIII-a şi de clasa a 

XII-a 

3. Concursuri de matematică la care au participat elevii şcolii 

▪ Concurs interjudeţean „Cristian S. Calude” 

▪ Concursul Naţional LuminaMath, ediţia XXII 

4. Dezvoltarea profesională, activitatea metodică şi ştiinţifică 

Profesor Antohe Bogdan:  

- este redactor principal la revista de matematica Mathgal. 

- coautor la doua lucrări apărute la editura Paralela 45: “Evaluarea naţională la matematică 

2020-iniţiere” şi “Evaluarea naţională la finalul clasei aVI-a- matematică şi ştiinţe” 

Profesor Necula-Vijelie Carmen: 

- este  formator în cadrul „Programului pentru pregătirea debutanţilor în vederea susţinerii 

Examenului Naţional de Definitivare în Învăţământ” organizat de CCD Galaţi 

- face parte din Consiliul Consultativ pe discipline al ISJ Galaţi 

- a participat la cursul de formare „Rolul  leadershipului în managementul organizaţiei” 

5. Realizarea activităţilor extracurriculare 

- Întîlnire cu absolvenţi ai generaţiei precedente (fosta XII E)  – septembrie 2019 – prof. Coadă 

Gelu Daniel 

- Vizită la Muzeul de Ştiinţele naturii – octombrie 2019- prof. Coadă Gelu Daniel 

- Concurs de şah- prof. Dima Emilian 

- Activitate de initiere a elevilor de la clasele a 9a B, 10 B,C,F in invatarea jocului de GO prof. 

Dima Emilian 

- Participarea la Spectacolul aniversar CNMK cu elevii clasei a X-a F– prof. Dima Emilian 

- Profesorul ideal în școala viitorului – concurs de postere – elevii clasei a VII-a sub îndrumarea 

prof. Necula-Vijelie 

- Amintește-ți de mine - activitate educativă cu ocazia Zilei Mondiale de Comemorare a 

Traficului Rutier - elevii clasei a VII-a sub îndrumarea prof. Necula-Vijelie 

-  La teatru - vizionare piese de teatru- elevii clasei a VII-a sub îndrumarea prof. Necula-Vijelie 

- Halloween- pro sau contra – dezbatere - elevii clasei a VII-a sub îndrumarea prof. Necula-

Vijelie 

- Bullying-ul-consecințe penale și materiale -  activitate de educație juridică desfășurată la 

Palatul de Justiție Galați -  elevii clasei a VII-a sub îndrumarea prof. Necula-Vijelie 

- Ziua europeană de luptă împotriva traficului de persoane -  activitate educativă - elevii clasei 

a VII-a sub îndrumarea prof. Necula-Vijelie 

- Apa din viața noastră - lansare proiect Departamentul Ingineria Mediului și Securitate în 

Industrie - elevii clasei a VII-a sub îndrumarea prof. Necula-Vijelie 

6. Rezultatele analizei testelor iniţiale, testelor finale şi urmărirea progresului şcolar al  

elevilor la clasele a V-a şi a IX-a: 

 La clasele a V-a a şi IX-a, elevii s-au evaluat pe baza unui test iniţial, vizând verificarea 

nivelului de cunoştinţe dobândite de elevi în perioada ciclului primar/gimnazial, cunoştinţe de bază 

necesare pentru înţelegerea noţiunilor de matematică ce vor fi predate în anii următori, cât şi pentru 

dobândirea competenţelor specifice conform documentelor MEN în vigoare. Subiectele fiecărui 

test iniţial au fost elaborate pe baza competenţelor din matricea de specificaţii, atingând cunoştinţe 

dobândite de elevi la disciplina matematică  studiată în timpul ciclului primar/gimnazial. 

Rezultatele pe clase la testele iniţial şi final se prezintă după cum urmează: 

Nr. 

crt. 
Clasa  

Media  la testul de 

evaluare  iniţial 

1. a V-a A 8,79 
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Nr. 

crt. 
Clasa  

Media  la testul de 

evaluare  iniţial 

2. a IX-a B 6,45 

3. a IX-a C 6,05 

4. a IX-a D 7,70 

5. a IX-a E 8,01 

6. a IX-a F 4,97 

 

 La testul iniţial rezultatele obţinute sunt mulțumitoare. 

 În urma aplicării măsurilor de recuperare, la testul final s-a observat progresul tuturor 

elevilor, cu excepţia elevilor clasei a IX-a C. 

7. Performanţe ale elevilor la matematică: 

▪ CONCURSUL INTERJUDEŢEAN MATEMATICĂ  “Cristian S. Calude” 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa Premiu 

1. Ardelean Ana-Maria V A MENṬIUNE 

2. Bădilaş Albert Marian V A MENṬIUNE 

3. Manolache Eric Ştefan V A MENṬIUNE 

4. Dorobanţu Mario- Andrei V A MENṬIUNE 

5. Unghianu Mihai V A MENṬIUNE 

6. Stelian Tiberiu IX E Premiu SSMR 

7. Stoicu Laura  IX E MENṬIUNE 

8. Mihai Cristian IX E MENṬIUNE 

9. Ionescu Aureliu Petrişor XII F PREMIUL III 

▪ CONCURSUL NAŢIONAL DE MATEMATICĂ “LUMINAMATH”, EDIŢIA  a 

XXIII-a 

Nr. 

crt. 
Numele şi prenumele Clasa Premiu 

1. Dumitraşcu Flavius Cristian V A Menţiune 

2. Unghianu Mihai V A Menţiune 

 

Întocmit, 

Responsabil, 

Prof. Carmen Necula- Vijelie 
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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII  

COMISIEI METODICE„OM ŞI  SOCIETATE” 

     În  semestrul 1 din anul şcolar 2019-2020, activităţile instructiv–educative şi metodice ale 

profesorilor s-au subordonat obiectivelor stabilite în planul managerial al Comisiei Metodice “OM 

și 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 cu manualele şi materialele auxiliare  

pe cele adecvate procesului instructiv-educativ. 

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 a programelor şcolare. Au fost elaborate şi 

planificările pentru programele disciplinelor opţionale din Curriculum la Decizia Școlii trimise 

spre/ și aprobate la ISJ Galați.  

Disciplinele opționale propuse, aprobate și derulate pe parcursul semestrului 1 sunt: 

1. Succesul profesional   - Științe socio-umane 

2. Educatie financiara și juridică- Științe socio-umane 

3. O istorie a comunismului în România-Istorie 

4. Istoria evreilor-Holocaustul-Istorie 

5. Geografia turismului în România-Geografie  

6. Mini-compania- Științe socio-umane 

Toți membrii Comisie au participat, la începutul anului şcolar, la Consfătuirile pe discipline 

şi, pe parcursul semestrului, 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 și în cadrul proiectului 

”Lumină și carte”, care au avut loc  în luna  noiembrie 2019. 

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. 
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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. 

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: 

        Socio-umane 

➢ Prof. Cristache Liliana 

- A selectat şi pregătit elevii care vor participa la etapa judeţeană a Olimpiadei de Ştiinţe 

socio-umane și Olimpiada ”Tinerii Dezbat”. 

                 -  A desfășurat ședințe de pregătire cu  elevii claselor a XII -a , profil Uman, pentru 

susținerea examenului de Bacalaureat , conform graficului stabilit la nivelul Comisiei 

Metodice 

- Coordonează Clubul de dezbateri academice CNMK Debate, care își desfășoară 

activitatea în fiecare sămbătă. 

➢ Prof. Iosif Lenuța 

                   - Activează ca instructor în cadrul clubului de dezbateri academice ”CNMK Debate” 

- A selectat şi pregătit elevii care vor participa la etapa judeţeană a Olimpiadei de Ştiinţe 

socio-umane și Olimpiada ”Tinerii Dezbat”. 

Istorie  

➢ Prof. Negoiță Georgiana 

- Medalion Mihail Kogălniceanu – acțiune aniversară, referat - Săptamâna liceului 

- ”Dacia-casa noastră.”-lecție de istorie în aer liber – vizitarea monumentelor istorice 

-  A desfășurat ședințe de pregătire cu  elevii claselor a XII -a , profil Uman, pentru 

susținerea examenului de Bacalaureat , conform graficului stabilit la nivelul 

Comisiei Metodice                                 

➢ Prof. Crudu Mihai 

- A selectat și a organizat ședințe de pregătire cu elevii pentru Olimpiada de Istorie -

faza județeană; 

-  A desfășurat ședințe de pregătire cu  elevii claselor a XII -a , profil Uman, pentru 

susținerea examenului de Bacalaureat  

  



50 

 

Geografie  

➢ Prof. Bulgaru Mariana 

- Co-organizator și coordonator  lucrări elevi la LUMEA PE CARE O 

DESCOPERI,  expoziție–concurs de postere digitale pe teme de știință, Concurs  

inclus în Calendarul concursurilor școlare fără finanțare MEN, la poziția 134, 

Anexa 5 la OMEN nr. 5092/30.08.2019. 

Rezultate obținute: 

- Locul II – Ciubotariu Denisa Ioana, clasa a VIII-a 

- Locul II – Cirip Marina Adelina, clasa a VIII-a 

- Locul II - Balcan Denisa, clasa a VII-a 

- Locul II – Apușcăroai David Andrei, clasa a VII-a 

- Locul II – Angheluță Teodor Ștefan, clasa a VII-a 

- Locul III – Ciocan Victor, clasa a VII-a 

- Locul III – Bușilă Daria Maria, clasa a VII-a 

- Locul III – Condrat Mario Sebastian, clasa a VII-a 

-Coordonator activităţi educative din domeniul cultural-artistic – folclor, tradiţii, 

obiceiuri din cadrul Proiectului  ”CNMK-Lumină și carte”- 2019, ediția a V-a. din data 

de 6, 7 și 8 noiembrie 2019.  

- Coordonator activitate educativă ”Ridică-te și fă o diferență”, de leadership pentru 

tineri, din cadrul Inițiativei Globale pentru Tineri John Maxwell Team, susținută de 

TALPEȘ FLORIN CONSULTING SRL  în data de 17.X. 2019, având ca obiectiv 

schimbarea percepției elevilor asupra ideii de ”eșec”, asupra ”batjocurii, ironiei 

reavoitoare și a bătăii de joc”. 

- Participare la Spectacolul  aniversar ”Simțim la fel”, organizat de Asociaţia 

Persoanelor cu Handicap "Sporting Club" Galaţi la Teatrul Muzical "Nae Leonard” 

pentru a marca Ziua Internaţională a Persoanelor cu Dizabilităţi, desfăşurat în data de 03 

decembrie 2019. 

Religie  

➢ Prof. Popa Ionica Viorica  

- A participat cu elevele clasei a XI-a C: Dima Carmen și Bratu Elena,  la 

Simpozionul „Reflecții ale tinerilor despre satul românesc – mărturii despre preoți, 

învățători și gospodari”, desfășurat la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ap. Andrei” 

Galați,  28 noimbrie 2019; 

- A participat cu eleva Vîslan Bianaca, clasa a XI-a A, la Simpozionul „Familia și 

educația creștină în gândirea Sfinților Trei Ierarhi”, desfășurat la Seminarul Teologic 

Ortodox ”Sf. Ap. Andrei” Galați,  29 ianuarie 2020; 

➢ Prof. Năstase Geta 

-   A pregătit elevii participanți la  Olimpiada de religie-etapa  locală 

   A coordonat pregătirea elevei Stratulat Andreea din clasa a XI a F care a participat  la 

Simpozionul naţional „ Reflecţii ale tinerilor despre satul românesc-mărturii despre 

preoţi, învăţători şi gospodari” desfăşurat la seminarul Teologic Sfântul Andrei  din Galaţi.  

- A îndrumat-o pe eleva Băltăgaru Maria din clasa a IX a A să participe la 

Concursul de pictură iconografică cu tema „ Naşterea Domnului” , la care 

aceasta a obţinut locul I. 

La sfârșitul semestrului s-a realizat o analiză a progresului în învățare la disciplinele din cadrul 

Comisiei Metodice Om și societate după cum urmează : 

Analiza la Istorie 

La testele inițiale, de remarcat că elevii au reuşit în cea mai mare parte să răspundă mai bine 

la itemii obiectivi și semiobiectivi. Prin aplicarea testului s-a observat că elevii au întâmpinat 

https://lumeapecareodescoperi.ro/wp-content/uploads/2019/10/Anexa-5_Concursuri-nefinantate-MEN_2020.pdf
https://lumeapecareodescoperi.ro/wp-content/uploads/2019/10/Anexa-5_Concursuri-nefinantate-MEN_2020.pdf
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dificultăți la  rezolvarea itemilor subiectivi, ceea ce a demonstrat faptul că mulți dintre ei nu ştiu să 

prelucreze informaţia, să folosească limbajul istoric, nu  ştiu să gândească şi să se exprime liber.  

Majoritatea elevilor au obţinut note cuprinse între 5,00 şi 6,99, ceea ce dovedeşte un nivel 

relativ  scăzut  al claselor. Cele mai frecvente probleme s-au datorat citirii neatente a textelor şi  

dificultăţilor de receptare a limbajului de specialitate. Elevii trebuie conştientizaţi asupra necesităţii 

ca orice temă să fie abordată cu responsabilitate şi cu atenţie. 

Pentru a corecta aceste deficiențe este necesară aplicarea la ore a unor exerciții care implică 

mai multă creativitate, folosirea în contexte diferite a noilor termeni istorici achiziționați. 

La clasele care dau teză, progresele înregistrate constau în faptul că cca 70% dintre elevi au 

rezolvat corect partea a doua a tezei care impunea utilizarea conectorilor specifici argumentării. A 

crescut numărul elevilor care au folosit operații precum analiza, sinteza, comparația, cauzalitatea, 

înlănțuirea logică a informațiilor, folosirea limbajului istoric. 

          Drept consecință a acestor constatări, pot fi aplicate unele măsuri și metode pentru 

ameliorarea situației existente și îmbunătățirea rezultatelor testelor de revenire și a tezelor : 

• construirea de hărți mute și de axe cronologice ; 

• folosirea, în mod regulat, a planșelor tematice, a hărților murale, a altor materiale 

didactice; 

• exerciții de caracterizare a unei epoci istorice utilizând limbajul de specialitate; 

• realizarea unor glosare de termeni istorici pe o temă dată ; 

• exerciții de grupare a cauzelor unor evenimente, fapte, procese istorice; 

• construirea de argumente în susținerea unui punct de vedere. 

Analiza la disciplinele de Cultură civică -Gimnaziu:              

Puncte tari: 

- Identificarea termenilor specifici ; 

- Identificarea validităţii unui raţionament; 

             Puncte slabe: 

- slaba înţelegere a structurii argumentului dat şi a relaţionării cu premisele nou incluse; 

- argumentarea unei opinii; 

- înţelegerea textului. 

Plan de ameliorare: 

- sensibilizarea elevilor faţă de valorile etice şi estetice, 

- îndrumarea elevilor în scopul însuşirii unui limbaj adecvat în cadrul unei prezentări 

orale sau scrise, 

- stabilirea valorilor trecutului prin raportare la prezent 

- coordonarea elevilor în scopul înţelegerii mesajelor scrise 

- acordarea unei importanţe sporite lucrului cu sursele pentru ca elevii să fie capabili 

să evidenţieze relaţia cauză-efect într-o succesiune de evenimente 

- îndrumarea elevilor în scopul însuşirii unui limbaj adecvat în cadrul unei prezentări 

orale sau scrise, 

- stabilirea valorilor trecutului prin raportare la prezent 

Analiza la Geografie 

În primele săptămâni din anul școlar 2018-2019, în cadrul orelor de Geografie, domnul 

profesor Iurașcu Georgian a realizat o verificare inițială a elevilor claselor a V-a și a IX-a. Aceste 

verificări au avut menirea de a identifica cunoștințele, priceperile și atitudinile potențiale cu care 

pornesc la drum în noul an școlar elevii chestionați.Verificările au cuprins subiecte cu diferite grade 

de dificultate pentru categoriile de elevi,astfel ca fiecare elev să aibă satisfacția obstacolului învins. 

Pe parcursul semestrului I a realizat și numeroase verificări scrise și orale,ce au avut drept 

consecință stabilirea mediei semestriale. În urma comparării verificărilor inițiale cu rezultatele 

obținute ulterior, adică stabilirea mediilor semestriale,am ajuns la următoarele concluzii: 



52 

 

-cei mai mulți elevi dispun de un potențial mediu spre ridicat,fapt confirmat atât de 

verificările inițiale,dar și de cele aplicate pe tot parcursul semestrului. 

-cei mai mulți elevi au obținut medii de minim 8 și majoritatea de 9. 

-mediile semestriale au depășit în medie cu 20-25% rezultatele verificărilor inițiale. 

Prin urmare, elevii dispun în majoritatea lor de un potențial ridicat de învățare ce necesită 

o stimulare corespunzătoare din partea procesului instructiv-educativ.Cu toate acestea,există și 

elevi mai puțin pregătiți din diferite motive ce țin de pregătirea lor anterioară sau de interesul față 

de anumite materii. 

În concluzie, în continuare trebuie să realizez un proces instructiv-educativ axat atât pe 

perfecționarea celor cu un potențial mai ridicat,cât și pe realizarea unui proces ușor individualizat 

necesar îmbunătățirii traseului școlar al celor cu ușoare probleme de adaptare socio-profesională. 

Analiza la Logică, argumentare și comunicare 

Testul iniţial  a urmărit stabilirea nivelului de raționalizare al elevilor la începutul clasei a 

IX- a. Acest test presupune un nivel mediu de dificultate .Din analiza testelor s-a observat că 

majoritatea elevilor au indentificat corect emițătorul și receptorul comunicării, precum și situațiile 

de comunicare. Un număr destul de mare de elevi a recunoscut argumentul  şi a identificat  

propozițiile adevărate și cele false .Majoritatea elevilor au rezolvat corect prima parte a testului. 

Deşi majoritatea elevilor au identificat corect argumentul, o parte din elevi nu au știut să 

construiască  un argument propriu în care să susțină teza dată. 

Elevii au identificat premisa și concluzia, dar nu au știut să  formuleze premisa subînțeleasă. 

O parte din elevi nu au reusit sa rezolve integral  și corect partea a II-a  

Ca urmare a obținerii rezultatelor menționate mai sus, propunem un plan de îmbunătățire e 

rezultatelor școlare : 

           • aplicarea unor metode interactive – centrate pe elev;  

• elaborarea unor fişe de lucru, care urmăresc rezolvarea unor sarcini de la general la 

particular şi de la noţiuni mai simple la cele mai complexe; 

•  evaluarea continuă şi periodică a tuturor elevilor prin fişe de evaluare care urmăresc mai 

multe categorii de itemi: subiectivi, obiectivi şi semiobiectivi; 

• verificarea temelor pentru acasă şi observarea sistematică a elevilor.   

Obiectivul V.  Perfecţionarea didactică 

În semestrul I, anul școlar 2019-2020, 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 semestrului I, la activităţile desfăşurate în cadrul 

Cercurilor Metodice la disciplinele predate.  

Perfecţionarea curentă s-a realizat prin participare la: stagii periodice de informare ştiinţifică 

de specialitate şi în domeniul ştiinţelor educaţiei, cursuri organizate de instituţii de învăţământ 

superior sau cursuri organizate de societăţi ştiinţifice şi de alte organizaţii profesionale ale 

personalului didactic; 

Științe socio-umane 

➢ Cristache Liliana 

Curs de formare ” Consilier pentru dezvoltare personală” organizat de Asociația Centrul 

Educațional Practic, Galați, 05-27 octombrie 2019 

Membru în Consiliul Consultativ al ISJ pentru disciplinele Socio-umane și a participat la 

întalnirile Consiliului  

➢ Iosif Lenuța 

         Este membru în Consiliul Consultativ la discipline Socio-umane și a participat la întalnirile  

Consiliului  

A desfășurat activitate de formator pentru  cursul Rolul leadershipului în management în 

perioada 04.11.2019- 01.02.2020  
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Geografie  

➢ Bulgaru Mariana  

Consfătuirea cadrelor didactice, disciplina Geografie, desfășurată la Liceul de Arte ”Dimitrie 

Cuclin” Galați în data de 28.09.2020. 

Participare la cercul  metodic al  profesorilor de Geografie, desfășurat în data de 16.XI.2019 

la Școala Gimnazială nr. 1 Tulucești 

Program de conversie profesională, disciplina BIOLOGIE, forma de învăţământ cu frecvență, 

durata 4 semestre (2 ani) 2018-2020, 580 ore, organizat de UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE 

JOS" GALAŢI Departamentul de Formare Continuă şi Transfer Tehnologic. 

Religie 

➢ Prof . Popa Ionica Viorica 

În calitate de coordinator SNAC a întocmit Calendarul activităților SNAC 2019-2020; 

A susţinut cu elevii un Recital de cântece tradiţionale româneşti de 1 Octombrie, Ziua 

Internaţională a Persoanelor Vârstnice, la Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale “Speranţe 

pentru vârsta a treia” Galați; 

A pregătit momentul artistic „Plugușorul” în cadrul serbării școlare și un  Concert de 

colinde de Crăciun cu elevii CNMK la Biblioteca “Eugène Ionesco”, 12 decembrie 2019; 

A obținut Certificat de Absolvire în urma participării la cursul „Consilier pentru 

dezvoltarea personală”, octombrie 2019; 

A obținut Diploma de participare pentru activitatea de leadership din cadrul Inițiativei 

Globale de a fi o persoană de valoare care adaugă valoare altora; 

În calitate de profesor metodist a susținut inspecțiile curente colegilor înscriși la gradul 

didactic I, la disciplina Religie-Ortodoxă; 

A participat la Cercul metodic al disciplinei Religie desfășurat în data de 14.12. 2019, la 

Liceul Tehnologic Paul Dimo, Galați; 

În calitate de profesor mentor a îndrumat activitatea de practică pedagogică a studenților 

din anul III de la Telogie Ortodoxă Didatică a Facultății de Teologie-Litere, din Universitatea 

Dunărea de Jos, Galați; 

A încheiat un Protocol de colaborare Școala Gimnazială Nr. 1 Adam în vederea 

organizării proiectului socio-educativ „Bucuria de a dărui” derulat în anul școlar 2019-2020;  

A încheiat un Acord de Colaborare cu Centrul de Zi „Speranțe pentru vârsta a treia”  în 

vederea implementării Proiectului SNAC „Uniți prin generozitate”; 

A participat la activitățile: 

1. „Amintește-ți de mine - dedicat Zilei Mondiale de comemorare a victimelor 

traficului Rutier” derulat cu IPJ, Galați , ISUJ, SMURD Galați; 

2. „Stop consumului de droguri ori a substanțelor interzise precum și violența în 

familie”, Poliția Municipiului galați, noiembrie 2019 

3. „Ridică-te și fă o diferență” – activitate de schimbare a ideii de eșec asupra elevilor; 

➢ Prof. Năstase Geta  

  Pe 11.09.2019 a participat  cu elevii clasei 10 C la activitatea „ 10 pentru siguranţă” 

desfăşurată în colaborare  cu doamna inspector psiholog Angelica Dumitru 

Pe 21.11.2019 a însoţit clasa a XII a F la Târgul Educaţional „ STUDENT # UDJG”. 

Pe data de 25 .11.2019, cu prilejul hramului bisericii Sfântul Stelian a realizat, în colaborare 

cu doamna profesor Popa Viorica, un program artistic de cântece, joc şi poezie românească la care 

au participat elevi ai CNMK şi ansamblul Doiniţa Covurluiului  la Centrul de zi „ Speranţe pentru 

vârsta a III a”. 

Cu prilejul sărbătoririi Sfântului Apostol Andrei , ocrotitorul oraşului Galaţi a însoţit elevii 

din clasa a XI a E la catedrala Sfântul Nicolae , pentru a venera sfintele moaşte. 

          In data de 16.11.2019 a participat la Cercul pedagogic al profesorilor de religie desfăşurat pe 

semestrul I la Scoala Gimnaziala nr.1 , Şendreni. Activitatea a avut ca temă:” Personalităţi marcante 

în fruntea Bisericii ortodoxe Române . Patriarhii Nicodim Munteanu şi Iustin Moisescu.” 
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A depus dosarul pentru înscrierea la Examenul de acordare a gradului I didactic la 

Facultatea de Teologie ortodoxă „ Justinian Patriarhul” din Bucureşti . 

S-a înscris şi urmează Cursul „ Profesori pregătiţi-Profesori motivaţi!” în cadrul Proiectului 

POCU 73/6//6/105405. 

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  semestrul I, anul școlar  2019-

2020. 

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 

semestrului I al anului școlar 2019 – 2020 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 

• Existenta portofoliului elevului 
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• 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. 

• Coordonarea activităților cercului de informatică și explorare a tehnologiei STEM ”Let's Do 

IT ” la care au participat elevi ai claselor a X-a de la specializările științe ale naturii și 

matematică informatică, intensiv informatică – profesor coordonator Popescu Mădălina 

• 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 și dezvoltarea progresivă a aplicațiilor 

(profesori: Neagu Violeta la clasa a XII-a D, Dimitrievici Lucian la clasa a XII-a F, 

Alexandri Lia la clasa a XII-a E) 

• 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 

• Coordonarea activităților proiectului ”CNMK Lumină și carte” alături de dna prof. Bulgaru 

Mariana și bibliotecar Grigorescu Roxana, noiembrie – decembrie 2019 – prof. Popescu 

Mădălina 

• Organizarea activității ”Esențele cărților”- concurs de creativitate organizat și desfășurat în 

data 07.11.2019 cu ocazia sărbătoririi patronului spiritual al liceului. (prof. coordonatori 

Neagu Violeta și Postelnicu Adriana, prof. Popescu Mădălina implicată în activitate),  

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  cercuri metodice organizate de ISJ, 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 ”Transdisciplinaritatea – o dimensiune a personalității cadrului”, 

organizat de Liceul Tehnologic de Marină și Liceul Tehnologic Costache Conachi Pechea 

(toți profesorii de informatică) 

• Participarea la cercul metodic de Educație Tehnologică, sem. I, desfășurat la Școala 

Gimnazială nr.2 Galați, în data de 07.12.2019, având tema ,,Valențe creative în Educație 

tehnologică și aplicații practice-creativitatea în abordarea disciplinei și stimularea 

imaginației elevilor”, conform adeverinței nr.2700 din 07.12.2019 prof. Velea Marcela 

• Participarea la activitățile cercului metodic pentru directorii din instituțiile de învățământ 

preuniversitar, cu tema  ”Promovarea imaginii instituționale ca rezultat al comunicării 
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manageriale eficiente la nivelul unităților școlare preuniversitare”, organizat de Liceul 

Tehnologic Tudor Vladimirescu, 04.12.2019 – prof. Popescu Mădălina 

• Participarea la Workshopul ”Modelare digitală-3D printing”, organizat de ECDL România 

și Colegiul Național ”Ghe. Munteanu Murgoci”, Brăila, 07.09.2019– prof. Popescu 

Mădălina, Dimitrievici Lucian 

• Participarea la Seminarul de Management Modern în Educație, ediția a XI-a, organizat de 

Oameni și Companii, București – prof. Popescu Mădălina 

• Participarea la Programul de formare ”Consilier pentru dezvoltare personală” – organizat de 

Asociația Centrul Educațional Practic Brăila, 05.10.2019 - 27.10.2019, 40 ore – prof. 

Popescu Mădălina 

• Finalizarea studiilor doctorale și lucrării de doctorat ”Studiul imaginilor digitale complexe 

folosind operatori statistici” – prof. Dimitrievici Lucian 

• Participarea curs de formare mentor – prof. Dimitrievici Lucian 

• Participare la cursul de conversie profesională organizat de Universitatea ,,Dunărea de Jos” 

Galați, Informatică, promoția 2018-2020 – prof. Velea Marcela;                                       

Activități metodice 

• Participarea la activitățile metodice și științifice organizate în cadrul comisiei metodice/ 

catedrei, consiliului profesoral  

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 

• Coordonarea centrului ECDL RO252 pentru modulele ECDL Profil Bac şi ECDL Profil 

Start Bac – Popescu Mădălina profesor coordonator, Dimitrievici Lucian profesor 

examinator. În cadrul centrului se organizează frecvent simulări și examene ECDL. 

Activitatea centrului presupune planificarea examenelor, solicitarea permiselor, solicitarea 

creditelor transferabile pentru cadre didactice, formarea și certificarea ECDL a elevilor, 

aceasta fiind necesară echivalării competențelor digitale profesionale a absolvenților de 

liceu, probă a examenului de bacalaureat. 

• Elaborarea subiectelor pentru examenul de diferență la informatică, (profesor Dimitrevici 

Lucian și Alexandri Lia). 

• Activitate în calitate de președinte în cadrul comisiei de acordare burse și a altor forme de 

sprijin material pentru elevii din școală, septembrie 2019 – prof. Popescu Mădălina 

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  și a propus subiecte în 

cadrul  comisiei de elaborare a subiectelor în vederea susținerii examenului de atestare 
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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 baze de date din cadrul examenului de atestare 

profesională. 

• Profesor coordonator al cercului metodic la disciplina informatică pentru liceu – prof. Neagu 

Violeta 

• Elaborarea subiectelor și participarea în comisia de evaluare la concursul pentru ocuparea 

posturilor vacante – prof. Neagu Violeta 

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 

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. 

• Participarea la Târgul Educațional ”Student #UDJG” în calitate de însoțitor de grup, 

organizat de Universitatea ”Dunărea de Jos” Galați, 22 noiembrie 2019 – prof. Popescu 

Mădălina 

• Participarea la evenimentul de leadership pentru tineri din cadrul Inițiativei Globale pentru 

tineri John Maxwell Team,17.10.2019 – prof. Popescu Mădălina 

• Participarea la Campania de prevenire ”10 pentru siguranță” organizată la CNMK de 

Agenția Națională Antidrog CPECA Galați – 11.09.2019 – prof. Popescu Mădălina 

• Participarea la vernisajul expoziției temporare ”Un veac de zoologie în România. Amintiri 

despre viitor” desfășurat la Complexul Muzeal de Științele Naturii Galați, 06.11.2019 – prof. 

Popescu Mădălina 

• Participare la activitatea cu tema ”Orientarea în carieră – decid responsabil și informat” 

organizată la CNMK de coordonator de proiecte și programe prof Ganea Mariana în 

colaborare de Inspectoratul de poliție penitenciară Galați – prof. Popescu Mădălina 

• Participare la Campania ”De la inimă la inimă” coordonată de psiholog școlar Mioara Boca 

Zamfir – decembrie 2019 – prof. Popescu Mădălina 

• Realizarea unor expoziții cu lucrările elevilor având diferite teme: toamnă, felicitări, desene 

specifice anotimpurilor, specifice zilei de 1 Decembrie, diferite obiecte decorative specifice 

Crăciunului – prof. Velea Marcela 

• Alte activități menționate în calendarul de activități. 
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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 

• S-a obținut suplimentare de buget de la Primăria Municipiului Galați la 27.09.2019 pentru 

achiziționarea a 33 de calculatoare pentru laboratorul de informatică 3 în urma memoriului 

depus la Primărie în data de 22.03.2019 – prof. Popescu Mădălina și Neagu Violeta 

• Instalarea aplicațiilor necesare funcționării optime a calculatoarelor din laboratorul 3 și 

adăugarea lor la rețeaua de calculatoare - prof. Borș Gabriel 

• 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 

- Îmbunătățirea bazei materiale cu sisteme de calcul noi 

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 

- 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; 

- 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 
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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 semestrul I, 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 semestrului I,  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 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 ale 

semestrului, au evidenţiat acomodarea elevilor cu cerinţele programelor şi progresul realizat după 

o ghidare didactică adecvată la cerinţele colectivului. 

       Pe parcursul semestrului s-a urmărit 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. 

       În semestrul I s-a stabilit graficul pregătirii echipelor reprezentative de fotbal, baschet, volei, 

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 semestriale a elevilor. 
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     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) 

   Rezultate obţinute la O.N.S.S. şi concursurile acreditate de M.E.C.S. 

      O.N.S.S. HANDBAL  FETE  Locul III  Etapa Judeţeană Prof. Munteanu Dumitru 

      O.N.S.S. FOTBAL  LOCUL I Etapa Municipală 

                         

Prof. CĂLIN VALENTIN – Educaţie  muzicală 

• Participare cu Corul şi Formaţia şcolii la Serbarea de Crăciun a Colegiului Naţional 

„Mihail Kogălniceanu”. 

• Participarea la Spectacolul de Colinde „Dimitrie Cuclin şi prietenii”. 

Prof. ROLEA CRISTIAN – Educaţie plastică 

• Organizarea şi participarea cu Trupa de Teatru la Serbarea de Craciun a Colegiului 

Naţional „Mihail Kogălniceanu”. 

OBIECTIVUL V           Perfecţionare didactică 

      În semestrul I, s-au desfăşurat activităţi metodice care au avut ca obiectiv perfecţionarea 

didactică. 

- Profesorii Ariei curriculare au participat la Consfătuirile metodice ale disciplinelor – 

septembrie 2019 

- Prof. Cazanoschi Gelu, Prof. Munteanu Dumitru au participat la cercul metodic de educaţie 

fizică: Sem I  Colegiul Tehnic „Dumitru Moţoc” noiembrie 2019 

- Prof. Rolea Cristian şi Prof. Călin Valentin, au participat la cercul metodic al profesorilor 

de arte vizuale şi educaţie muzicală,  

- Prof. Cazanoschi Gelu a susţinut lecţia deschisă cu tema „Dezvoltarea forţei generale cu 

accent pe tonifierea principalelor grupe musculare ” clasa IXC  susţinând şi referatul cu 

aceeaşi temă 

- Prof. Munteanu Dumitru a susţinut lecţia deschisă cu tema „Consolidarea aruncării la coş 

cu o mană de pe loc” clasa VI A susţinând şi referatul cu tema „Jocul sportiv, mijloc de 

dezvoltare fizică generală” 

- 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 semestrul I al anului şcolar 

2019-2020 

 

Întocmit   

Responsabil Aria Curriculară 

Prof. Munteanu Dumitru 
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XI. 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 semestrul I al 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.   

A. Coerenţă şi continuitate în formarea iniţială şi continuă  

 Asigurarea continuităţii dinamicii profesionale prin parcurgerea unor programe de 

 formare  care să răspundă atât nevoilor induse de evoluţia sistemului de învăţământ, cât şi 

 conştietizării individualizate a nevoilor de evoluţie în carieră. 

     B.  Valorificarea de către şcoală a oportunităţilor şi cadrul instituţionalizat de  

 formare continuă 

▪ Perfecţionarea curentă: 

- Desfăşurarea de activităţi de dezvoltare profesională pe arii curriculare / comisii, prin 

cercuri metodice; 

-  Participarea  cadrelor didactice la cursuri /programe de formare realizate de diferiţi 

furnizori de programe educaţionale acreditaţi de MEN; 

- Valorificarea competenţelor cadrelor didactice care au urmat cursuri de formare prin 

exemple de bună practică profesională; 

- Valorificarea concluziilor şi recomandărilor făcute în cadrul asistenţelor şi 

interasistenţelor realizate la ore. 

▪ Perfecţionarea prin grade didactice:  

- Participarea cadrelor didactice la concursurile pentru obţinerea gradelor didactice, ca 

reflectare a a progresului în formare/ dezvoltarea competenţelor profesionale; 

- Stimularea înscrierii pe traiecte postuniversitare de aprofundare a specialităţii; 

▪ Perfecţionarea periodică: 

 Participarea cadrelor didactice la programe acreditate de perfecţionare pentru acumularea 

 într-o perioadă de 5 ani a 90 de credite profesionale transferabile.  

 CURSURI  ŞI SEMINARII  DE FORMARE 

Cursul  CONSILIER PENTRU DEZVOLTARE PERSONALĂ, desfăşurat în  perioada 5 - 

27.10.2019, cu durata de 40 ore, organizat de Asociaţia Centrul Educaţional Practic, Brăila şi SIP 

Galaţi la care au participat: 

POPESCU MĂDĂLINA (Director)  

MUŞUNOIU-NOVETSCHI MONICA (Inspector) 

GANEA MARIANA (Chimie) 

CRISTACHE LILIANA (Socio-umane) 

ŢIGĂNUŞ VERONICA (Limba română) 

NEAGU MIHAELA SIMONA (Limba engleză) 

BÎRA RODICA (Limba franceză) 

IONESCU ANDREEA (Limba engleză) 

MOGOŞ CĂTĂLIN (Biologie) 

POPA VIORICA (Religie) 

POSTELNICU ADRIANA (Limba română) 

VIZINTEANU RODICA (Limba franceză) 

VRABIE IRINA (Limba franceză) 
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ROLEA CRISTIAN (Ed. plastică) 

AMARINE CĂTĂLINA (Laborant) 

POPESCU MĂDĂLINA (DIRECTOR) 

• Participarea la Seminarul de Management Modern în Educație, ediția a XI-a, organizat de 

Oameni și Companii, București  

• Participarea la Workshopul ”Modelare digitală-3D printing”, organizat de ECDL România 

și Colegiul Național ”Ghe. Munteanu Murgoci”, Brăila, 07.09.2019 

• Workshop aplicat ”Modelare și Imprimare 3D”, 22.10.2019, 8 ore, ECDL România 

• Workshop ”Promovarea imaginii instituționale ca rezultat al comunicării manageriale 

eficiente la nivelul unităților școlare preuniversitare”, 4.12.2019, 8 ore, ISJ Galaţi şi Liceul 

Tehnologic Tudor Vladimirescu 

BĂLĂUȚĂ DANA (DIRECTOR ADJUNCT)  

• Cursul ,,Rolul leadershipului în managementul organizației”,  decembrie 2019-ianuarie 

2020, 25 credite, FSLI 

DIMITRIEVICI  LUCIAN (INFORMATICĂ) 

• Participarea la Workshopul ”Modelare digitală-3D printing”, organizat de ECDL România 

și Colegiul Național ”Ghe. Munteanu Murgoci”, Brăila, 07.09.2019 

• Participare curs de formare mentor  

DRĂGAN AURORA (LIMBA ENGLEZĂ) 

Seminarii web: 

• “How routines Support Effective classroom Management and Teacher Planning”American 

English for Educators  

• “Strategies For Managing Large Classes”American English for Educators  

• “Creating And Adapting Materials For a Multilevel Class”American English for Educators  

•  “Creating a Digital Newspaper” American  English for Educators  

• “Hand-on Language Learning withMobile Devices”American English for Educators  

NĂSTASE GETA (RELIGIE) 

• Cursul „Profesori pregătiţi-Profesori motivaţi!” în cadrul Proiectului POCU 

73/6//6/105405. 

NEAGU MIHAELA SIMONA (Limba engleză) 

• seminar web ‘’Creating a multicultural classroom with monolingual learners”, National 

Geographic Learning, 26.09.2019 

• seminar web Developing learner agency in your classroom, National Geographic Learning, 

2.10.2019 

• seminar web ‘’Empowering teenagers to be the change the world needs”, National 

Geographic Learning, 7.11.2019 

• seminar web  ‘’More than just answers”, Fischer International, National Geographic 

Learning, 7.11.2019 

• seminar web ‘’Learning academic content through English”, 26.11.2019   

NECULA-VIJELIE CARMEN (MATEMATICĂ) 

• Cursul ,,Rolul leadershipului în managementul organizației” 

    CERCURI METODICE 

COMISIA INFORMATICĂ ŞI TEHNOLOGII 

• Popescu Mădălina - Participarea la activitățile cercului metodic pentru directorii din 

instituțiile de învățământ preuniversitar, cu tema  ”Promovarea imaginii instituționale ca 



63 

 

rezultat al comunicării manageriale eficiente la nivelul unităților școlare preuniversitare”, 

organizat de Liceul Tehnologic Tudor Vladimirescu, 04.12.2019  

• Participarea la activitățile cercului metodic pentru directorii din instituțiile de învățământ 

preuniversitar, cu tema ”Transdisciplinaritatea – o dimensiune a personalității cadrului”, 

organizat de Liceul Tehnologic de Marină și Liceul Tehnologic Costache Conachi Pechea 

(toți profesorii de informatică) 

• Velea Marcela - Participarea la cercul metodic de Educație Tehnologică, sem. I, desfășurat 

la Școala Gimnazială nr.2 Galați, în data de 07.12.2019, având tema ,,Valențe creative în 

Educație tehnologică și aplicații practice-creativitatea în abordarea disciplinei și stimularea 

imaginației elevilor” 

COMISIA LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ 

• Ganea Veronica - Cercul metodic al disciplinei Limba şi literatura română, cu tema 

"Modalităţi de aplicare a programei şcolare de clasa a VIII-a-Elemente de construcţie a 

comunicării", 1.11.2019, 4 ore, Colegiul Naţional "Vasile Alecsandri" Galaţi 

COMISIA OM ŞI SOCIETATE 

• Bulgaru Mariana – participare la Cercul metodic al profesorilor de geografie, 16.11.2019, 

4 ore, Școala Gimnazială nr. 1 Tulucești 

• Popa Viorica – participare la Cercul metodic al profesorilor de religie, 14.12.2019, 6 ore, 

Liceul Tehnologic Paul Dimo 

• Năstase Geta – participare la Cercul profesorilor de religie, cu tema :” Personalităţi 

marcante în fruntea Bisericii ortodoxe Române . Patriarhii Nicodim Munteanu şi Iustin 

Moisescu.”, 16.11.2019, 6 ore , Şcoala Gimnazială nr. 1 Şendreni  

COMISIA LIMBI GERMANICE 

• Neagu Mihaela Simona (Limba engleză) - participare la cercul metodic la gimnaziu cu tema  

,,Mijloace, procedee şi metode de dezvoltare a creativităţii elevilor în cadrul orelor de limbi 

moderne”, Şc. Gimn. Nr. 5 Galaţi, 16.11.2019 

SIMPOZIOANE, CONFERINŢE 

POPESCU MĂDĂLINA (DIRECTOR) - Participare la Conferința Națională de Management 

modern în educație - Gala Edumanager.ro, ediția a VII-a, 21.11.2019, 8 ore, Oameni şi Companii 

POPA VIORICA , NĂSTASE GETA (Religie) - Simpozionul Naţional „Reflecţii ale tinerilor 

despre satul românesc-mărturii despre preoţi, învăţători şi gospodari” , 28.11.2019, 6 ore, 

Seminarul Teologic Sfântul Apostol Andrei 

  FORMATORI , METODIŞTI, MENTORI 

IOSIF LENUŢA - a desfășurat activitate de formator pentru  cursul ,,Rolul leadershipului în 

management” în perioada 04.11.2019- 01.02.2020, 100 ore, Federaţia Sindicatelor Libere din 

Învăţământ 

ACTIVITĂŢI LA NIVEL DE MUNICIPIU ŞI JUDEŢ 

INSPECTORI DE SPECIALITATE 

- profesor BĂLAN LAURA (Limba engleză) 

- profesor BUJOR VIORICA, SAULEA TATIANA (Matematică) 

-  profesor NOVETSCHI MUŞUNOIU MONICA IULIANA (Informatică) 

- profesor PUŢANU MARIUS (Geografie) 

POPA VIORICA -  în calitate de profesor metodist a susținut inspecțiile curente colegilor înscriși la 

gradul didactic I, la disciplina Religie-Ortodoxă 
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- în calitate de profesor mentor a îndrumat activitatea de practică pedagogică a 

studenților din anul III de la Telogie Ortodoxă Didatică a Facultății de Teologie-

Litere, din Universitatea Dunărea de Jos, Galați 

Activitate ca profesori metodişti au susţinut şi: 

ALEXANDRU TANŢA (Limba română) 

BÎRA RODICA (Limba franceză) 

GANEA MARIANA (Chimie) 

NECULA-VIJELIE CARMEN (Matematică) 

• POPESCU MĂDĂLINA și NEAGU VIOLETA (INFORMATICĂ) - Profesori membri în 

Consiliul Consultativ al profesorilor de informatică  

• NEAGU VIOLETA (INFORMATICĂ) - Profesor coordonator al cercului metodic la 

disciplina informatică pentru liceu 

• NECULA-VIJELIE CARMEN (MATEMATICĂ) - Profesor membru în Consiliul consultativ 

al ISJ al profesorilor de matematică 

    PERFECŢIONARE 

Profesori care desfăşoară activităţi în cadrul şcolilor doctorale: 

MUŞUNOIU-NOVETSCHI MONICA 

VRABIE IRINA 

IONESCU ANDREEA 

DOBRINOIU MARIA 

CONDREA GABRIELA 

• DIMITRIEVICI LUCIAN (Informatică) - Finalizarea studiilor doctorale și lucrării de 

doctorat ”Studiul imaginilor digitale complexe folosind operatori statistici”  

Profesori înscrişi la Master: 

BÎRA RODICA (Limba franceză) 

VIZINTEANU RODICA (Limba franceză) 

CONDREA GABRIELA    

- Master IIMLRE, An II, Universitatea ,,Dunărea de Jos’’ Galați, Facultatea de litere (Limba 

română) 

- Master Cultura germană în context european, An I, Universitatea ,,Al.I.Cuza’’Iași, Facultatea 

de litere (Limba germană) 

CONVERSIE PROFESIONALĂ 

• Bulgaru Mariana (Geografie) - Program de conversie profesională, disciplina BIOLOGIE, 

2018-2020, Universitatea Dunărea de Jos Galaţi, Departamentul de Formare Continuă şi 

Transfer Tehnologic 

• Velea Marcela (Ed. Tehnologică) -  Participare la cursul de conversie profesională organizat 

de Universitatea ,,Dunărea de Jos” Galați, Informatică, promoția 2018-2020   

GRADE DIDACTICE 

CONDREA GABRIELA – înscriere Definitivat 

           NĂSTASE GETA –înscrierea la Examenul de acordare a gradului didactic I la Facultatea 

de Teologie ortodoxă „ Justinian Patriarhul” din Bucureşti . 

 

Întocmit,    

Responsabil Comisia de Formare continuă şi perfecţionare 

profesor Neagu Mihaela Simona 
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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 importantă  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 deviolenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definite 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 bunăştiinţă, 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 instructive educative şi nu numai, existând 

o comunicare optima 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. 

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 

sensibilizării acestora; 

- Realizarea comunicării interinstituţionale; 

- Formarea atitudinii responsabile faţă de comportamentul propiu şi al celorlalţi în condiţiile 

cunoaşterii şi înţelegerii drepturilor şi îndatoririlor. 
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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 semen distincte; 

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

măsurilor şi planurilor de acţiune; 

- Înregistrarea actelor de violenţă pe baza unei fişe avizate; 

- Întroducerea unor teme privind prevenirea violenţei 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 individual şi de grup a elevilor în vederea prevenirii comportamentelor 

agresive; 

- Implicarea elevilor şi a profesorilor diriginţi în activităţile dedicate fenomenului de 

violenţă; 

- Dezvoltarea preocupărilor sportive prin participarea la activităţi şi concursuri cu caracter 

sportiv (fotbal, 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; 

- Dezbaterea unor teme la orele de dirigenţie privind reducerea fenomenului de violenţă în 

şcoală. 

ANALIZA SOWT 

PUNCTE TARI: 

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

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

incinta unităţii; 

- Implicarea tuturor membrilor comisiei; 

PUNCTE SLABE: 

- Legătura cu părinţii copiilor cu probleme disciplinare uşor deficitară; 

- Implicarea părinţilor în remedierea manifestărilor negative a fost sporadică; 
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- ”Acoperirea” vinovaţilor pentru manifestările violente de către colectivul clasei. 

- Implicarea mai multor diriginţi şi profesori în proiecte educaţionale privind combaterea 

fenomenului de violenţă în mediulşcolar. 

AMENINŢĂRI: 

- Situaţia economico-socială precară; 

- Lipsa timpului petrecut de părinţi împreună cu copiiilor; 

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

- Existența grupurilor pe rețele de socializare și utilizarea lor în scopuri jignitoare 

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; 

- Supravegherea mai atentă a elevilor în timpul pauzelor; 

- Aplicarea procedurii de învoire a elevilor; 

- Notarea fără excepţii a absenţelor în catalog. 

La nivelul colegiului, pe parcursul semestrul I al anului școlar 2019-2020 nu au fost semnalate 

fapte/ manifestări violente sau abateri disciplinare în rândul elevilor. 

 

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 și profesorilor 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 punct de 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 2019 – 2020 în 

concordanță cu obiectivele generale ale programului: 

✓ S-a întocmit calendarul activităților SNAC, în parteneriat cu instituțiile comunitare în 

favoarea persoanelor aflate în dificultate; 

✓ S-a susţinut  cu elevii un Recital de cântece tradiţionale româneşti de 1 Octombrie, Ziua 

Internaţională a Persoanelor Vârstnice, la Centrul Multifuncţional de Servicii Sociale 

“Speranţe pentru vârsta a treia” Galați, cu scopul dezvoltării unor abilități de comunicare a 

persoanelor vârstnice; 
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✓ S-a susținut un program artistic cu ajutorul elevilor Colegiului nostru din „Doinița 

Covurluiului” la Centrul de Zi „Speranțe pentru vârsta a treia” cu ocazia hramului Bisericii 

Sfântul Stelian pentru 30 de bătrâni și 20 de copii aflați în Centrul de Plasament „Unirea”, 

Galați; 

✓ S-au donat fructe şi legume în campania “Săptămâna legumelor şi a fructelor”, în noiembrie 

2019, copiilor din Centrul de Plasament ”Unirea” și bătrânilor de la Centrul de Zi „Speranțe 

pentru vârsta a treia” cu elevii claselor a IX-a D și a X-a E și a XI-a 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. 2019, prof. Boca 

Mioara; 

✓ S-a derulat activitatea „Bucuria de a dărui”  pentru 45 de elevii defavorizați social de la 

Școala Gimnazială Adam, unde s-au donat ghetuțe noi, hăinuțe, dulciuri și jucării cu elevii 

claselor a VI-a -VII-a și a IX – XII coordonați de prof. Ganea Verinica, Necula Carmen, 

Ganea Mariana, Țigănuș Veronica, Năstase Geta, Amarine Cătălina, Oancă-Leonte Anca, 

Grigorescu Roxana; 

✓ S-a încheiat un Protocol de colaborare cu Școala Gimnazială Adam cu scopul susținerii 

elevilor cu situație materială precară, în vederea îmbunătățirii vieții sociale; 

✓ S-a susținut un Concert de colinde de Crăciun cu elevii CNMK  pe 15 decembrie la 

Biblioteca “Eugène Ionesco”, cu scopul strângerii de fonduri pentru persoanele aflate în 

dificultate de la Centrul Sfântul Stelian; 

Întocmit, 

Responsabil, 

Prof. Ionica-Viorica Popa 

 

RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE LUCRU 

PENTRU PROIECTE DE INTEGRARE EUROPEANĂ 

În anul scolar 2019-2020- semestrul I , 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.  

-7 octombrie 2019– consfătuire- la Liceu Tehnologic “Dumitru Motoc”  Galați 

Monitorizarea proiectelor europene, a activităţilor educative europene de către Directorul 

unitatii, responsabilul  comisie de programe si proiecte europene si membrii echipei: 

✓ septembrie 2019-ianuarie 2020  proiect  Standing Against Violence and Discrimination 

proiect înregistrat cu numărul de referinţă  2019-1-LT01-KA229-060496_5  ce se va 

desfasura in perioada 01 septembrie 2019 - 31 august 2021.  In perioada 01 septembrie – 

11 ianuarie 2020 s-au desfasurat urmatoarele activitati: 

➢ Septembrie elaborare de criterii de selectie a grupului tinta 

➢ Selectia grupului tinta -elevi 

➢ Elaborarea platformei Etwining 

➢ Elaborare Logo 

➢ 5 ianuarie 2020-10 ianuarie 2020 intalnire de management in Turcia Adana 

✓ Înscrierea ca parteneri in poiecte Erasmus  

Întocmit, 

Responsabil comisie, 

Prof. Iosif Lenuța 
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RAPORT ASUPRA ACTIVITĂŢII COMISIEI DE LUCRU 

DE SECURITATE ȘI SĂNTATE ÎN MUNCĂ ȘI SITUAȚII DE URGENȚE 

În temeiul Legii Securitatii si Sanatatii in Munca, 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  

scoalar 2019-2020- sem I, 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, 

- 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. 

- octombrie.2019 - ACTIVITATE DE SIMULARE  în colaborare inspectoratului pentru situatii 

de urgenta Galați , activitare realizată de prof Mogoș Cătălin 

În anul scolar 2019-2020 sem I 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 DE ACTIVITATE AL COMISIEI DIRIGINȚILOR 

ANUL SCOLAR 2019-2020, SEM. I 

Comisia diriginților din Colegiul Național “Mihail Kogălniceanu”-Galați este  formată din 

28 de membri, profesori diriginți ai celor 28 de clase din instituție : prof. Rodica Vizinteanu (cls.a 

V-a), prof. Veronica Ganea (cls.a VI-a), prof. Carmen Necula-Vijelie (cls.a VII-a),  prof. Mihaela 

Neagu (cls.a VIII-a), prof.  Vasilica Crăciun (cls.a IX-a A), prof. Adriana Postelnicu (cls.a IX-a B), 

prof. Gelu Cazanoschi (cls.a IX-a C),  prof. Viorica Popa (cls.a IX-a D), prof. Violeta Neagu(cls.a 

IX-a E), prof.  Cătălin Mogoş (cls.a IX-a F),  prof. Veronica Ţigănuş (cls.a X-a A),   prof. Georgiana 

Negoiţă (cls.a X-a B), prof. Liliana Cristache (cls.a X-a C), prof. Aurora Drăgan (cls.a X-a D), 

prof. Daniel Onose  (cls.a X-a E), prof. Emilian Dima (cls.a X-a F) , prof. Cristian Rolea (cls.a XI-

a A), prof. Mihai Crudu(cls.a XI-a B) , prof. Mariana Bulgaru (cls.a XI-a C), prof. Lenuţa Iosif 

(cls.a XI-a D), prof. Lucian Dimitrievici (cls.a XI-a E), prof. Tanţa Alexandru(cls.a XI-a F) , prof. 

Dumitru Munteanu , (cls.a XII-a A) prof. Rodica Bîra (cls.a XII-a B),  prof. Mariana Ganea (cls.a 

XII-a C),  prof. Camelia Negoiţă (cls.a XII-a D), prof. Gelu Coadă (cls.a XII-a E), prof. Cătălin 

Samoilă (cls.a XII-a F).  
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Proiectarea activitatii 

In demersul de proiectare a activitatii didactice, toți membrii Comisiei au respectat 

programele scolare in vigoare si au elaborat documentele de proiectare in conformitate cu 

particularitatile clasei de elevi, folosind, potrivit cerintelor actuale, cunostinte de TIC in realizarea 

propriu-zisa a acestora. 

Inainte de întocmirea planificărilor calendaristice, anuale și semestriale, membrii Comisiei 

au realizat analiza mediului educațional, s-au consultat cu elevii pentru a identifica centrele de 

interes ale acestora, astfel încât repartizarea numărului de ore pentru fiecare modul/ submodul al 

programei școlare a fost făcută în funcție de specificul și nevoile de ânvățare ale claselor de elevi. 

Managementul clasei de elevi 

La începutul anului școlar fiecare profesor diriginte a prelucrat la clasă ROFUIP și 

Regulamentul de ordine interioară. De asemenea, a organizat colectivul de elevi, stabilind în mod 

democratic responsabilul clasei și distribuind sarcini care să-i responsabilizeze pe toți elevii clasei. 

In total acord cu educabilii, s-au stabilit și derulat activități extracurriculare care au 

contribuit la dezvoltarea personală a acestora și la creșterea coeziunii grupului de elevi. 

Relația școală-familie 

Profesorii diriginți din CNMK au întreținut pe parcursul semestrului I o relație strânsă cu 

familiile elevilor, efectuând săptămânal ore de consultații cu părinții (conform graficului de la 

avizier) și ținând legătura cu aceștia telefonic sau prin intermediul grupurilor WhatsApp.  

Cele mai frecvente comunicări referitoare la situația generală școlară și disciplinară a 

elevilor, la colaborarea elevilor cu profesorii clasei s-au făcut prin intermediul lectoratelor cu 

părinții, care au avut loc într-o primă etapă la începutul anului școlar și ulterior, ori de câte ori 

situații speciale sau tematici de lectorate prestabilite  au impus-o.  

Întocmit 

Responsabil Comisia diriginților, 

                                                                                     Prof. Rodica Liliana Bîra 

 
 

RAPORTUL PRIVIND PROIECTELE ȘI PROGRAMELE EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI 

EXTRAȘCOLARE 

AN ȘCOLAR 2019-2020 – SEMESTRUL I 

Activitatea educativă din cadrul Colegiului a fost marcată de câteva repere majore : 

− Consilierea, îndrumarea elevilor privind alegerea carierei. 

− 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. 

− 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). 

I. Proiecte și programe desfășurate în școală : 

1. ”CNMK - lumină și carte”, ediția a V-a, proiect înscris în Calendarul activităților 

educative al C.N.M.K-noiembrie 2019, festival al științei și artei al cărui obiectiv general a 

fost dezvoltarea abilităților de comunicare și socializare, promovarea și păstrarea identităţii 
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culturale, sărbătorirea și cinstirea patronului spiritual – coordinator prof. Bulgaru Mariana, 

bibliotecar Grigorescu Roxana, în colaborare cu profesorii liceului.  

2. Săptămâna educației globale - 2019 Tema: ” Schimbările Climatice”, Proiect: Un 

mediu sănătos, o viaţă sănătoasă !, program european de educație globală propus de 

Ministerul Educației și Cercetării științifice  înscris în CAEN 2019, desfășurat în perioada 

18 -24 noiembrie 

2019, prof. coordonator Ganea Mariana în colaborare cu profesorii liceului. 

3. ”EUROSCOLA” Proiect de educație nonformală și informală, ”Educația schimbă vieți”, 

în perioada 24 iunie – 24 octombrie 2019, coordonator prof. Bălăuță Dana. 

5. Proiect Național ecOprovocarea, secțiunea Târgul de economie circulară, 2019-2020 - 

având ca scop reducerea  consumului de resurse necesare pentru realizarea produselor noi, 

prin reutilizarea produselor deja existente, coord. Prof. Ganea Mariana 

6. Proiectul “Halloween Exposition” Proiectul se desfăşoară în scopul promovării tradiţiilor 

occidentale şi a sărbătorii de Halloween, sărbătoare specifică 

americanilor/englezilor/irlandezilor etc., promovată şi pe plaiurile noastre în ultimii ani, 

fiind urmate întocmai tradiţiile occidentului. Proiect organizat de Consiliul Şcolar al 

Elevilor coordonatori pe dna. prof. Ganea Mariana și Rarinca Raluca - presedinte al CŞE 

CNMK. 

7. ”Supraviețuitorii climei” Editia a VIII-a - februarie-noiembrie 2019, proiect și concurs 

național  de educaţie ecologică, pentru dezvoltarea comportamentelor şi atitudinilor 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. 

8. ”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.  

9. ” Physical English” – Proiect și concurs interdisciplinar interjudețean, în perioada 

ianuarie- iunie 2019, profesori coordonatori Anca Oanca- Leonte și Camelia Negoita.  

10. Proiect Educaţional Campania 19 Zile de prevenire a abuzurilor și violențelor asupra 

copiilor și tinerilor are ca scop schimbarea comportamentului social pentru educarea şi 

mobilizarea tinerilor în acţiuni de prevenire a abuzului, neglijării, a consumului de droguri, 

a traficului de personae, perioada 1-19 noiembrie, coord. Prof. Ganea Mariana. 

11. Proiect Național EcoProvocarea - Târguri de economie circular, coord. Prof. Ganea 

Mariana  

II. Activitatea educativă și-a propus ca prin activitățile desfășurate să dezvolte și să 

promoveze următoarele valori și atitudini:  

1. Interes pentru învățare permanentă într-o lume în schimbare și în societatea cunoașterii; 

Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Euroscola ”Educația 

schimbă vieți” 

Proiect european Bălăuță Dana 

Rolea Cristian 

ECDL în România 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 

 

Physical English  Concurs de proiecte în limba 

engleză 

Negoță Camelia 

Oancă-Leonte Anca 
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Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Hour of Code 2020 Eveniment internațional,  

introducere de o ora in stiinta 

computerului si programare, 

Popescu Mădălina, Neagu 

Violeta, Dimitrievici Lucian 

Traian, Alexandri Lia-Maria 

Let's Do IT Club de informatică și explorarea 

tehnologiei - STEM 

Popescu Mădălina 

Teatrul face bine la suflet 

”Saracul Gica” Teatrul 

”N. Leonard” 

Vizionare piesa de teatru Cristache Liliana 

Êcrire autrement Atelier de scriere creativă Bîra Rodica 

"O burta de ras": lansare 

de carte 

Invitat, traducatorul si profesorul 

Petru Iamandi 

Dobrinoiu Maria, Dragan 

Aurora, Popescu Mădălina 

It's Thanksgiving! Let's 

count our blessings!  

Activitate de dezvoltare personală 

în limba engleză 

Dobrinoiu Maria, Dragan 

Aurora 

Zi de sărbătoare Atelier de creaţie Ganea Veronica 

Ex libris - din cartea 

inimii... 

Dezbatere pe marginea unor 

experienţe de lectură 

Ţigănuş Veronica 

Ziua Porților Deschise  Organizată în Săptămâna liceului Bălăuță Dana 

2. Aprecierea  tradițiilor și valorilor culturale naționale 

Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

CNMK-141 ani de 

lumină și carte, ediția a 

V-a 

Proiect festival de sărbătorirea și 

cinstirea patronului spiritual 

Popescu Mădălina, Ganea 

Mariana, Bulgaru Mariana, 

Grigorescu Roxana 

Sărbătoarea Sfântului 

Andrei - Ocrotitorul 

României 

Concurs județean Popa Ionica-Viorica, Năstase 

Geta 

România – oameni, 

locuri, fapte, între 

trecut, prezent și viitor 

Proiect și concurs național desfășurat 

în colaborare cu Palatul Copiilor 

Neagu Violeta  

Sună clopoțelul Festivitate de deschidere a noului an 

școlar 

Popescu Mădălina, Rolea 

Cristian, Vrabie Irina, Ionescu 

Andreea, Bulgaru Mariana 

Tradiții romănești Atelier de scriere creativă Alexandru Tanța 

3. Recunoașterea valorilor artistice și culturale universale 

Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Gusturile se cultivă- 

vizionarea piesei de 

teatru Chirița în 

provincie (comedie 

muzicală)  

Activitate extrașcolară- culturală Vizinteanu Rodica și Ganea 

Veronica 

Halloween stories Activitate educativă Dragan Aurora 

Educatie prin arta- 

vizionarea comediei 

muzicale ,,Chirita in 

provincie" 

Activitate  culturală Neagu Mihaela 

Ziua Europeana a 

Limbilor Straine 

Ateliere diseminare participări stagii 

de formare 

Bîra Rodica 
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Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Poveşti de Halloween Atelier de scriere creativa Ganea Veronica 

Halloween- pro sau 

contra 

Activitate educativă - dezbatere Necula-Vijelie Carmen 

Deschide uşa,creştine Program artistic Ganea Veronica 

Valori ale artei 

universale: FAUST de 

Goethe 

Excursie tematica-vizionarea 

spectacolului 

Ţigănuş Veronica,Crăciun 

Vasilica, 

Valori ale artei 

universale: FAUST de 

Goethe 

Faust la Teatrul Radu Stanca din 

Sibiu 

Cristache Liliana 

Proiectul “Halloween 

Exposition” 

Promovarea tradiţiilor occidentale şi 

a sărbătorii de Halloween, sărbătoare 

specifică americanilor/englezilor/ 

irlandezilor etc., promovată şi pe 

plaiurile noastre în ultimii ani, fiind 

urmate întocmai tradiţiile 

occidentului.  

Proiect organizat de 

Consiliul Şcolar al Elevilor 

coordonatori pe dna. prof. 

Ganea Mariana și Rarinca 

Raluca - presedinte al CŞE 

CNMK 

4. Educația pentru aprecierea valorilor estetice 

     Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Armonii autumnale 

 

Expoziție de aranjamente florale 

realizate de elevi (CNMK-141 ani de 

lumină și carte) 

Ganea Mariana 

Bulgaru Mariana 

Mogoş Cătălin 

Neagu Mihaela 

Popescu Madalina 

Tiganus Veronica 

Vizinteanu Rodica 

Necula-Vijelie Carmen 

Sărbătoare de toamnă la 

CNMK 

Activitate literară Alexandru Tanța 

Atelier de pictură și 

olărit 

Atelier de creație profesori 

5. Identificarea relației dintre stilul de viață și sănătatea personală 

Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Amintește-ți de mine Activitate educativă cu ocazia Zilei 

Mondiale de Comemorare a Traficului 

Rutier 

Necula-Vijelie Carmen 

6. Dezvoltarea unei atitudini pozitive față de mediu și viață 

 Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Săptămăna Educației 

Globale - proiect 

national - Schimbări 

climatice 

Activitate educativă cu tematică 

specifică 

Ganea Mariana,  

Popescu Mădăalina, 

Bulgaru Mariana, 

Vizinteanu Rodica,  

Onose Daniel,  

Rolea Cristian,  

Amarine Catalina 
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Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Coadă Gelu 

Săptămâna Educaţiei 

Globale - La pas prin 

oraşul teilor 

Vizită Grădina Botanică Ganea Veronica 

Apa din viața noastră Lansare proiect Departamentul 

Ingineria Mediului și Securitate în 

Industrie 

Necula-Vijelie Carmen 

Patrula de reciclare   Activități de colectare selectivă a 

deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice (DEEE) 

Ganea Mariana  

Popescu Mădălina 

Amarine Cătălina 

Proiect EcoProvocarea Târguri de economie circulară Ganea Mariana  

Popescu Mădălina 

Amarine Cătălina 

Să ajutăm 

necuvântătoarele!  

Educație civică, voluntariat Ganea Mariana 

Aproape Verde 

   

Proiect Supraviețuitorii Climei, 

educație ecologică, voluntariat 

Pădurea Gârboavele 

Popescu Madalina 

Coada Gelu  

Ganea Mariana 

7. Receptivitate la emoțiile celorlalți 

Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

De la inimă la inimă. 

Daruiește bucurie 

copiilor  

Campania umanitară, inițiată de 

Centrul județean de resurse și asistență  

Ganea Mariana 

Boca Mioara 

Cristache Liliana 

Diriginții 

Bucurie la cutie Proiectul „Shoe Box”, derulat în cadrul 

activităţilor SNAC 

Ionescu Andreea 

Ziua Internațională a 

persoanelor vârstnice 

Program artistic  Popa Ionica-Viorica, 

Năstase Geta 

Daruri...din suflet de 

copil 

Activitate educativă (vizită 

Aşezământul Sfântul Vasile) 

Ganea Veronica 

Simțim la fel Spectacol organizat cu ocazia Zilei 

Internaționale a Persoanelor cu 

Handicap 

Bulgaru Mariana 

Campania de la inimă la 

inimă 

Activitate de caritate Boca Zamfir Mioara 

8. Responsabilizarea pentru decizii si acțiuni privind propria carieră 

Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Ridică-te și fă o 

diferență 

Inițiativa Globală pentru Tineri în 

comunități - dezbateri 

Ganea Mariana, Onose Daniel, 

Neagu Mihaela, Ganea 

Veronica, Drăgan Aurora, 

Iosif Lenuța, Alexandru Tanța, 

Bulgaru Mariana 

”Student #UDJG” Târgul Educațional organizat de 

Universitatea Dunărea de Jos 

Dimitrievici Lucian Traian, 

Ganea Mariana, Bulgaru 

Mariana, Popescu Mădălina 

Inițiativa Globală pentru 

Tineri 

Eveniment organizat de Team John 

Maxwell - Talpeș Florin 

Ganea Mariana, Popa Viorica 

Ionica, Popescu Mădălina 
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9. Formarea unor deprinderi de muncă intelectuală, individuală și în echipă; 

Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Profesorul ideal în școala 

viitorului 

Concurs de postere Necula-Vijelie Carmen 

10. Identificarea evenimentelor istorice si evaluarea acestora 

Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

”Esențele cărților”- Concurs de creativitate 

(sărbătorirea patronului spiritual al 

liceului) 

Neagu Violeta, Postelnicu 

Adriana, Oancă-Leonte 

Anca, Popescu Mădălina 

 1 Decembrie, Ziua 

Națională 

Activitate educativă Năstase Geta, Popa Ionica-

Viorica 

”Susținem trupele române 

care luptă în Afganistan”   

Dezbatere academica susținută de 

membrii Clubului CNMK Debate 

Cristache Liliana 

11. Valorizarea relațiilor interpersonale 

Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Zâmbet de copil  Activitate educativă Vizinteanu Rodica 

Impreună putem fi mai 

buni 

Activitate umanitară Neagu Mihaela 

” Teatrul face bine la 

suflet” 

Vizionare piesa de teatru ”Săracul 

Gică” Teatrul ”N.Leonard” 

Cristache Liliana 

12. Formarea în spiritul respectului față de libertate si democrație 

Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii 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 

Ganea Mariana 

13. Dezvoltarea interesului pentru învățare și prevenirea absenteismului, îmbunătățirea relației 

școală-familie 

Activități desfășurate:  

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Regulamentul de ordine 

interioară 

Discuții în ședința  Consiliului Școlar 

al Elevilor 

Ganea Mariana 

Regulamentul de 

Organizare și Funcționare 

a Consiliul Școlar al 

Elevilor 

Discuții în ședința  Consiliului Școlar 

al Elevilor 

Ganea Mariana 

14. Identificarea comportamentelor dăunătoare si prevenirea violenței 

Activități desfășurate: 

Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Prevenire Campania “ 10 

pentru siguranta” 

Campanie Antidrog - prevenire Ganea Mariana, Popescu 

Mădălina 

Nastase Geta 
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Denumirea activităţii Rezumatul activităţii Profesori coordonatori 

Proiect Educaţional 

Campania 19 Zile de 

prevenire a abuzurilor și 

violențelor asupra 

copiilor și tinerilor 

Campania are ca scop schimbarea 

comportamentului social pentru 

educarea şi mobilizarea tinerilor în 

acţiuni de prevenire a abuzului, 

neglijării, a consumului de droguri, a 

traficului de personae, perioada 1-19 

noiembrie 

Ganea Mariana 

Mihaela Neagu 

III. Rezultate la concursuri extracurriculare:  

La sfârșitul semestrului I s-au înregistrat: 

LUMEA PE CARE O DESCOPERI,  expoziție–concurs de postere digitale pe teme de știință, 

Concurs  inclus în Calendarul concursurilor școlare fără finanțare MEN, la poziția 134, Anexa 5 la 

OMEN nr. 5092/30.08.2019. 

- Diploma co-organizator și coordonator  lucrări elevi – prof. Bulgaru Mariana; 

- Locul II – Ciubotariu Denisa Ioana, clasa a VIII-a 

- Locul II – Cirip Marina Adelina, clasa a VIII-a 

- Locul II - Balcan Denisa, clasa a VII-a 

- Locul II – Apușcăroai David Andrei, clasa a VII-a 

- Locul II – Angheluță Teodor Ștefan, clasa a VII-a 

- Locul III – Ciocan Victor, clasa a VII-a 

- Locul III – Bușilă Daria Maria, clasa a VII-a 

- Locul III – Condrat Mario Sebastian, clasa a VII-a 

IV. 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. 

V. 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; 
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− 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. 

VI. 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. 

VII. 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. 

VIII. 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 GANEA MARIANA 

DIRECTOR, 

profesor POPESCU MĂDĂLINA 
 


