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CAPACITATEA INSTITUŢIONALĂ 
 
MANAGEMENTUL STRATEGIC 
 

În anul școlar 2020-2021 toate documentele manageriale au fost concepute în 
conformitate cu politicile educaționale europene și naționale, cu obiectivele strategice din 
planul managerial al Inspectoratului Școlar Județean Galați pentru anul școlar 2020-2021, cu 
consultarea tuturor partenerilor sociali.  
Planul managerial, proiectul de curriculum, proiectul privind activitatea extrașcolară și toate 

celelalte documente de proiectare respectă profilul școlii și au fost întocmite pornind de la 
punctele slabe identificate în urma raportului de activitate din anul școlar trecut și a analizei 
de nevoi identificate de comisiile care au funcționat în școală, în corelare cu obiectivele din 
PAS și au fost aprobate în Consiliul de Administrație al unității de învățământ. În stabilirea 
curricumului în dezvoltare locală s-a asigurat concordanță între diferitele module 
tehnologice și solicitările cadrelor didacatice, au fost analizate în cadrul ariei curriculare 
Tehnologii și au fost propuse teme care să contribuie la dezvoltarea nivelului de pregătire 
profesională a elevilor.  
           Promovarea imaginii şcolii s-a realizat prin mediatizarea tuturor activităților și 
proiectelor desfășurate de școală, pe site-ul scolii si pe pagina de facebook a liceului, în presa 
locală, prin activitățile desfășurate în parteneriat cu alte instituții, prin editarea de materiale 
de promovare(pliante, broșuri), prin derularea de proiecte educaționale în parteneriat cu 
alte unități de învățământ, în special cu clase gimnaziale, în scopul orientării școlare a 
elevilor de clasa a VIII-a către școala noastră, prin participarea la Târgul educațional pentru 
învătământul tehnologic liceal si  profesional, chiar dacă acesta s-a realizat în sistem on-line. 
Au fost încheiate convenţii/contracte cu agenţii economici de profil, în vederea desfășurării 
practicii elevilor, organizaţii nonguvernamentale, dar și parteneriate cu instituţii de 
învățământ superior, ONG-uri care au ca obiect de activitate educația . 
           Au fost actualizate Regulamentul Intern și Regulamentul de organizare şi funcţionare a 
Liceului Tehnologic ,Aurel Vlaicu”, în conformitate cu ROFUIP, aprobat prin OMENC nr. 
5447/31.08.2020, Codul de Etică, au fost elaborate instrumente de lucru şi  proceduri în 
vederea eficientizării activităţii la toate nivelele manageriale. Toate aceste documente au 
fost aduse la cunoștința angajaților și asumate prin semnătură.  
Documentele şcolare au fost încheiate corect şi la timp (completarea cataloagelor, 
planificările calendaristice anuale şi semestriale, proiectele unităţii de învăţare, planificările 
temelor de consiliere, orarul şcolii, raportul de analiză pe anul şcolar 2019-2020, planul 
managerial pentru anul şcolar 2020-2021, planurile de muncă ale comisiilor de lucru. 

Una din preocupările constante ale conducerii școlii este asigurarea sistemului de 
protecție și securitate a elevilor și a personalului școlii, prin actualizarea procedurilor de 
acces în instituție, realizarea unor legitimații de acces personalizate cu fotografie  pentru toți 
elevii și angajații școlii, monitorizarea programului personalului de pază și a serviciului pe 
școală, precum și respectarea legislației în vigoare referitoare la comunicarea cu mass-media 
respectând principiul transparenței și asigurării accesului la informații de interes public. 
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În condițiile actualei pandemii, au fost realizate începând cu luna martie trasee de 
acces pentru personalul dn școală(didactic, didactic auxiliar și nedidactic) cât și pentru elevii 
claselor terminale sau a persoanele din exterior care au vizitat motivat sau nu unitatea de 
învățământ. Conducerea s-a preocupat permanent de asigurarea siguranței împotriva 
infectării cu noul Covid19 prin procurarea în timp eficient și la timp a măștilor de protecție și 
a materialelor de dezinfecție, imperios necesare desfășurării activității în școală pentru 
clasele terminale și pregătirea școlii pentru susținerea examenelor naționale. 

  De asemenea, s-a asigurat transparenţa informaţiei referitoare la activitatea şcolii, la 
oferta educaţională a şcolii, prin actualizarea site-ului școlii, reorganizarea spațiilor de afișare 
a informațiilor pentru elevi și cadrele didactice, îmbunătățirea serviciilor de relații cu 
publicul. 
             Orarul şcolii a fost întocmit în timp util, iniţial un orar provizoriu până la definitivarea 
încadrărilor profesorilor iar apoi, în cel mai scurt timp, orarul definitiv, astfel încât elevii şi 
profesorii, au beneficiat de orar din prima zi de şcoală. La întocmirea orarului s-a ţinut cont 
de buna desfăşurare a procesului instructiv-educativ, orarul şcolii  fiind corelat  cu orarul 
altor şcoli, unde îşi desfăşoară activitatea  o parte din profesorii şcolii noastre. 
          Nu au existat suprapuneri de ore şi nici elevi sau profesori necuprinşi în  programul 
şcolii. 
          Modificările survenite în încadrarea membrilor unor catedre au fost operate din mers, 
fără a periclita buna desfăşurare a programului de învăţământ.  

Proiectul de încadrare cu personal didactic, statul de funcții și celelalte documente 
privind evidența personalului didactic, didactic-auxiliar și nedidactic au fost realizate corect, 
conform normativelor legale în vigoare, aprobate în Consiliul de Administrație  și transmise 
la termenele stabilite de departamentele de specialitate de la ISJ Galați.  
Evaluarea personalului didactic și nedidactic pentru activitatea din anul  școlar 2020-2021 în 
vederea stabilirii calificativelor anuale s-a desfăşurat, conform calendarului aprobat prin 
OMEN Nr. 3189/27.01.2021 pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare 
anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului 
educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011 şi  în baza hotărârii Consiliului de 
Administraţie. Toți angajații din categoria personalului nedidactic au primit calificativul 
Foarte Bine, iar din grupa cadrelor didactice o singură persoană a avut calificativul 
Nesatisfăcător, în persoana domnului Cucoș Mihai, încadrat ca maistru instructor. De 
asemenea, evaluarea personalului didactic și didactic-auxiliar s-a desfășurat în condițiile legii, 
iar rezultatele au fost aduse la cunoștința personalului, nefiind înregistrată nicio contestație.  

 

RESURSE MATERIALE ȘI FINANCIARE  
Baza materială: 
Anul școlar 2020-2021 a început în cele mai bune condiții pentru elevii și cadrele didactice 
ale școlii. Au fost igienizate și recondiționate spaţiile şcolare, în sensul eficientizării utilizării 
lor. 
Baza  materială utilizată a constat din: 
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- cabinet mecanică, cabinet încercări mecanice și măsurări tehnice, cabinet protecția 
mediului, cabinet sudură și prelucrări la rece/cald, cabinet electronică, cabinet 
electromecanică, cabinet electromedicale, cabinet limba engleză, laborator biologie-
chimie, laborator chimie, laborator fizică, laborator informatică, laborator AEL, cabinet 
geografie, 2 cabinete limba română, 2 cabinete matematică, cabinet limba franceză, 
cabinet economie, cabinet religie, sală de clasă, sală de sport, bibliotecă școlară, cabinet 
medical, cabinetul psihologului școlar, sala multimedia. Toate acestea sunt dotate 
corespunzator asigurarii unor conditii foarte bune  de desfăşurare a activităţilor şcolare 
şi extraşcolare. 
               Baza logistică conține  pe lângă cele  2 cabinete de informatică ( cu câte  25+1  
calculatoare fiecare ) ,dotarea cu laptopuri/calculatoare a tuturor cabinetelor cadrelor 
didactice și a spațiilor administrative din şcoală : direcţiune, secretariat, contabilitate, 
bibliotecă, toate calculatoarele fiind conectate la reţeaua de internet. 
Există săli de clasă dotate cu table inteligente(sălile 004, 013 și 202) primite prin proiectul 
ROSE și o tablă inteligentă în sala Multimedia, primită ca dotare prin proiectul Corect. În 
scopul derulării la standarde ridicate a activității instructiv educative, în perioada lucrului în 
sistem on-line, școala a primit un număr de 130 de laptopuri donate prin proiect ROSE-105 
exemplare și respectiv 25 cumpărate de către unitatea de învățământ, alături de care se mai 
adaugă și un număr de 5 tablete pe care elevii din medii dezavantajate le pot utiliza pe 
parcursul întregului an școlar. Activitatea consiliului profesoral cât și a consiliului de 
administrație se poate transmite și on-line atunci când este imperios necesar prin 
intermediul celor două camere de video conferință, primite de la Inspectoratul Școlar 
Județean, tot prin proiect ROSE. 
 
STAREA DE SĂNĂTATE ÎN RÂNDUL ELEVILOR 
Preocupările şcolii pentru sănătatea elevilor şi prevenirea îmbolnăvirii acestora s-au 
concretizat prin: 

 sprijinul acordat cabinetului medical şcolar pentru desfăşurarea în bune condiţii şi conform 
programului a serviciilor de medicină generală destinate elevilor instituţiei; 

 preocuparea de a avea sub control starea de sănătate a educabililor, mai ales în condițiile 
posibilității infectării cu noul Corona Virus Sars 2; 

 prelucrarea Regulamentului de Organizare Intern, a Normelor de sănătate și securitate a 
muncii în laboratoare, ateliere, sală de sport, măsuri de igienizare şi reabilitare termică a 
spaţiilor şcolare. 
 
MANAGEMENTUL PERSONALULUI 
Activităţile de management al personalului desfăşurate în anului şcolar 2020-2021 au 
cuprins: 

 încheierea de contracte individuale cu personalul angajat 
 stabilirea de sarcini concrete pentru toate categoriile de personal, în concordanţă cu 

capacităţile şi interesele acestora şi conform nevoilor de funcţionare şi dezvoltare a 
instituţiei noastre. Aceste sarcini au fost elaborate şi sunt cuprinse în fişa postului fiecărui 
angajat. 
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 elaborarea planului de încadrare şi a statelor de funcţii astfel încât toate posturile didactice 
să fie acoperite cu personal calificat care să garanteze o educaţie de înaltă calitate pentru 
elevii şcolii iar personalul nedidactic să asigure o bună administrare şi funcţionare a şcolii 

 Autoevaluarea, evaluarea colegială şi evaluarea personalului pe baza fişelor de 
evaluare/autoevaluare unice care au permis o evaluare unitară conținând criterii identice 
pentru toate categoriile de personal didactic și nedidactic. 

 Sprijinirea formării şi dezvoltării profesionale a personalului instituţiei. 
Situaţia încadrării cu cadre didactice pune în evidenţă preocuparea permanentă de a pune la 
dispoziţia elevilor un corp profesoral cu un înalt nivel de pregătire şi implicare în viaţa şcolii. 
 
Distribuția pe categorii de personal, pentru anul școlar 2020-2021, a fost următoarea: 
 

Tip de personal Tip de incadrare 
2020-2021 

Nr. % 

Personal didactic 
Titulari 23 45 

Suplinitori 13 25 

 Pensionari 3 5 

 Didactic asociat 12 25 

Personal didactic auxiliar Titulari 8 100 

Personal nedidactic Titulari 16 97 

 
 
Personal didactic-auxiliar:  
 

Functia Număr norme Număr persoane 

Administrator financiar-S (contabil-șef) 1 1 

Administrator financiar-S 1 1 

Administrator patrimoniu 1 1 

Bibliotecar-M 1 1 

Informatician-SSD 1 1 

Secretar șef-S 1 1 

Laborant -S 1 1 
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Tehnician - M 1 1 

  
 
 
 
 
 
 
Personal nedidactic: 
 

Functia Număr norme Număr persoane 

Îngrijitoare  9 9 

Muncitor de întreţinere 4 4 

Portari 3 3 

 
 
RESURSELE FINANCIARE: 
 

 Programul Bani de liceu 
La începutul anului şcolar 2019-2020 membrii comisiei au primit si aprobat un număr de 11 
dosare care au întrunit condiţiile pentru acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului 
naţional de Protecţie socială „ Bani de liceu”, burse ce s-au menţinut pe tot parcursul anului 
scolar pentru un numar de 10 elevi. 

O singura eleva a pierdut dreptul la bursa incepand cu luna ianuarie 2020 din cauza majorării 
plafonului, eleva ulterior luând pensie de urmaș(decesul tatălui). 

 Bursa profesională 
Bursa profesională reprezintă sprijinul financiar acordat tuturor elevilor care frecventează 
învăţământul profesional şi constă într-un sprijin financiar lunar de 200 lei cu îndeplinirea 
condiţiilor de  prezenţă la cursuri. 
 În anul şcolar 2020-2021, unitatea şcolară a acordat acest tip de bursă,  unui număr 
de elevi, acesta modificându-se conform legislaţiei (monitorizarea absenţelor) după cum 
urmează: 

Dinamica beneficiarilor pe parcursul anului scolar : 
Septembrie 2020 -  52  beneficiari- în cuantum de  113 lei/elev, total 5.876lei 

Octombrie 2020  -  44 beneficiari- în cuantum de  200lei/elev, total  8.800lei  

Noiembrie  2020-  40 beneficiari- în cuantum de  200lei/elev, total  8.800lei  

Decembrie 2020  -  50 beneficiari- în cuantum de  142lei/elev, total  7.100lei  
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Ianuarie  2021   -  47 beneficiari- în cuantum de  123lei/elev, total 5.781lei  

Februarie  2021  -  47 beneficiari- în cuantum de  150lei/elev, total 7.050 lei  

Martie  2021       -  36 beneficiari- în cuantum de  200lei/elev, total 7.200 lei  

Aprilie  2021       -  53 beneficiari- în cuantum de  7lei/elev, total 371 lei  

Mai  2021           -  39 beneficiari- în cuantum de  174lei/elev, total 6.786lei  

Iunie  2021         - 37 beneficiari- în cuantum de 200 lei/elev, total 7.400lei  

Iulie  2021            - 52 beneficiari- în cuantum de 103lei/elev( 18 elevi clasa 9AP),   
103lei/elev(24 elevi clasa 10 AP), 123 lei/elev ( 10 elevi clasa 11 AP),total 5556lei  

 Burse şcolare de merit şi studiu 

În  anul şcolar 2019-2020 unitatea a acordat burse şcolare după cum urmează: 

            -    19 burse de merit, semestrul I - în cuantum de 57 lei /luna/elev  

            -    45 burse de merit, semestrul Ii - în cuantum de 100 lei /luna/elev din care 3 elevi 
cu bursă de merit pentru medii școlare mai mari de 9,50. 

Total  64 burse 

 Burse sociale 

În anul şcolar 2020-2021  unitatea noastră școlară a acordat burse sociale după cum 
urmează: 

             -   6 burse pentru copii orfani in cuantum de 50 lei/luna/elev în perioada septembrie-
decembrie 2020 și respectiv, 100lei/lună/elev perioada ianuarie-august 2021. 

Total   6 burse  

           I.2.3.Sursele de finanţare ale unitatii sunt compuse din: alocații bugetare si venituri 
proprii. Fondurile alocate din Bugetul local în anul 2021 Liceului Tehnologic „Aurel Vlaicu” 
Galați sunt de 628.200 lei din care  la : 

 titlul 20 Bunuri si servicii 550.200 lei  

 titlul 57 drepturi elev cu CES 10.000 lei 

 titlul 59 Burse elevi 33.000 lei  

 titlul 71 Alte active fixe 35.000lei 

Fondurile alocate din Bugetul stat în anul 2021 pentru Liceul Tehnologic „Aurel Vlaicu” Galați 
sunt de 4.767.185 lei din care  la : 

 titlul 10 Cheltuieli de personal 4.485.639lei 

 titlul 57 Transport elevi naveta 90 lei 
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 titlul 59 Burse elevi si fond handicap 181452lei  

 titlul 65 Proiect ROSE 100.004 lei     

Din bugetul total alocat pe parcursul anului financiar 2021  au fost efectuate plăţi in valoare 
de 3.784.501 lei din care : 

 Cheltuieli de personal 3.220.030 lei 

  Bunuri si servicii întreţinere spaţii învăţămant 349.005  lei, distribuite astfel:  

              -achitat sevicii utilitati (gaz, curent, apa, salubritate) 208.870lei 

              -achitat materiale si servicii cu caracter functional  95.674 lei 

              -dotari obiecte inventar 6.228 lei 

              -alte cheltuieli (telefon ,materiale curatenie, furnituri birou,  servicii medicina muncii, 
etc.) 35.908lei 

    -cursuri pregatire profesionala 2.325 lei 

               - achitat transport elevi 90 lei 

               - achitat drepturi elev cu CES ( buget local),  5.400 lei 

               - achitat burse elevi buget de stat+fond handicap 99.074 lei 

               - achitat burse elevi buget local (merit, ajutor social ) 2.200  lei 

               - achitat cheltuieli proiect ROSE 2021 99.996 lei 

            Veniturile proprii ale unitaţii realizate în 2021 au fost de 11.678 lei, din componenţa 
lor făcând  parte venituri din închirieri 5.267 lei,  taxe si alte  venituri in învaţămant 6235 lei. 

Din aceste sume s-au efectuat plăţi în total de 11455 lei pentru bunuri şi servicii. 

 
ACTIVITATEA ARIILOR CURRICULARE/COMISIILOR METODICE ȘI DE LUCRU 

 
COMISIA DE EVALUARE ȘI ASIGURARE A CALITĂȚII  
 
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității din Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu”, constituită 
prin Decizia nr. 100/2.10.2020, este coordonată de prof Corina Anghel și are în componență 
următorii membri: prof Emanuela Ciocan, prof Magdalena Neagu (secretar), prof Lungu 
Viorica, prof Mariana Strat, observator din partea S.I.P., Codreanu Mihai – elev clasa a 11 a 
A, reprezentantul elevilor, Codreanu Cătălin – reprezentantul părinților, Poalelungi Dumitru 
– reprezentantul Consililui Local. 

Cadrul legal de constituire: 
-O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității, 
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Legea nr. 87/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 75/2005, 
-Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar 
aprobat prin O.M.Ed. C. nr. 4925/2005, 
-H.G. nr. 1258 din 18.X.2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 
funcționare ARACIP, 
-H.G. nr. 252 din 22 feb. 2006 pentru modificarea H.G. nr. 1258. 
 

S-a avut în vedere Strategia de evaluare internă  a calității care are aceleași obiective ca și 
Planul de Acțiune al Școlii (PAS). 
-  Instrumente și proceduri de evaluare internă a calității: fișe de observare a lecțiilor, 
chestionare,plan operațional, documente de politică educațională elaborate la nivel 
național, regional, local, standarde, metodologii, ghiduri de bune practice elaborate la nivel 
național, regional, local, alte instrumente, RAEI, realizat de toți membrii CEAC. 
Activitățile realizate de către C.E.A.C. în anul școlar 2020-2021 au fost în conformitate cu 
graficului de activități 2020/2021, respectiv: 

-Reorganizarea CEAC conform legislației, 
-Întocmirea Raportului de Autoevaluare și completarea platformei de evaluarea a 
școlii pentru anul școlar 2019/2020, 
-Planificarea activităților CEAC, 
-Întocmirea graficului de ședințe CEAC, 
-Întocmirea graficului operational, a planului managerial al CEAC, 
-Aplicarea, centralizarea și interpretarea chestionarelor de satisfacție pentru clasele a 
9 a A și B, de către membrii CEAC – prof E. Ciocan, M. Neagu; 
-Monitorizarea aplicării chestionarelor în vederea stabilirii stilurilor de învățare, 
-Monitorizarea aplicării testelor inițiale, 
-Realizarea asistențelor/interasistențelor la ore, pentru fiecare arie curriculară, 
conform graficului întocmit, 
-Realizarea fișelor de atribuții pentru fiecare membru al CEAC, 
-Completarea platformei de evaluare a școlii,în vederea obținerii acreditării profilului 
– technician operator roboți industriali, 
-Adapatarea la condițiile învățământului on – line, la uitlizarea platformelor digitale 
-Selectarea , păstrarea și verificarea materialelor și dovezilor. 

În urma analizei SWOT s-au identificat următoarele  
a)Puncte slabe: 
-Nivelul mediu de pregătire și numărul de absențe nemotivate al unor elevi la diverse 
discipline, 
-Centralizarea mai slabă a informațiilor din mediul extern, 
-Delegarea sarcinilor se realizează cu oarecare greutate,  
-Utilizarea mai redusă a procedeului de învățare diferențiată de către unele cadre 
didactice. 
b)Puncte tari: 
-Munca în echipă, realizată de membrii CEAC, împreună cu întrgul colectiv al școlii, 
-Coordonarea și colaborarea cu managementul școlii, 
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-Colaborarea cu toate departamentele din cadrul școlii, 
-Implicarea cadrelor didactice, a elevilor, a personalului auxiliar în desfășurarea 
constantă a activităților de evaluare și de îmbunătățire, continuarea formării 
profesionale pentru adaptarea la digitalizarea procesului educativ,  propuse de către 
CEAC.  

În urma analizei făcute, C.E.A.C. își propune pentru etapa următoare un plan de acțiune, plan 
care se va implementa începând cu septembrie 2021. 

 
Plan de acțiune/propuneri pentru anul școlar 2021-2022: 

 
-Creșterea eficacității în ceea ce privește procesul de învățare/evaluare, inclusiv prin 
continuarea implementării Proiectului de Granturi pentru Licee – ROSE, începând cu luna 
noiembrie 2021, cu toate componentele sale, în vederea creşterii promovabilităţii la 
examenul de bacalaureat; 
-Realizarea graficelor și a pregătirii suplimentare pentru bacalaureat (ROSE) și pentru elevii 
corigenți sau cu situații neîncheiate; 
-Raportarea cadrelor didactice la particularitățile și nevoile psihologice, de vârstă ale 
beneficiarilor pentru îmbunătățirea calității acestuia; 
-Implementarea graficului de observare internă a lecțiilor  la nivelul ariilor curriculare, 
-Monitorizarea, implentarea, diseminarea exemplelor de bună practică, prin asistențe și 
interasistențe între ariile curriculare, a proiectelor educative realizate în școală; 
-Propuneri pentru activitățile de evaluare – chestionare elevi, părinți, profesori; activitățile 
de îmbunătățire a calității educației: proiecte educative, continuarea programului remedial, 
cuprins în Proiectul ROSE; 
-Continuarea adaptării la condițiile învățământului on line. 
 
  COMISIA PENTRU FORMARE CONTINUĂ ŞI DEZVOLTARE PROFESIONALĂ   
 

Componenţa Comisiei  de formare continuă şi perfecţionare a  cadrelor didactice  de 
la Liceul Tehnologic ,,Aurel Vlaicu ,, Galaţi : 
Responsabil prof.Tudorancea Anişoara 
Membri : responsabilii ariilor curriculare 
În anul şcolar 2020-2021 Comisia şi-a desfăşurat activitatea pe baza planului managerial care 
a avut în vedere următoarele obiective şi direcţii de acţiune: 

1. Proiectarea activităţii 
Întocmirea documentelor de proiectare , evaluare , evidenţă privind activitatea comisiei:     

 Planul managerial  
 Planul operaţional 
 Baza de date privind activitatea de perfecţionare 
2. Dezvoltare  profesională 

 Înscrierea personalului didactic la cursuri de formare și finalizarea lor 
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- Curs de formare „Program de formare continuă în vederea constituirii Corpului de 

profesori evaluatori pentru examenele și concursurile naționale-Centrul național de 

politici în educație și ME”- 6 cadre didactice 

- Curs de formare „Metode  interactive de predare-învățare centrate pe elev”- 27 
cadre didactice 

- Curs de formare„Comunicarea  și negocierea conflictelor în management 
educațional”  2 cadre didactice 

- Program pentru pregătirea debutanţilor în vederea susţinerii examenului naţional de 
definitivare în învăţământ – 2 cadre didactice 

- Curs de formare „Consilier  pentru dezvoltare personală” – 1 c.d. 
- Cursul de formare „Metode interactive de predare-învățare centrate pe elev”, 2.11-

3.12.2020, 25 de credite, în cadrul proiectului ”ȘANSA de a merge la ȘCOALĂ 

împreună!”- 15 cadre didactice 

- Curs de formare „Creative Teacher”, organizat de EDUEXPERT, 12.07-17.08.2021, 

„Medierea conflictelor şcolare”- organizat de Centrul de Excelenţă pentru Resurse 

Umane, Craiova , 23.08+29.08- 1 cadru didactic 

-  Curs de formare „Dezvoltarea personală a cadrelor didactice prin activitatea 

metodico-ştiinţifică de la nivelul unităţii de învăţământ” organizat de Asociaţia 

„Dascăli emeriţi”, Bucureşti- 23-28.08.2021- 1 cadru didactic 

- Curs de formare „Iniţiere în tehnicile de învăţare NumLit – 08-13.08.2021 – 1 cadru 

didactic 

- Curs de formare „Management educațional prin metode internaționale”Dubai, 23 
mai 2021- 2 cadre didactice 

- Curs de formare „Oratoria didactică și susținerea lucrărilor în public”- 09-19.10.2020 
17 cadre didactice 

- Curs de formare „Proceduri de întreținere și administrare platforme online avizat 
ME”-24 ore 1.04-15.05.2021- 1 informatician 

- Curs de formare „Regulamentul general pentru protecția datelor(GDPR)”-
CONSULTING MEDIA CVL-București- 1 laborant 

- Curs de formare pentru inspector în domeniul securității și sănătății în muncă-
BESTCOR TRAINING CENTER SRL-București- 1 administrator de patrimoniu 

 Înscrierea cadrelor didactice la definitivat și grade didactice 
 Definitivat – prof.Panait Violeta 
 Gradul didactic II-prof.Neagu Maria Magdalena, Ionescu Daniela, Tofan daniela, 

Severin Mirela Marcela 
 Gradul didactic I-prof. Vasile Mădălina 

 Participarea cadrelor didactice la proiecte , workshop-uri, simpozioane  
 Conferința Super Teach – 2 cadru didactic. 
 Simpozion „Eficient și modern în învățământul românesc actual”Bîrlad, 25 martie 

2021- 1 cadru didactic 
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 Conferință Națională „Teaching The Google Generation”Craiova, 27 aprilie 2021- 
1 cadru didactic 

 Simpozion „Educația pentru voluntariat de la teorie la practică”23 martie 2021- 1 
cadru didactic 

 Simpozion „Strategii didactice inovative pentru o educație de calitate”Rm. Sărat- 
1 cadru didactic 

 Conferință Națională „Elevul- oglinda învățământului”Eduland Digital Learning- 1 
cadru didactic 

 Simpozion „Mari dascăli și oameni de știință”1 cadru didactic 
 Participarea la activităţile metodice ale ariilor curriculare-referate metodice , 

activități demonstrative 
 Participarea la cercurile pedagogice 

3. Monitorizarea si evaluarea 

 Intocmirea raportului semestrial  de activitate și a raportului pe an școlar 2019-2020 

 Evaluarea activităţii de perfecţionare/ formare continuă : 
          - de proces- pentru programele de perfecţionare/ formare continuă aflate în derulare 
la nivelul   unităţii de învăţământ; 
         - de produs, pentru produsele finale ale formării continue, reflectate în activitatea 
didactică-creșterea eficienței educaționale ; 
         - de valorizare a bunelor practici 

 Popularizarea  rezultatelor evaluării la nivelul colectivului didactic, în vederea 
identificării unor soluţii  pentru îmbunătăţirea activităţii de perfecţionare/ formare 
continuă şi   calităţii educaţiei  la nivelul unităţii de învăţământ 

Activitatile  metodice la nivelul ariilor curriculare  trebuie să vizeze  schimbul de  bune 
practici pentru asigurarea calitatii în educatie şi  realizarea progresului scolar. 
ANALIZA SWOT 
PUNCTE TARI 

 Dezvoltarea  unei culturi organizaţionale pozitive si a unui climat de lucru motivant 

 Participarea cadrelor didactice la simpozioane  ,conferinţe etc. 

 Inscrierea cadrelor didactice la  grade didactice  

 Participarea cadrelor didactice la programe  de formare continuă si aplicarea 
acestora la clasă  

 Preocuparea cadrelor didactice pentru  formare şi perfecţionare continuă. 
PUNCTE SLABE 

  Cadre didactice care nu au participat constant  la programe de formare continuă  
 Alegerea  unor cursuri nu a fost întotdeauna în concordanţă  cu nevoia de dezvoltare 

personală 
OPORTUNITATI 

 oferta variată a CCD  și a altor furnizori de formare 

 oferta cursurilor de perfecționare/ master/ studii postuniversitare  a Universității 
,,Dunărea de Jos,”Galați 

 posibilitatea formării cadrelor didactice prin stagii de formare în străinătate ; 



                            

                                              LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” GALAŢI    

                                                   Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 25, cod 800511 

                                                 Tel./Fax  0236 463740, CUI 3126519  
                                                            Web:www.ltaurelvlaicu.ro 
 E-mail:lic_metalurgic_gl@yahoo.com;  

Operator Date cu Caracter Personal, înregistrat de A.N.S.P.D.C.P. nr.34884/2015 Conform Legii nr. 677/2001 

 paleta largă de cursuri de formare disponibile la nivel național pentru cadrele 
didactice debutante sau care au dobândit definitivarea în învățământ 

AMENINTARI 
- fonduri  insuficiente alocate pentru activitatea de formare  
- număr mic de credite profesionale transferabile 
- dezinteresul unor cadre didactice pentru formare profesională 
 
 
 
 
II. EFICACITATE EDUCAȚIONALĂ  
 
Reţeaua şcolară- Structura claselor în anul şcolar 2020-2021:  
 
        Constituirea claselor în anul școlar 2020-2021 s-a făcut cu respectarea numărului de 
elevi pe clasă la toate formele şi nivelurile de învăţământ și în urma promovării examenelor 
de diferență pentru elevii transferați la începutul anului școlar. 
        Efectivele pe forme de învățământ și specializări sunt următoarele: 

Nr 
Crt. 

Clasa Filiera Profilul 
Domeniul pregătirii 

de bază/Domeniul de 
pregătire generală 

Calificarea 

Efective 
elevi an 
scolar 
 2018-
2019  

1.  9A Tehnologică Tehnic Electronică şi 
automatizări 

Tehnician operator roboţi 
industriali 

30 

2.  9B Tehnologică Resurse naturale si 
protecţia mediului 

Protecţia mediului Tehnician ecolog si protecţia 
calităţii mediului 

31 

3.  10A Tehnologică Tehnic Electronică şi 
automatizări 

Tehnician operator roboţi 
industriali 

29 

4.  11A                      Tehnologică Tehnic Electronică şi 
automatizări 

Tehnician operator roboţi 
industriali 

32 

5.  11B Tehnologică Resurse naturale si 
protecţia mediului 

Protecţia mediului Tehnician ecolog si protecţia 
calităţii mediului 

31 

6.  12A                      Tehnologică Tehnic Electronică şi 
automatizări 

Tehnician operator roboţi 
industriali 

23 

7.  12B Tehnologică Resurse naturale si 
protecţia mediului 

Protecţia mediului Tehnician ecolog si protecţia 
calităţii mediului 

27 

 7 clase cu un total de  elevi, liceu zi                                                                                                                                                      203 

8.  IX A  Tehnologică Tehnic  Mecanică  Tehnician mecatronist 27 

9.  X A  Tehnologică Tehnic Electromecanică Tehnician electromecanic  29 

10.  XI A  Tehnologică Resurse naturale si 
protecţia mediului  

Chimie industrială Tehnician chimist de laborator 31 

11.  XI B  Tehnologică Tehnic Electromecanică  Tehnician electromecanic 30 

12.  XII A  Tehnologică Tehnic Electromecanică Tehnician electromecanic 30 

13.  XII B  Tehnologică Tehnic Mecanică Tehnician mecatronist 30 

14.  XIII A  Tehnologică Tehnic Electromecanică Tehnician electromecanic 24 

15.  XIII B  Tehnologică Tehnic Mecanică Tehnician mecatronist 22 

 8 clase cu un total de  elevi liceu seral                                                                                                                                                        
223 
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Nr 
Crt. 

Clasa Filiera Profilul 
Domeniul pregătirii 

de bază/Domeniul de 
pregătire generală 

Calificarea 

Efective 
elevi an 
scolar 
 2018-
2019  

16.  IXA FR Teoretică Real Științe ale naturii  29 

17.  X A FR Teoretică Real Științe ale naturii  28 

18.  XI A FR Teoretică Real Științe ale naturii  37 

19.  XII A FR Teoretică Real Științe ale naturii  40 

20.  XIII A FR Teoretică Real Științe ale naturii  36 

21.  XIII B FR Teoretică Real Științe ale naturii  21 

 6 clase cu un total elevi liceu fără frecvență                                                                                                                                       191 

22.  I EM Postliceală Maistru electromecanic aparate de măsură și 
automatizări 
Maistru mecanic 

Electric 
Mecanic 

13 
15 

23.  II E        Postliceală Maistru electromecanic aparate de măsură și 
automatizări 

Electric 18 

24.  II M Postliceală Maistru mecanic Mecanic 19 

 3 clase cu un total de elevi                                                                                                                                                                 65 

25. I A Tehnologică Tehnic Comerţ Asistent manager 29 

26. I B Tehnologică Resurse naturale si 
protecţia mediului 

Protecţia mediului Tehnician laborant pentru 
protecţia calităţii mediului 

28 

27. I C Tehnologică Tehnic Electronică şi 
automatizări 

Tehnician electronist 
echipamente de automatizare 

25 

28.  II A Tehnologică Tehnic Comerţ Asistent manager 27 

29. II B Tehnologică Resurse naturale si 
protecţia mediului 

Protecţia mediului Tehnician laborant pentru 
protecţia calităţii mediului 

26 

30. II C Tehnologică Tehnic Electronică şi 
automatizări 

Tehnician aparate  
electromedicale 

22 

 6 clase cu un total de elevi                                                                                                                                                                  157 

 Invățământ profesional  

32. 9Ap    Mecanică strungar 
lăcătuş construcţii navale 

8 
10 

19 

33. 10Ap    Mecanică lăcătuş construcţii navale 15 
 

34 10Bp   Electronică 
automatizări 

Electronist aparate și 
echipamente 

16 

34. 11Ap    Mecanică lăcătuş construcţii navale 14 

                       4 clase cu un total de elevi                                                                                                                                                           63 

  Total elevi                                                                                                                                                                                                            902 

 

Rezultatele învățării 
 
          II.2.1. Promovabilitatea la sfârșitul anului școlar 
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           Evaluarea elevilor s-a realizat prin utilizarea instrumentelor de evaluare, în 
conformitate cu nevoile individuale învățare, cu standardele specifice pentru toate 
disciplinele și la toate clasele, pornind de la administrarea testelor iniţiale la toate clasele, 
analiza rezultatelor și realizarea planului de  urmărire a progresului elevilor, pe termen scurt, 
mediu si lung și  luarea în consecinţă, a măsurilor de reglare. 
SITUAȚIA STATISTICĂ A ELEVILOR ÎN ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

             înscrişi ELEVI 

ELEVI CARE FAC NAVETA 

CĂMIN GAZDĂ 

Clasa   CES PLASAMENT FAMILII GRIJA PĂRINȚI     

        MONOPARENTALE BUNICILOR 
ÎN 
STRĂINĂTATE ZILNIC SĂPTĂMÂNAL     

9A 28 0 0 0 0 5 6 2 0 2 

9B 28 1 0 0 0 4 8 6 2 4 

TOTAL 56 1 0 0 0 9 14 8 2 6 

10A 28 0 1 0 0 4 5 1 3 0 

10B 26 0 0 0 0 5 9 7 3 4 

TOTAL 54 0 1 0 0 9 14 8 6 4 

TOTAL CICLU 
INFERIOR 110 1 1 0 0 18 28 16 8 10 

11A 30 0 0 0 0 10 2 0 0 1 

11B 24 0 1 0 0 2 10 1 0 1 

TOTAL  54 0 1 0 0 12 12 1 0 2 

12A 24 0 0 0 0 10 2 2 2 0 

12B 17 0 0 0 0 6 2 6 0 6 

TOTAL  41 0 0 0 0 16 4 8 2 6 

TOTAL CICLU 
SUPERIOR 95 0 1 0 0 28 16 9 2 8 

TOTAL LICEU ZI 203 1 2 0 0 46 44 25 10 18 

IXA  30 0 0 0 0 0 12 0 0 0 

XA  33 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

XIA  SEM I 21 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

TOTAL CICLU 
INFERIOR 84 0 0 0 0 0 18 0 0 0 

XIA  SEM II 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XIB SEM II 29 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 55 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

XIIA  44 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

XIIB  39 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

TOTAL 83 0 0 0 0 0 7 0 0 0 

XIII A 29 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

XIII B 32 0 0 0 0 0 12 0 0 0 

TOTAL 61 0 0 0 0 0 14 0 0 0 

TOTAL CICLU 
SUPERIOR 199 0 0 0 0 0 22 0 0 0 
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TOTAL LICEU 
SERAL 223 0 0 0 0 0 40     0 

IXA FR 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XA FR 38 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

TOTAL - CICLUL 
INFERIOR 68 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

XIA FR 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

XIB TECUCI FR 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL CICLU 
SUPERIOR 72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL LICEU FR 140 0 0 0 0 0 6 0 0 0 

9A.p. 
profesională 19 0 0 0 0 6 10 0 0 0 

10A.p. 
profesională 15 0 1 0 0 6 3 5 3 1 

11A.p. 
profesională 14 0 0 0 0 5 5 0 0 0 

TOTAL ŞC. PROF 
- ZI 63 0 1 0 0 17 18 5 3 1 

AN IA 25 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

AN IB 34 0 0 0 0 0 4 3 0 0 

AN IC 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 82 0 0 0 0 0 6 4 0 0 

AN IIA 34 0 0 0 0 0 2 1 0 0 

AN IIB 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AN IIC 21 0 0 0 0 0 3 1 0 0 

AN IID 24 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

TOTAL  104 0 0 0 0 0 7 2 0 0 

TOTAL 
ŞC.POSTLICEALĂ 157 0 0 0 0 0 13     0 

AN IE 16 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

AN IM 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 31 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

AN IIE 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

AN IIM 16 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

TOTAL 31 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

TOTAL ŞC. 
MAIŞTRI 62 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

TOTAL ELEVI 902 1 3 0 0 63 126     19 

 
 

DISTRIBUŢIA MEDIILOR ELEVILOR LA SFARŞITUL ANULUI SCOLAR PE CICLURI DE 
ÎNVĂŢĂMÂNT 

 
Clasa  inscriși promovaţi 5,00-5,99 6,00-6,99 7,00-7,99 8,00-8,99 9,00-9,99 10 

    după corig             

9A 30 30 0 13 9 7 0 0 
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9B 31 31 0 6 16 4 1 0 

TOTAL 61 61 0 19 25 11 1 0 

10A 29 29 2 15 6 4 1 0 

TOTAL 29 29 2 25 16 9 2 0 

TOTAL CICLU INFERIOR 90 110 2 44 41 20 3 0 

11A 31 31 0 9 13 4 1 0 

11B 30 30 0 2 8 10 2 0 

TOTAL  61 61 0 11 21 14 3 0 

12A 23 24 0 6 8 9 1 0 

12B 27 17 0 0 7 10 0 0 

TOTAL  50 41 0 6 15 19 1 0 

TOTAL CICLU 
SUPERIOR 111 111 0 17 36 33 4 0 

TOTAL LICEU ZI 293 293 2 61 77 53 7 0 

IXA - RD  27 30 5 15 9 1 0 0 

XA - RD 29 29 21 8 0 0 0 0 

XIA - RD SEM I 31 21 0 11 5 5 0 0 

TOTAL CICLU INFERIOR 87 87 26 34 14 6 0 0 

XIA - RD SEM II 31 26 10 10 4 2 0 0 

XIB - RD SEM II 30 28 13 10 4 1 0 0 

TOTAL 61 61 23 20 8 3 0 0 

XIIA - RD 30 35 12 17 6 0 0 0 

XIIB - RD 30 36 0 21 10 5 0 0 

TOTAL 60 60 12 38 16 5 0 0 

XIII A - RD 24 24 11 12 5 1 0 0 

XIIIB - RD 22 22 0 25 7 0 0 0 

TOTAL 46 46 11 37 12 1 0 0 

TOTAL CICLU 
SUPERIOR 167 186 46 95 36 9 0 0 

TOTAL LICEU SERAL 254 266 72 129 50 15 0 0 

IXA FR 29 29 4 20 5 0 0 0 

XA FR 28 36 8 27 1 0 0 0 

TOTAL - CICLUL 

INFERIOR 57 65 12 47 6 0 0 0 

XIA FR 37 36 13 19 4 0 0 0 

XIIA FR 40        

XIIIA FR 36        

XIIIB FR TECUCI 21        

TOTAL CICLU 
SUPERIOR 134 63 32 27 4 0 0 0 

TOTAL LICEU FR 191 128 44 74 10 0 0 0 

9A.p. profesională 18 16 3 6 3 0 0 0 

10A.p. profesională 15 14 3 9 1 1 0 0 
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10Bp. profesională 16 14       

11A.p. profesională 14 10 4 3 2 1 0 0 

TOTAL ŞC. PROF - ZI 63 54 10 18 6 2 0 0 

AN IA 29 25 0 0 0 7 18 0 

AN IB 28 31 0 1 20 10 0 0 

AN IC 25 23 0 0 10 13 0 0 

TOTAL 82 79 0 1 30 30 18 0 

AN IIA 27 27 0 0 3 26 4 0 

AN IIB 26 25 0 0 3 22 0 0 

AN IIC 22 21 0 3 17 1 0 0 

TOTAL  75 73 0 3 23 67 10 0 

TOTAL ŞC.POSTLICEALĂ 157 152 0 4 53 97 28 0 

AN IE/M 28 16 0 0 1 6 9 0 

TOTAL 28 28 0 0 3 10 16 0 

AN IIE 18 18 0 0 0 9 6 0 

AN IIM 19 19 0 0 1 3 11 0 

TOTAL 37 37 0 0 1 12 17 0 

TOTAL ŞC. MAIŞTRI 65 65 0 0 4 22 33 0 

TOTAL ELEVI 903 849 128 286 200 189 68 0 

 
Procentul de promovabilitate la sfârșitul anului școlar: 94%. 
REZULTATELE LA EXAMENELE NAŢIONALE 
 Situația elevilor/candidaților înscriși la examenul de bacalaureat 
 

 
  

5 - 5.99 

Incepator

Calif.

6 - 6.99 

Mediu

7 - 7.99 

Avansat

8 - 8.99 

Experim.

9 - 9.99

 -

Zi A) Limba română 17 17 (100%) 0 (0%) 13 (76,47%) 4 (23,53%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Seral A) Limba română 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

18 18 (100%) 0 (0%) 13 (72,22%) 5 (27,78%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Zi C) Limba engleză 15 15 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 15 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Seral C) Limba engleză 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

16 16 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 16 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Zi C) Limba franceză 2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

2 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Zi D) Competențe digitale 17 17 (100%) 0 (0%) 2 (11,76%) 1 (5,88%) 14 (82,35%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Seral D) Competențe digitale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

18 18 (100%) 0 (0%) 2 (11,11%) 1 (5,56%) 15 (83,33%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Zi E)a) Limba română 17 15 (88,24%) 5 (33,33%) 8 (53,33%) 0 (0%) 1 (6,67%) 1 (6,67%) 2 (11,76%) 0 (0%)

Seral E)a) Limba română 1 1 (100%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

18 16 (88,89%) 6 (37,5%) 8 (50%) 0 (0%) 1 (6,25%) 1 (6,25%) 2 (11,11%) 0 (0%)

Zi E)c) Matematică 17 13 (86,67%) 7 (53,85%) 3 (23,08%) 1 (7,69%) 2 (15,38%) 0 (0%) 2 (13,33%) 2 (11,76%)

Seral E)c) Matematică 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%)

18 13 (81,25%) 7 (53,85%) 3 (23,08%) 1 (7,69%) 2 (15,38%) 0 (0%) 3 (18,75%) 2 (11,11%)

Zi E)d) Biologie 15 7 (53,85%) 1 (14,29%) 6 (85,71%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (46,15%) 2 (13,33%)

15 7 (53,85%) 1 (14,29%) 6 (85,71%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 6 (46,15%) 2 (13,33%)

Zi E)d) Fizică 2 2 (100%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Seral E)d) Fizică 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

3 2 (100%) 1 (50%) 1 (50%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33,33%)
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Situația mai sus prezentată este valabilă pentru candidații prezentați la examenul de 
bacalaureat din serii anterioare. Pentru seria curentă 2020-2021, rezultatele la examenul de 
bacalaureat au fost net superioare anilor anteriori, chiar dacă a fost un an școlar dificil ținând 
cont și de situația pandemică generală care a modificat datele generale ale situației 
statistice. Pentru seria curentă rezultatele la examen de bacalaureat sunt inserate în tabelul 
următor: 

 
ANALIZA  SWOT  APLICATĂ PENTRU ANALIZA REZULTATELOR EXAMENULUI DE  
BACALAUREAT  2021 ÎN  SCOPUL  OPTIMIZĂRII CALITĂŢII PREDĂRII-ÎNVĂŢĂRII-EVALUĂRII,  

S- PUNCTE  TARI W- PUNCTE SLABE 

 Cadre didactice calificate disciplinele din 
care s-a susţinut probă de bacalaureat 

 Realizarea unui program de pregătire 
suplimentară  

 Prezenţa bună la probele de bacalaureat 
 Bună informare a elevilor referitor la 

calendarul şi metodologia de bacalaureat 
 Permanent contact al echipei manageriale 

şi a cadrelor didactice cu părinţii şi elevii din 
 clasele a XII-a 
 S-a organizat în şcoală o simulare a 

 Nu s-a reuşit motivarea elevilor de 
nivel mediu să progreseze suficient 
căci notele între 7 şi 8 sunt în procent 
prea mic. 

 66% dintre elevi au obţinut note sub 
5, ceea ce dovedeşte că prea mulţi se 
complac într-o stare de mediocritate, 
refuzând să depună mai mult efort 
pentru pregătire, decât este 
neapărat necesar 

 La câţiva dintre elevi învăţarea se 

5 - 5.99 

Incepator

Calif.

6 - 6.99 

Mediu

7 - 7.99 

Avansat

8 - 8.99 

Experim.

9 - 9.99

 -

Zi A) Limba română 31 31 (100%) 0 (0%) 16 (51,61%) 10 (32,26%) 5 (16,13%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Seral A) Limba română 3 3 (100%) 0 (0%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Frecvență redusă A) Limba română 1 1 (100%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

35 35 (100%) 0 (0%) 18 (51,43%) 12 (34,29%) 5 (14,29%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Zi C) Limba engleză 28 28 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 28 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Seral C) Limba engleză 3 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Frecvență redusă C) Limba engleză 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

32 32 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 32 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Zi C) Limba franceză 3 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

3 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%)

Zi D) Competențe digitale 31 31 (100%) 0 (0%) 1 (3,23%) 2 (6,45%) 28 (90,32%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Seral D) Competențe digitale 3 3 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (33,33%) 2 (66,67%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Frecvență redusă D) Competențe digitale 1 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

35 35 (100%) 0 (0%) 1 (2,86%) 4 (11,43%) 30 (85,71%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%)

Zi E)a) Limba română 31 30 (96,77%) 6 (20%) 11 (36,67%) 5 (16,67%) 6 (20%) 2 (6,67%) 1 (3,23%) 0 (0%)

Seral E)a) Limba română 3 1 (33,33%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (66,67%) 0 (0%)

Frecvență redusă E)a) Limba română 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

35 31 (91,18%) 6 (19,35%) 12 (38,71%) 5 (16,13%) 6 (19,35%) 2 (6,45%) 3 (8,82%) 1 (2,86%)

Zi E)c) Matematică 31 30 (96,77%) 8 (26,67%) 7 (23,33%) 6 (20%) 6 (20%) 3 (10%) 1 (3,23%) 0 (0%)

Seral E)c) Matematică 3 1 (33,33%) 0 (0%) 1 (100%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 2 (66,67%) 0 (0%)

34 31 (91,18%) 8 (25,81%) 8 (25,81%) 6 (19,35%) 6 (19,35%) 3 (9,68%) 3 (8,82%) 0 (0%)

Frecvență redusă E)c) Matematică 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

Zi E)d) Biologie 26 13 (50%) 3 (23,08%) 4 (30,77%) 3 (23,08%) 2 (15,38%) 1 (7,69%) 13 (50%) 0 (0%)

26 13 (50%) 3 (23,08%) 4 (30,77%) 3 (23,08%) 2 (15,38%) 1 (7,69%) 13 (50%) 0 (0%)

Frecvență redusă E)d) Biologie 1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

1 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%)

Zi E)d) Fizică 5 3 (60%) 1 (33,33%) 1 (33,33%) 0 (0%) 1 (33,33%) 0 (0%) 2 (40%) 0 (0%)

Seral E)d) Fizică 3 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 0 (0%) 1 (100%) 2 (66,67%)

8 3 (50%) 1 (33,33%) 1 (33,33%) 0 (0%) 1 (33,33%) 0 (0%) 3 (50%) 2 (25%)
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examenului de Bacalaureat  
 S-au rezolvat şi discutat, la clasă, modelele 

de subiecte de Bacalaureat 
 Toate testele şi variantele de examen 

efectuate împreună cu profesorii în cadrul 
orelor de curs şi a orelor suplimentare de 
pregătire le-au facilitat elevilor pregătirea 
consecventă  şi i-au familiarizat cu acest 
model de examen 
 

rezumă la ceea ce studiază cu 
profesorul la ore interesul lor fiind 
scăzut faţă de acest examen şi faţă 
de continuarea studiilor 

 Posibilităţi materiale reduse (la nivel 
familial). 

  Stresul 
 Nu toţi candidaţii înscrişi la examenul 

de bacalaureat din 2019 au promovat 

O- OPORTUNITĂŢI  EXTERNE-POTENŢIALE T- AMENINŢĂRI EXTERNE  POTENŢIALE 

 Să se prezinte din timp modelele de 
subiecte posibile, pentru ca profesorii să 
poată începe o pregătire adecvată cât mai 
repede 

 Sprijinul familiei, al autorităţilor locale 
 Adaptarea scolii la cerintele societatii. 
 Receptivitatea/disponibilitatea părinţilor de 

implicare în activitatea scolii 
 Interesul mărit al marii majorităţi a elevilor 

din clasele terminale pentru promovarea 
examenului de bacalaureat şi continuarea 
studiilor. 

 Cunoasterea de la inceputul ciclului liceal a 
materiilor la care se susţine examenul de 
bacalaureat 

 Stresul acumulat progresiv, probleme 
familiare;       Anturajul;  

  Absenţa motivaţiei şi a voinţei 
pentru anumite conţinuturi mai puţin 
practice                                                                       

 Lipsa perspectivei în ceea ce priveşte 
paleta de opţiuni profesionale;  

 Televizorul, internetul, muzica;                                                                                               
 Scăderea interesului pentru învăţare;  
 Colaborarea deficitară şcoală – 

familie  
 Schimbarea in fiecare an a 

metodologiei de bacalaureat. 
 Existenta unei alternative la 

continuarea studiilor prin plecarea la 
munca in străinătate. 

 Lipsa motivaţiei materiale pentru 
cadrele didactice si a motivaţiei de 
perfecţionare a elevilor 

 Limitarea materiilor pentru care pot 
opta elevii  

 Slaba implicare a părinţilor în viaţa 
şcolară 

 
Frecventa elevilor. Situația absenteismului  
           Situaţia  absențelor la sfârşitul anului școlar se prezintă astfel: 

- Total absenţe pe anul şcolar trecut : 22307 
- Din care motivate: 3105 
- Din care nemotivate: 19202 

Număr mediu de absenţe pe elev este de 24,70 în scădere față de anul școlar trecut cu 14,9 
absențe per elev( în anul 2019-2020 a fost de 39,62) deci cu 37% mai puține absențe, chiar 
dacă activitatea s-a desfășurat cu precădere în mediul on-line. 
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I.PROIECTE ȘI PROGRAME DERULATE: 
 
ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE  
 
 Prin buna colaborare între elevi, părinţi, profesori şi alţi parteneri educaţionali, în 
cadrul Liceului Tehnologic ”Aurel Vlaicu” s-au organizat şi desfăşurat următoarele activităţi 
extracurriculare: 

 Festivitatea de deschidere a anului şcolar cu participarea reprezentanţilor din partea 
Bisericii şi a Inspectoratului Şcolar Judeţean Galaţi 

Activități de dezvoltare personală: 

 - „Să acționăm împreună pentru sănătatea emoțională!”- Cum mă ajut pe mine și pe 
cei din jur? - noiembrie 2020 , activitate de dezvoltare personală – prof Zubașcu 
Raluca 

 -„Relațiile interumane-în evoluție sau în regres?”(10.03.2021-cl.9B)-
nr.înreg.105/10.03.2021 – prof. Mitrea Gabriela 

 -  „Să gândim logic!” clasa a 9-a A, 09.03.2021 – prof. Tofan Daniela, Psih. Agreci 
Andreea: 

 ,,Luna toleranței și a dăruirii”, decembrie 2020; 

 „Luna iubirii, a relațiilor și a non-violenței!”, luna februarie 2021; 

 „Luna copilului”, luna iunie 2021 ; 
 

Activități culturale: 

 Ziua Europeană a Limbilor Străine – prof. Zubașcu Raluca, Vasile Mădălina, Lazăr Liviu 
-septembrie 2020 

 ”Halloween or St Andrew?- prof. Vasile Mădălina, clasa 11B 

  „Pe urmele Luceafărului românesc- Eminescu, poet universal” - Lecție-online, 
dezbatere, concurs, realizarea de materiale în aplicația Story-Jumper – elevi ai 
claselor 11A, 10A- 15.01.2021- prof. Codreș Carmen, Rusu Mariana 

 Dascălul vis a vis de teleșcoală″(05.11.2020-cl.9B)-nr.înreg.32/05.11.2020- prof. 
Mitrea Gabriela                                                                                                                                                      
-„Ce impact are teleșcoala în viața noastră?”(14.01.2021-cl.12B)-
nr.înreg.66/14.01.2021 – prof. Mitrea Gabriela 

 "Halloween party!”- 29 octombrie 2020 12A, 12 B- prof. Ionescu Daniela 

 ”Halloween or St Andrew?- prof. Vasile Mădălina, clasa 11B, noiembrie 2020                                                 
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  Activitate ,,Biblioteca arborilor”, în parteneriat cu Biblioteca Judeţeană ,,V. A. 
Urechia” filiala   nr. 2 ,,Paul P- 17.10.2020 -,,Fii inteligent, nu violent!” - minută 
nr.16/17.10.2020, bibl. Catan Cătălina                

 23.10.2020 - ,,Să descoperim lumea cărţilor”, 26.10.2020 activitate ,,Mesajul meu 
Antidrog”  -   minuta nr.18/26.10.2020- bibl. Catan Cătălina, prof. Neghină Maricica, 
clasa 9B, parteneriat APM - minuta nr. 17/23.10.2020;                                                                                                                                                                                                                                                                          

 06.11.2020 activitate ,,Copacul educaţiei”, bibl. Catan Cătălina, prof. Neghină 
Maricica, cls. 9B - minuta  nr.34/06.11.2020 Păltănea” conform minuta nr. 
110/17.03.2021- bibl. CatanCătălina                                                                                                                                                                                             
-„Pe cărările Andreiene”, noiembrie 2020, prof. Lazăr Liviu, clasa 9A                                                                
-1 decembrie 1918 - Ziua națională, prilej de mândrie, cls Xa, dezbatere - Făuritori de 
țară – prof. Anghel Corina                                                                                                                        
 - ”Crăciunul la români”, ”Crăciunul din sufletele noastre”, - ”Ajută-l pe Moș Crăciun”, 
în parteneriat cu Filiala nr. 2 BVAU și Crucea Roșie - 11.12.2020, minută nr. 
58/11.12.2020- bibl. Catan Cătălina, prof. Neghină Maricica, ”Dăruind vei dobândi”, 
„Santa Claus” – 18.12.2020 - IB - dezbateri, prezentări, realizarea de ”cărți” tematice 
cu aplicația storyjumper – prof. Codreș Carmen, Rusu Mariana, Grecu Diana, Neghină 
Maricica, Vișan Mirela, bibl. Catan Cătălina, Tudorancea Anișoara, Varlan Oana, Lazăr 
Liviu                                                                                                                                                                                                                                        
-”Cartierul citește” – activitate organizată împreună cu Biblioteca Judeţeană ,,V. A. 
Urechia” filiala   nr. 2 ,,Paul Păltănea și licee și școli generale din împrejurimi, cu 
ocazia „Zilei Internaționale a Cititului Împreună” (ZICI)- prof. Codreș Carmen, Rusu 
Mariana- PV. nr.152/10.02.2021                                                
-Happy Valentine- prof. Vasile Mădălina, clasa 11B- februarie 2021                                                
- "Dragobetele, între prezent și trecut ...între tradiție si modernism"-24.02.2021, în 
parteneriat cu ONG „Tinerii și viitorul”- prof. Codreș Carmen, Rusu Mariana                                                  
- Activitate ,,Tradiţii şi obiceiuri de Dragobete” conform minută nr. 96/24.02.2021, 
bibl. Catan Cătălina    -9 Mai 2021, Ziua Europei - drepturi și libertăți vs. securitate, 
dezbatere, cls. 12 B- prof. Anghel Corina                                                                                                                                             
- ”Din inimă, pentru inimă” – Parteneri: Asociația „Bunul Samaritean”-Nicorești și 
Biserica „Sf. Antonie cel Mare - elevii LTAV, prof. Neghină Maricica - 19.05.2021;                                                                                             
 - Concurs religie-„Urcuș spre Înviere”- prof. Lazăr Liviu, elevi ai claselor de liceu                                                       
-Participare pelerinaj la Mănăstirea Buciumeni organizat de Arhiepiscopia Dunării de 
Jos– „2021- Anul omagial al pastorației românilor din afara României” – 21.06.2021 - 
prof. Lazăr Liviu, Neghină Maricica, Tofan Daniela                                                                                                                                                                 
- „Du-te, Soare, vino, Luna/Sanziele îmbună”...24.06.2021- activitate desfășurată în 
parteneriat cu ONG „Tinerii și Viitorul”- prof. Codreș Carmen, Neagu Maria 
Magdalena                                                                              -„Ziua în care flutură mai 
multe steaguri ca oricând în România, în parteneriat cu O.N.G."Tinerii și Viitorul", 
Ziua Drapelului Național- Muzeul Istoriei, Culturii și Spiritualității Creștine de la 
„Dunarea de Jos”- 27.06.2021- dir. Ciupercă Silviana, prof. Codreș Carmen, Neagu 
Maria Magdalena                                        -„Turism virtual”(08.07.2021-cl.9B)-
nr.înreg.150/08.07.2021- prof. Mitrea Gabriela                    - Excursie școlară tematică 
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- Vizite în centre universitare și la case memoriale - IAȘI 12.06.2021, Proiect ROSE- 
DREAM- prof. Rusu Mariana, Codreș Carmen, bibl. Catan Cătălina 

 
Activități cu tematică ecologică: 

 ”SOS planeta noastră!” – prof. Zubașcu Raluca, clasa 11B, noiembrie 2020 

 ”Principiile economiei circulare” - ecOprovocarea – cls 11B, 12B - 07.12.2020- prof. 
Neghină Maricica 

 - 30.10.2020 activitate ,,Salvaţi delfinii” – Ziua internaţională a Marii Negre- bibl. 
Catan Cătălina, prof. Neghină Maricica, clasa 11B, 12B,       parteneriat APM -   
26/30.10.2020.  

 ”Harta reciclării” – cls 11B -  11.12.2020, ”Efectul de seră” – cls 11B, 12B – 
ecOprovocarea -  15.12.2020- prof. Neghină Maricica 

  „Colectare-reciclarea ulei uzat” – 06.11.2020, LTAV în parteneriat cu  „Viitorul în roz” 
- prof. Varlan Oana, prof. Neghină Maricica, prof. Tudorancea Anișoara, prof. Lungu 
Viorica,                                         

  -„Importanța rezervațiilor naturale pentru mediu” – 14.01.2021 – 12B- prof. Varlan 
Oana, prof. Neghină Maricica                                                                                                                               

 25 septembrie 2020, Ziua Mondială a Munților Carpați,  clasa 12 B- prof. Ciocan 
Emanuela 

 „Planeta noastră, viitorul nostru”-PV nr.6192/16.12.2020- prof. Lungu Viorica, clasa 
9Ap                                                                                        

 „Protejăm apele-colectare ulei uzat” – elevii LTAV – 17.02.2021, ”Piramida 
responsabilității față de mediu” – cls 9B, 11B, 12B - 19.02.2021- prof. Neghină 
Maricica, prof. Tudorancea Anișoara 

 „Născut să fii liber” – cls 11B - 12.03.2021, ”Biblioteca arborilor” – cls 12B - 
17.03.2021; ”Valoarea apei -ziua Mondială a Apei” – cls 11B - 23.03.2021 - minuta nr. 
110/17.03.2021- bibl. Catan Cătălina - prof. Neghină Maricica, bibl. Catan Cătălina, 
prof. Varlan Oana 

 „Pădurile-Clima-Schimbare” - 22.03.2021 – 11B2- bibl. Catan Cătălina, prof. Varlan 
Oana 

 „Conștientizare-Compost la tine acasă”( nr. 129/ 15.04.2021) – cls 9B, 12A, 12B - 
15.04.2021, ”Ziua Planetei Pământ” – cls 9B - 22.04.2021, ”Impactul reciclării uleiului 
uzat alimentar asupra mediului” – elevii LTAV - 23.04.2021, ”Impactul reciclării DEEE-
urilor” – elevii LTAV - 23.04.2021; - prof. Neghină Maricica, prof. Varlan Oana, prof. 
Vasile Mădălina, prof Covalea Marinela 

 „Importanţa reciclării DEEE-urilor- propunător: Varlan Oana, prof. Vasile Mădălina, 
aprilie 2021, nr. 131/23.04.2021  

  „România neîmblânzită”, clasa 9B, vizionare film, 25.05.2021 -  prof. Ciocan 
Emanuela 

 ”Pași spre o economie circulară” – elevii LTAV - 20.05.2021- prof. Neghină Maricica, 
Cazan Mihaela Daniela 
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 Activitate ,,Ziua Planetei Pământ” conform minută nr. 130/22.04.2021, bibl. Catan 
Cătălina 

 „Un ocean de plastic”, clasa 9B, vizionare film, 08.06.2021, prof. Ciocan Emanuela 

 Ziua Mondială a Mediului-“REDEFINEȘTE, RECONSTRUIEȘTE, RESTAUREAZĂ” – ONG 
„Tinerii și viitorul” - cls 9B și 11B - 05.06.2021- prof. Neghină Maricica, bibl. Catan 
Cătălina 

  Ziua Internațională a Energiei Eoliene-“Vântul, sursă principală de energie” – ONG 
„Tinerii și viitorul” – cls 9B-15.06.2021- prof. Neghină Maricica 

  „Ziua internațională a Dunării”, clasa 9B, 29.06.2021 -prof. Ciocan Emanuela, prof. 
Neghină Maricica, masă rotundă 
 

Activități antiviolență, antidrog, împotriva traficului de persoane etc.  

 -”Ce este violența domestică?”, clasa 11B, 15. 10.2020 – prof. Tofan Daniela 

 - Chestionar privind hărțuirea și violența în școală – prof. Covalea Marinela, prof. 
Neghină Maricica, elevii clasei 12 B- nr. 5229/ 14.10.2020 

 -  „Cum să nu devii o victimă a traficului de persoane” – prof. Lazăr Liviu, clasa 9A 

 - ”Violența și abuzul în familie”, clasa 12B, 12.11.2020, prof. Tofan Daniela 

 - Dezbateri online ”Violența pe internet”, ”Bullyingul și mediul online” – prof. Rusu 
Mariana, Codreș Carmen, decembrie 2020 

 -”Fii inteligent, nu fi violent!”, clasa 11B, 27.01.2021, prof. Tudorancea Anișoara 

 - ”Drogurile îți curmă visurile” – cls 9B - 27.11.2020 – prof. Neghină Maricica 

 - ”Spune NU violenței” – cls 9B - 04.12.2020, ”Violența în școală ” – cls 11B - 
07.12.2020,                    

  - ”Violența, arma celor slabi” – cls 11B - 07.12.2020, ”Abandonul școlar, cauze și 
modalități de prevenire”, ”Spune NU Bullying-ului” – cls 11B - 14.12.2020, ”Reguli 
anti-bullying” – cls 12B -  13.01.2021, ”Protecție împotriva violenței” – cls 9B -  
15.01.2021,  ”Antidot pentru violență” – cls 12B -  22.01.2021; – prof. Neghină 
Maricica 

 - ”Fii inteligent, nu fi violent!”, clasa 11B, 27.01.2021, prof. Tudorancea Anișoara, 
17.10.2020, bibl. Catan Cătălina, clasa 9B, minută nr.16/17.10.2020, PV 
nr.95/19.02.2021 - elevii clasei 12A, prof. Lungu Viorica 

 -„Mesajul meu Antidrog” – 26.10.2020 – 12B, ,,Naivitatea costă” – 18.12.2020 – 9B, 
„Viața are prioritate” – 23.11.2020 – 12B, „Necenzurat”-12B, „Nu crede în vise false, 
spune nu traficanților” – 27.01.2021 – 12B- prof. Varlan Oana 

 - ”Agresivitatea verbală, bullyingul în familie și în societate”(09.12.2020-cl.11A)- prof. 
Mitrea Gabriela 

 -”Cum combatem traficul de persoane?”-  prof. Mazilu Lidia, Dumitrov Luminița, 
Buruiana Maria 

 - ”Pledoarie pentru un stil de viață sănătos” - prof. Mazilu Lidia, Dumitrov Luminița, 
Buruiana M. 

 - ”Circulația rutieră” – cls 12B -  16.12.2020- prof. Neghină Maricica 
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 - ”Agresivitatea verbală, bullyingul în familie și în societate”(09.12.2020-cl.11A)- prof. 
Mitrea Gabriela-nr.înreg.53/09.12.2020; 

 -”Siguranța pe internet” în cadrul proiectului ”RO Cyberex- Perfecționare, cooperare 
și prevenire în lupta împotriva criminalității informatice, propus de Inspectoratul de 
Poliție Județean Galați prin d-na caporal Pană Cristina,  PV nr. 6192/16.12.2020- prof. 
Lungu Viorica, clasa 9Ap 

 - ”Alcoolul nu te face mare” – cls 12B -  12.01.2021,  ”Echipament de siguranță pentru 
bicicletă” – cls 11B -  18.01.2021,”Antidot pentru violență” – cls 12B -  22.01.2021; 
”Cauzele absenteismului” – cls 12B -  26.01.2021 – prof. Neghină Maricica 

 -  ”Violența nu trebuie tolerată” – cls 12B -  18.01.2021, ”Ce se întâmplă cu corpul tău 
când fumezi ” – cls 11B,  -  10.02.2021; - ”Absenteismul și rolul familiei în abandonul 
școlar” – cls 9B - 12.03.2021;- ”Bullying online” – cls 11B - 14.05.2021;- prof. Neghină 
Maricica 

 -  „Agentul de circulație – prietenul meu” - 23.03.2021 – 11B2 – prof. Varlan Oana 

 - „Cauzele abuzului de drog” - 29.03.2021 – 12B– prof. Varlan Oana 

 - ”Stop risipei alimentare” – elevii LTAV - 17.05.2021; 

 Participarea la conferințe, webminarii ce au vizat prezentarea unor exemple de bune 
practici pentru desfășurarea învățării în format online și instruirea pentru utilizarea 
diverselor platforme educaționale  

 
Activități de orientare în carieră 

 - Proiect INTESPO 113589 – Îndrumarea tinerilor din ani terminali pentru 
înregistrarea în evidențele Serviciului Public de Ocupare – AJOFM Galați ( nr înreg 
1739/17.05.2021) – prof. Grecu Diana, clasa 12A 

       - Program de informare derulat de AJOFM „Oportunități pe piata muncii”- prof. 
Covalea Marinela, prof. Dumitrov Luminița - elevii clasei 12 B- adeverința cu nr. 1733/ 
17.05.2021 

 -„Modalități de explorare a posibilităților de carieră”(01.04.2021-cl.12B)-
nr.înreg.118/01.04.2021- prof. Mitrea Gabriela 

       - „Cum îmi desfășor activitatea de antreprenor?” - Clasa a 10-a A, prof. Tofan 
Daniela 10.06.2021 

 PARTICIPĂRI ALE ELEVILOR LA SIMPOZIOANE, CONCURSURI 

 - Concursul Județean de matematică „DAN HULUBEI”, Ediția XVIII – 26 iunie 
2021, prof. îndrumători: Grecu Diana, Covalea Marinela, Severin Mirela                                                                                
Mențiuni: Postelnicu Bianca 9 B, Condrea Alexandru Florin 11 A                                                                        
Premiul III: Popa Diana 9 A                                                                                                                                            
Premiul I: Păduraru Matei 11 A                                                                                
-„Sesiunea de comunicări științifice studențești  Emil  Ceangă” din cadrul Facultății 
ACIEE – prof. îndrumători: dir. Ciupercă Silviana, prof. Guguilă Claudia, Anghele 
Desilia, Stănescu Ionel, Prisecaru Tudor – Mențiune Elevi Mancaș George-Valentin   
11 A, Lepădatu Oana-Cristina   9A, Paraschiv Alexandru    10 A                                                                                                                                             
-Concurs Tehnostil Premiul 1-Bute Marius, Scutaru George- editia VIII-18.06.2021, 
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prof.coord.LunguViorica                                                                                                                                                             
-Certificat de participare –Miron Mihai –carduri și modalități moderne de plată-Junior 
Achievement-15.04.2021, prof. coord. Lungu Viorica                                                                                                                            
- Premiul al III-lea – Filiera Tehnologică – Echipa de profesori și elevi participantă la 
„Târgul de Oferte- Cariera”, 20-22.04.2021                                                                                                                                   
-Proiectul ”Școli Ambasador ale Parlamentului European în România”– 6 ambasadori 
seniori - Prof. Rusu Mariana, Ciupercă Silviana, Codreș Carmen, Anghel Corina, Gurău 
Mirela, Guguilă Claudia        - menținerea titlului de Școală-Ambasador                                                                                                                 
-Concursul Național ecOprovocarea, ediția 2020-2021 – locul I – echipa „Grădini 
multifuncționale” – coordonator prof. Neghină Maricica și locul II – echipa „Economie 
circulară” – coordonator eleva Mihai Gabriela Cosmina Floricica- dir. Ciupercă 
Silviana, prof. coord. Neghină Maricica, Varlan Oana Georgiana                                                                                                                                                              
-Proiect ”Global Education Week 2020”- Diplomă de participare- prof. Neghină 
Maricica, clasa 9B- noiembrie 2020 
 

PROIECTE DERULATE PE PARCURSUL ANULUI ȘCOLAR 2019-2020 
1. Proiectul Pentru Învățământul Secundar ROSE DREAM - Acord de grant nr. 
SGL/RI/142/27.06.2017– activități pedagogice și de sprijin, consilierea elevilor, activități 
extracurriculare: cercuri de teatru și lectură, Club FACT, ateliere de creație, team-buiding 
2. Proiectul ”Școli Ambasador ale Parlamentului European în România”– 6 ambasadori 
seniori - Prof. Rusu Mariana, Ciupercă Silviana, Guguilă Claudia, Codreș Carmen, Anghel 
Corina, Gurău Mirela, Guguilă Claudia                    
3. Concursul Județean ”ECO-CREATIVITATE” ediția a I –a, 2020-2021- lansare dir. 
Ciupercă Silviana, dir. adj. Guguilă Claudia, prof. Neghină Maricica,  
4. Concursul Național ecOprovocarea, ediția 2020-2021 – locul I – echipa „Grădini 
multifuncționale” – coordonator prof. Neghină Maricica și locul II – echipa „Economie 
circulară” – coordonator eleva Mihai Gabriela Cosmina Floricica- dir. Ciupercă Silviana, prof. 
coord. Neghină Maricica, Varlan Oana Georgiana 
5. Parteneriat LTAV-ONG ”Tinerii și viitorul” – desfășurarea de activități în parteneriat- 
dir. Ciupercă Silviana, dir.adj. Guguilă Claudia Liliana, prof. Codreș Carmen, Neghină 
Maricica, Neagu Maria 
6. Proiectul ”Instrucțiuni pentru păstrarea sănătății” – derulat de DSP Galați, în 
parteneriat cu ONG ”Tinerii și Viitorul” și LTAV Galați – septembrie 2021 
7. Proiect ”Global Education Week 2020”- Diplomă de participare- prof. Neghină 
Maricica, clasa 9B- noiembrie 2020 
8. Parteneriat educațional – Ocolul Silvic Galați – înreg. nr. 5430/21.10.2020- dir. 
Ciupercă Silviana, dir. adj. Guguilă Claudia, prof. Neghină Maricica 
9. Parteneriat educațional – Agenția pentru Protecția Mediului Galați – înreg. nr. 
5429/21.10.2020 - dir. Ciupercă Silviana, dir. adj. Guguilă Claudia Liliana, prof. Neghină 
Maricica 
10. Proiect educațional privind colectarea uleiului uzat în unitățile de învățământ 
„Aruncăm....Aruncăm...De ce să nu reciclăm?” – înreg. nr. 5431/21.10.2020; 
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11. Proiect "Distanțarea nu anulează victimizarea", Parteneriat  O.N.G."Tinerii și Viitorul", 
Centrul Regional Galați din cadrul Agentiei Naționale împotriva Traficului de Persoane și 
Inspectoratul de Poliție Județean Galați, 12-18.10.2020 – dir. Ciupercă Silviana, dir. adj. 
Guguilă Claudia, prof. Codreș Carmen Mariana 
12. Creare și publicare de resurse educaționale deschise la Centrul de cursuri și meditații 
„Domnul Trandafir Teach-ital”- Cerificat de creator de conținut educațional- prof. Neghină 
Maricica 
13. Proiect de parteneriat ,,Să descoperim lumea cărţilor” cu Biblioteca Judeţeană ,,V. A. 
Urechia” filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea”, coord: dir. Ciupercă Silviana, bibl. Catan Cătălina, prof. 
Neghină Maricica,  nr. înrg. 5402/21.10.2020.                                                                                                                                
14. Proiect educațional Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați - „Lectura este o formă 
a fericirii”- prof. Neghină Maricica, bibl. Catan Cătălina 
15. Parteneriat LTAV-  „Viitorul în roz” - 06.11.2020 -  ”Colectare-reciclare ulei uzat”- 
prof. Neghină Maricica, Varlan Oana, Tudorancea Anișoara etc. 
16. Proiect local în cadrul săptămânii Educaţiei Globale, tema  „Este lumea noastră! Să 
acționăm împreună! (IT’S OUR WORLD. LET’S TAKE ACTION TOGETHER!)”, - dir. Ciupercă 
Silviana, dir. adj. Guguilă Claudia, prof. Codreș Carmen, Rusu Mariana, Neghină Maricica, 
Lungu Viorica, Zubașcu Raluca, psih. Agreci Andreea, Tudorancea Anișoara, Mitrea Gabriela 
17. Proiect ”5 decembrie 2020, Ziua Internațională a Voluntarului”, organizat de 
ONG ”Tinerii și viitorul” - prof. Codreș Carmen 
18. Proiect județean –Campania umanitară „De la inimă la inimă, dăruiește bucurie 
copiilor”, 2-18.12.2020, Ediția a VIII-a - CJRAE Galați, coordonatori: dir. Ciupercă Silviana, dir. 
adj. Guguilă Claudia Liliana, psih. Agreci Andreea, Codreș Carmen– profesori voluntari: 
Zubașcu Raluca, Rusu Mariana, Tudorancea Anișoara, Neghină Maricica, Panait Violeta etc. 
19. Proiectul ”RO Cyberex- Perfecționare, cooperare și prevenire în lupta împotriva 
criminalității informatice, propus de  INSPECTORATUL DE POLIȚIE JUDEȚEAN GALAȚI prin d-
na caporal PANĂ CRISTINA,  PV nr. 6192/16.12.2020 – prof. Lungu Viorica 
20. Simpozionul Internațional ”Oamenii frumoși ai culturii românești” – prof. Ciupercă 
Silviana- lucrarea ”Nicolae T. Petrescu, primul inginer radio-electronist  român”, prof. Codreș 
Carmen- lucrarea ”Camil Petrescu -scriitorul care ,,nu poate vorbi onest decât la persoana I’’, 
prof. Rusu Mariana- lucrarea ”Marin Preda, scriitorul care a salvat literatura de teroarea 
istoriei”, prof. Anghel Corina, lucrarea - ”Vasile Pârvan, deschizător de cunoaștere spre 
trecut” – ianuarie 2020 
21. Simpozionul Internațional dedicat Zilei Mondiale a Zonelor Umede – „Wetlands and 
water”, organizat de Asociația „Tinerii și Viitorul” Galati parteneriat cu Agentia pentru 
Protecția Mediului Galați – prof. Ciupercă Silviana, Codreș Carmen 
22. Programul Jaromania – Junior Achievement of Romania,  ”Școala Altfel: JA in a Day – 
Educație STEM – prof. Neghină Maricica, clasa 9B- participare webinarii: „JA EDUCAȚIE 
STEM”– 19.10.2020, înreg. nr. 5575/02.11.2020; „Manager Proiect Informatic/STEM - Job 
Shadow” – 29.01.2021; 
23. Parteneriat LTAV- Junoir Achievement România – Activitate online 
Jaromania ”Bussinest analyst” (26/01/2021), activitate online cu firma WatersRomania-
voluntar Anca Mohora(ianuarie) – prof. Lungu Viorica, clasa 9Ap 



                            

                                              LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” GALAŢI    

                                                   Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 25, cod 800511 

                                                 Tel./Fax  0236 463740, CUI 3126519  
                                                            Web:www.ltaurelvlaicu.ro 
 E-mail:lic_metalurgic_gl@yahoo.com;  

Operator Date cu Caracter Personal, înregistrat de A.N.S.P.D.C.P. nr.34884/2015 Conform Legii nr. 677/2001 

24. Proiect județean- Conferința ,,Viitorul în România Meseriașă”, Ziua Națională a 
Meseriilor; martie 2021- coordonatori: dir. Ciupercă Silviana, psih. Agreci Andreea, dir. adj. 
Guguilă Claudia Liliana, Gurău Mirela 
25. Proiect internațional de parteneriat organizat în mediul online, în colaborare cu Liceul 
Teoretic „Mihai Eminescu”, din Chișinău, Republica Moldova – prof. Rusu Mariana, Codreș 
Carmen Mariana – martie-mai 2021 
26. Proiect educațional pentru promovarea culturii: I.N.S.P.I.R, în colaborare cu școli 
generale și licee din Galați- prof. Rusu Mariana, Codreș Carmen Mariana – semestrul al II-lea 
27. Proiect județean: Târgul de oferte educaționale „Cariera”, aprilie 2021; coordonatori: 
dir. Ciupercă Silviana, dir. adj. Guguilă Claudia Liliana, psih. Agreci Andreea, Codreș Carmen, 
Rusu Mariana, Gurău Mirela, Prisecaru Tudor 
28. Proiect local ”Creativitate versus violență” nr. înreg. 1431/13.04.2021 - prof. Silviana 
Ciupercă – director, Guguilă Claudia-Liliana- director adjunct, Mariana Rusu, Carmen Codreş, 
Neghină Maricica 
29. Proiect județean: „Târgul meseriilor”, mai 2021- dir. Ciupercă Silviana, dir. adj. 
Guguilă Claudia, psih. Agreci Andreea, Codreș Carmen, Rusu Mariana, Gurău Mirela, Neagu 
Maria Magdalena 
30. „Sesiunea de comunicări științifice studențești  Emil  Ceangă” din cadrul Facultății 
ACIEE – prof. îndrumători: dir. Ciupercă Silviana, prof. Guguilă Claudia, Anghele Desilia, 
Stănescu Ionel, Prisecaru Tudor - mențiune elevi Mancaș George-Valentin   11 A, Lepădatu 
Oana-Cristina   9A, Paraschiv Alexandru    10 A – mai 2021 
31. Concurs Regional ”Tehnostil”, ediția a VIII a la Radu Negru, 20 mai 2021, participare 
indirecta, cu diplome de participare – prof. Stănescu Ionel, Anghele Desilia 
32. Programul de promovare a științei  ,,ChemGeneration # STAI ACASĂ –EXPERIMENTE 
CHIMICE , EDIȚIA 2021, derulat de Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică  a Universității 
Babeș-Bolyai împreună cu Basf România- prof. Tudorancea Anișoara, clasa 11B 
33. Proiect județean- Campania umanitară „Zâmbetul, jocul și veselia îmi colorează 
copilăria!”/”Aripi de bunătate pentru zâmbete colorate”,  la școala prietenă-Liceul 
Tehnologic „Aurel Vlaicu” -  iunie 2021- în parteneriat cu CJRAE Galați, coordonatori: dir. 
Ciupercă Silviana, psih. Agreci Andreea, Codreș Carmen, Guguilă Claudia Liliana,  – profesori 
voluntari: Zubașcu Raluca, Rusu Mariana, Tudorancea Anișoara, Neghină Maricica, Panait 
Violeta etc. 
34. Proiecte ale psihologului școlar - psih. Agreci Andreea 
-”Fii în formă pentru școală!”, proiect educațional „Din nou împreună!”- facilitarea adaptării 
elevilor în mediul educațional - clasele 9A și 9B, septembrie- octombrie- psih. psih. Agreci 
Andreea 
-Programul de consiliere „Rămâi la școală, școala este șansa ta!”, pentru prevenirea 
absenteismului/ abandonului şcolar - clasele a 9-a si a 10-a - septembrie-noiembrie 
-Programul de consiliere”Fii activ! Nu captiv!”,pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, 
clasele 9-12, octombrie-ianuarie- psih. psih. Agreci Andreea 
-Programul ”Viitorul este acum!”, pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor în 
vederea optimizării procesului de alegere al unui anumit traseu socio-profesional, grup ţintă 
– elevii din 
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clasele a XII-a, perioada noiembrie-ianuarie; 
-Programul de consiliere „Violența nu este o soluție !”, prevenirea și diminuarea 
fenomenului de bullying prin derularea, la clasele IX-XI, pe parcursul sem I ; 
 
35. -Proiectul educațional în colaborare cu UNIV. AL.I.CUZA „Cunoștințe și competențe 
pentru viață!” - noiembrie-ianuarie - elevii din clasele 11-12, coordonator psih. Agreci 
Andreea 
36. Participarea la conferințe, webminarii ce au vizat prezentarea unor exemple de bune 
practici pentru desfășurarea învățării în format online și instruirea pentru utilizarea 
diverselor platforme educaționale. 
 
 
 
II.ACTIVITATEA COMISIEI METODICE A DIRIGINȚILOR 
          La nivelul Liceului Tehnologic ,,Aurel Vlaicu” Galați, în anul școlar 2020-2021, a fost 
stabilită Comisia metodică a diriginților).   
                

Clasa Forma de învățământ Profesor diriginte 

9A  Liceu zi LAZĂR LIVIU 

9B Liceu zi NEGHINĂ MARICICA 

10A Liceu zi RUSU MARIANA 

11A Liceu zi CODREȘ CARMEN- MARIANA 

11B Liceu zi ZUBAȘCU RALUCA-ANAMARIA 

12A Liceu zi GRECU DIANA 

12B Liceu zi COVALEA MARINELA 

10Ap Școala profesională ABABEI CĂTĂLIN 

10Bp Școala profesională PRISECARU TUDOR 

9Ap Școala profesională SEVERIN MIRELA 

11Ap Școala profesională LUNGU VIORICA 

IXA Liceu seral IONESCU DANIELA 

XA Liceu seral ANGHEL CORINA 

XIA Liceu seral VASILE MĂDĂLINA 

XIB Liceu seral DUMITROV LUMINIȚA 

XIIA Liceu seral TOFAN DANIELA 

XIIB Liceu seral TUDORANCEA ANIȘOARA 

XIIIA Liceu seral CIOCAN EMANUELA 

XIII B Liceu seral VIȘAN MIRELA 

IA Școala postliceală NEAGU MAGDALENA 

IB Școala postliceală MITREA GABRIELA 

IC Școala postliceală STĂNESCU IONEL 

IEM Școala postliceală FĂTU RĂDIȚA 

IIA Școala postliceală ATANASIU MARIANA 
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IIB Școala postliceală PANAIT VIOLETA 

IIC Școala postliceală LAZĂR LIVIU 

IIE Școala postliceală ONU ANCA 

IIM Școala postliceală MAZILU LIDIA 

9AFR Liceu fără frecvență CIOCAN EMANUELA 

10AFR Liceu fără frecvență TUDORANCEA ANIȘOARA 

11AFR Liceu fără frecvență VASILE MĂDĂLINA 

12A FR Liceu fără frecvență TOFAN DANIELA 

13A FR Liceu fără frecvență RUSU MARIANA 

13BFR Liceu fără frecvență MUNTEANU DANIELA 

 
Responsabilul comisiei a fost prof. Vișan Mirela. Membrii comisiei au întocmit corect şi la 
termenul stabilit planificările, conform Programei de consiliere şi orientare-anexa 
5287/09.10.06. S-au completat corect documentele activităţii dirigintelui. O atenţie 
deosebită a fost acordată optimizării relaţiei de comunicare elev-profesor, școală-familie, 
mai ales în contextul pandemiei. S-a urmărit, astfel, o colaborare continuă și eficientă cu 
familia, prin organizarea şedinţelor cu părinţii. În cadrul acestora s-a avut în vedere: alegerea 
comitetelor de părinţi, prezentarea Regulamentului  Intern al şcolii, semnarea Contractelor 
de parteneriat  părinți- școală în cazul elevilor claselor a IX-a,  prezentarea situaţiei şcolare a 
elevilor (rezultatele obţinute la testele iniţiale şi evoluţia acestora pe parcursul semestrului), 
participarea la activități extrașcolare și discutarea problemelor cu care se confruntă aceștia. 
De asemenea, o preocupare importantă a fost acordată învățării în sistem online, care a 
carcaterizat acest an școlar. În acest sens, diriginții au stabilit o comunicare permanentă cu 
părinții, pentru a-i responsabiliza în ceea ce privește educația propriilor copii. S-a insistat 
asupra participării active la orele online, asupra implicării elevilor în realizarea sarcinilor de 
lucru.  
             Diriginţii claselor de liceu zi au prezentat atât elevilor, cât şi părinţilor  metodologia 
de acordare a bursei prin Programul ,,Bani de liceu” şi a celorlalte burse şcolare.  
 Toţi diriginţii au urmărit:  educarea elevilor în spiritul respectării drepturilor 
fundamentale ale omului, demnităţii şi toleranţei, cultivarea sensibilităţii faţă de 
problematica umană, valorile morale şi civice, însuşirea valorilor culturii naţionale şi 
universale, atât în cadrul orelor de consiliere şi orientare, cât şi prin încurajarea participării 
elevilor, alături de diriginţii lor, la activităţile extraşcolare organizate cu diverse ocazii. De 
asemenea, s-a realizat un bun management al colectivelor de elevi şi a existat o preocupare 
pentru aspectul claselor. În ceea ce priveşte  conduita elevilor, s-a avut în vedere respectarea 
Regulamentului Intern și a Statutului Elevului. Au avut loc înştiinţări adresate părinţilor, cu 
precădere în cazul elevilor-problemă, legătura şcoală-părinți-comunitate fiind realizată 
permanent astfel încât să nu existe probleme majore.  
 S-au întocmit rapoarte, liste cu în legătură cu situația device-urilor deținute de elevi, 
s-au împărțit tablete și telefoane elevilor care nu dețineau astfel de instrumente necesare 
învățării online. 
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 În cadrul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 
discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității, responsabilul Neghină 
Maricica a întocmit Planul de măsuri de prevenire și combatere a violenței în școală pentru 
anul școlar 2020-2021, a întocmit și aplicat chestionare elevilor, atât în format word cât și 
online, a efectuat analiza în domeniul siguranței școlare și am făcut raportarea lunară către 
ISJ Galați și Compartimentul siguranță școlară – Poliția română. În cadrul acestei comisii s-au 
desășurat activități diverse, ce au pus accent pe lupta anti-bulliyng, mai ales în mediul online.
    Dezvoltarea personală şi profesională a diriginţilor s-a realizat prin : 
- Programul de activitate al comisiei Diriginților                                                                                                   
- Organizarea Comisiei metodice a diriginților                                                                                                              
- Integrarea elevilor de clasa a IX-a (informarea elevilor în legătură cu proiectele educative 
ale școlii, cu privire la drepturile şi îndatoririle ce le au în calitate de elevi; organizarea 
preselecției pentru trupa de teatru, pentru cluburi,  pentru Cercul de robotică etc.) 
- Derularea diverselor proiecte educative, inclusiv a celor dedicate Zilei Educației, Săptămânii 
Educației Globale, diverselor zile comemorative;                                   
- Prezentarea dificultăților intâlnite in realizarea planificarilor la dirigenție                                                              
- Consilierea şi îndrumarea în activitatea de diriginte de către direcțiune și consilierul 
educativ;                          -Participarea consilierului educativ, Codreș Carmen, la cercurile 
metodice ale consilierilor educativi, desfășurate în sistem online, cu temele ”Organizarea și 
conducerea grupului de elevi în sistem online” (Liceul Tehnologic ”Radu Negru Galați” -13 
noiembrie 2020), „Școala viitorului – ora de consiliere și 
orientare – tradiție și modernitate („Liceul Tehnologic  "Carol I" Galați- 21 mai 2021) 
- Diseminarea informațiilor transmise la cercurile metodice în cadrul ședințelor comisiei 
metodice la nivel de unitate; 
-Participarea cadrelor didactice la diverse workshopuri, simpozioane, cursuri de 
perfecționare pe teme educative, adaptate contextului actual și învățământului în sistem 
online: 
-„Metode interactive de predare-învățare centrate pe elev”, 2.11-3.12.2020, 25 de credite, în 
cadrul proiectului ”ȘANSA de a merge la ȘCOALĂ împreună!” – 25 de cadre didactice 
-”Manager în inovare”, ”Antrepenor în economie socială”, Programului de 
pregatire/formare/dezvoltare cadre didactice Noiembrie 2020, Universitatea Politehnica 
București – prof. Cazan Daniela 
- ”Oratoria didactica și susținea prezentărilor în public”, furnizat de Asociația "Centrul 
educațional practic"- aprox. 25 de cadre didactice (10 credite) 
- Participarea la seminarul ”Cum putem adapta ora ținută în clasă contextului actual?”, 
organizat de formatorii de la INTERACT București- 4.12.2020 - prof. Rusu Mariana, Codreș 
Carmen 
- Webinar "Educația digitală și provocările secolului XXI- Cum gestionam învățarea în mediul 
virtual?"- prof. Magda Neagu 
-  Curs-”Cum ne antrenăm parenting-ul apreciativ”, psih. Agreci Andreea 
- Conferința Națională Psihoterapia Cognitiv Comportamentală, Cluj, 24-25.09.2020, psih. 
Agreci Andreea 
- -Simpozion ”Actualități în Terapia copilului și adolescentului”, Iași, psih. Agreci Andreea 
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- Susținere workshop în cadrul evenimentului educațional Micul Prinț-„Mindfulness-exerciții 
de curaj, compasiune și conectare”, psih. Agreci Andreea 
-  Susținere workshop în cadrul conferinței regionale Consilierea psihopedagogică între 
teorie și practică- „Sănătatea mintală și cum condimentăm fiecare zi”, iunie 2021- psih. 
Agreci Andreea    
  

RAPORT DE ACTIVITATE AL CONSILIULUI ȘCOLAR AL ELEVILOR 

 

În luna octombrie 2020 au fost organizate alegeri pentru stabilirea reprezentantului 

elevilor în Consiliul de Administrație al LTAV, dar și pentru stabilirea componenței Biroului 

executive al CȘE – alegerea președintelui și a secretarului 

REPREZENTANTUL ELEVILOR ÎN CA: Marin Zinaida, clasa 12A 

COMPONENȚA BIROULUI EXECUTIV: 

 Prin derularea procedurii interne de alegere a Consiliului, prin îndeplinirea principiilor 

transparenței, a egalității de șanse si libertății, s-a conturat următoarea structură de conducere 

a C.S.E.: 

- Președinte: Codreanu Virgil Mihăiță, clasa 11A 

- Vicepreședinte: Bacalum Adrian, clasa 12B 

- Secretar: Grozavu Simona-Andreea, clasa 11A 

OBIECTIVE: 

Obiectivele propuse de membrii Consiliului Scolar Elevilor în anul școlar 2020-2021; 

- Integrarea elevilor de clasa a noua în atmosfera școlii 

- Realizarea de activități care să pună în valoare interesele, cunoștințele și aptitudinile 

elevilor 

- Implicare în proiecte de voluntariat, în activitățile proiectului ROSE, în activitățile 

proiectului ”Școli-ambasador ale Parlamentului European în România”; 

- Adaptarea elevilor la învățarea în sistem online 

- Implicarea în proiecte care să promoveze imaginea școlii în comunitate 

- Participarea președintelui CȘE la ședințele organizate la nivel județean, diseminarea 

informațiilor pentru elevii școlii 

Activități derulate: 

1. Elaborarea Regulamentului propriu de funcţionare şi realizarea programului de 

activităţi 

2. Activități dedicate anumitor evenimente culturale 

3. Implicarea în diverse proiecte ecologice și de voluntariat 

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL COMITETULUI DE PĂRINȚI 

  Comitetul de Părinți din cadrul CTAV Galați s-a întrunit în ședință în luna septembrie, 

când s-a ales președintele Consiliului Reprezentativ al părinților pentru anul școlar 2020-

2021, în persoana d-lui Codreanu Cătălin. De asemenea, în cadrul aceleiași ședințe, părinții au 

stabilit să fie reprezentați în Consiliul de Administrație al școlii de d-l Codreanu Cătălin 

 La nivelul școlii, s-au organizat lectorate cu părinții care au vizat organizarea 

Consiliului Reprezentativ al părinților,  prezentarea Parteneriatului în educație: școală-familie, 

prezentarea proiectelor școlii, în special a Proiectului Pentru Învățământul Secundar ROSE- 

D.R.E.A.M., identificarea măsurilor de diminuare a absenteismului și a abandonului școlar, 
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colectarea propunerilor părinților pentru programul ”Școala Altfel”. Comunicarea cu părinții 

s-a desfășurat, în special, în sistem online, urmărindu-se realizarea unui dialog susținut, pentru 

a-i determina pe părinți să conștientizeze importanța educației, inclusiv a celei în formă 

online. De asemenea, s-a urmărit acordarea de sprijin suplimentar, de explicații individuale, în 

funcţie de dificultățile întâmpinate de elevi, consiliere pentru a depăși contextul socio-

economic actual.  

Puncte tari  
 Documentele specifice diriginţilor au fost întocmite în conformitate cu programele în 

vigoare; 
 Experienţă în domeniul activităţii educative şcolare şi extraşcolare; 

 Încheierea  parteneriatelor cu diferite instituţii; 

 Activități de voluntariat; 

 Implicarea activă a elevilor în activităţile extraşcolare,  

 Disponibilitatea ONG-urilor locale pentru dezvoltarea unor activităţi menite să educe 

tineretul în sensul evoluţiei calităţii vieţii; 

 Responsabilizarea Consiliului Școlar al  Elevilor ca for reprezentativ la nivelul 

instituţiei 

 Disponibilitatea conducerii școlii în a sprijini demersurile Consiliului elevilor şi ale 

consilierului educativ; deschiderea spre nou, sincronizarea stilului managerial cu 

necesităţile curente ale elevilor; 

 Desfășurarea activităților extrașcolare în sistem online, implicarea profesorilor și 

elevilor pentru dezvoltarea permanentă a competențelor tehnologice; 

 Folosirea unor aplicații diverse, vizionarea de prezentări și filmulețe care au dinamizat 

și au îmbunătățit conținutul învățării; 

 Îmbunătățirea bazei materiale a instituției; 

 Colaborarea foarte bună  cu psihologul şcolar şi cu biblioteca şcolii; 

   Puncte slabe  
 Implicarea  slabă unor cadre didactice în desfăşurarea activităţilor extracurriculare, 

insuficienta formare în domeniul activităţilor educative şcolare şi extraşcolare; 

 Importanţa scăzută  acordată de anumiți factori educaționali activităţilor extraşcolare 

în procesul de educaţie; 

 Lipsa de disponibilitate a unor elevi pentru activităţi ce nu ţin de obligativitatea 

regulamentară; 

 Implicarea slabă a unor părinţi în procesul instructiv-educativ şi în sprijinirea 

dezvoltării condiţiilor de studiu; 

 

                  Oportunităţi:  
 Implicarea şcolii în proiecte educative naţionale; 
 Implicarea școlii în proiectul ROSE, ce asigură activități remediale, de consiliere și 

extrașcolare; 

 Interesul cadrelor didactice pentru perfecționare, pentru adaptarea la cerințele învățării 

online, varietatea cursurilor de formare și perfecționare;  

 Deschiderea activităţii educative spre implicare şi responsabilizarea în viaţa 

comunităţii; 
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 Interesul elevilor de a se implica în cât mai multe activităţi extraşcolare 

 Atragerea ONG-urilor în parteneriate; 

 Întemeierea parteneriatului profesor-elev pe coordonate reale şi de interes reciproc, 

implicarea părinţilor în actul de formare a elevilor printr-o colaborare informală; 

 Existenţa programelor de ajutor social; 

                 

 Ameninţări: 
 Lipsa de motivaţie a elevilor în implicarea în activităţi extracurriculare din cauza 

contextului epidemiologic; 

 Dezavantajul creat de programele şcolare încărcate care nu permit dezvoltarea 

componentei educative; 

 Oferta negativă a străzii şi internetului; 

 Lipsa de interes a unor cadre didactice privind implicarea în activităţi educative, 

extracurriculare; 

 Părinţi neimplicaţi sau plecaţi în străinătate; 

 Situația socio-economică precară a familiilor din care provin unii elevi, amplificată 

de contextual actual; 

 Elevi care nu au device-uri performante, elevi din mediul rural care sunt nevoiți să 

muncească pentru a-și ajuta părinții la câmp, nereușind, astfel, să participe și la 

activități extrașcolare 

RAPORT DE ACTIVITATE AL ARIEI CURRICULARE 

“LIMBĂ SI  COMUNICARE” 
 

Aria curriculară ”Limbă şi comunicare“ a avut, în anul şcolar 2020-2021, următoarea 

componenţă: 

Catedra de limba si literatura română: 

prof. Rusu Mariana 

prof. Codreş Carmen – Mariana 

prof. Iancu Claudia 

Catedra de limbi străine: 

prof. Zubaşcu Raluca- Anamaria 

prof. Vasile Mădălina 

prof. Lazăr Liviu 

prof. Ionescu Daniela 

prof. Bratu Rodica Marinela 

 

Catedra de limba si literatura română 
Obiectivele catedrei de limba și literatură română au fost:                                                

 - Realizarea planificării activităţilor comisiei metodice;                                                                               

- Aplicarea metodelor activ-participative  si a sarcinilor de lucru diferenţiat; 

- Susţinerea evaluării predictive la clasele a IX-a  și interpretarea rezultatelor; 

- Discutarea unor strategii didactice optime care să conducă la eficientizarea procesului 

instructiv-educativ; 

- Analizarea rezultatelor obţinute la examenele naționale în anul şcolar precedent; 

- Realizarea unui plan de îmbunătăţiri în urma rezultatelor obţinute; 
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- Perfecționarea membrilor catedrei pentru realizarea lecțiilor în sistem online, dezvoltarea 

competențelor tehnologice ale profesorilor realizată prin participarea la numeroase 

webminarii, conferințe și al interesului acestora de a diversifica lucrul cu elevii; 

- Evaluarea obiectivă a activităților, atât prin mijloace inovative, cât și prin metode 

tradţionale: teste iniţiale,  brainstorming, portofolii individuale, evaluări in grup şi pe perechi, 

autoevaluare, teste sumative, proiecte realizate cu ajutorul diverselor aplicații online; 

- Realizarea pregătirii suplimentare pentru bacalaureat cu elevii din clasele terminale și a 

activităților remediale din cadrul Proiectului Pentru Învățământul Secundar - ROSE, după un 

grafic stabilit; 

- Coordonarea unor proiecte educative și culturale; 

- Susținerea de activități extracurriculare; 

 

I. La nivelul catedrei de limba şi literatura română, în anul şcolar 2020-2021, membrii 

catedrei au desfăşurat urmatoarele activităţi metodice și științifice: 

 Participarea la consfătuirea județeană în sistem online – septembrie 2020; 

 Realizarea planificarilor calendaristice şi pe unităţi de învăţare pentru fiecare an de 

studiu; 

 Administrarea de teste iniţiale  la clasele de debut; 

 Realizarea unei analize swot a rezultatelor obţinute la testele iniţiale; 

 Participarea la lecţii demonstrative (interasistenţe la ore) realizate în sistem online; 

 Elaborarea conținuturilor pentru lecțiile online,  prin  folosirea a numeroase aplicații 

care au dinamizat și au accesibilizat conținutul, făcându-l atractiv pentru elevi: 

storyjumper, bookcreator  (pentru creare de mini cărți), glogster (pentru a crea 

”postere” literare), padlet, LearningApps, liveworksheets (pentru crearea de teste cu 

feedback imediat), prezi.com (pentru crearea de diverse prezentări) etc. 

 Realizarea unei analize a rezultatelor la examenului de bacalaureat, identificarea 

măsurilor ameliorative; 

 Întocmirea riguroasă a unui plan de pregătire pentru bacalaureat pentru clasele 

terminale şi organizarea orelor de pregătire (conform programei în vigoare);  

 Participarea la conferința literară în sistem online ”Paturi oculte”- Doina Ruști- 

14.11.2020 

 Participarea la cercul metodic organizat de Liceul Tehnologic ”Carol I”, Liceul de 

Transporturi Auto ”Traian Vuia”, Liceul Teoretic ”Dunărea” – Ora de limba și 

literatura română în mediul online. Avantaje, limite, instrumente digitale, soluții – 

21.11.2020- prof. Rusu Mariana, Codreș Carmen, prof. Iancu Claudia 

 Participarea la seminarul ”Cum putem adapta ora ținută în clasă contextului actual?”, 

organizat de formatorii de la INTERACT București- 4.12.2020 - prof. Rusu Mariana, 

Codreș Carmen  

 Participarea la cercul metodic al profesorilor de limba română dedicat activităților în 

sistem online- 4.12.2020 -  prof. Rusu Mariana, Codreș Carmen 
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 Participare la Simpozionul Internațional ”Oamenii frumoși ai culturii românești” – 

prof. Codreș Carmen- lucrarea ”Camil Petrescu -scriitorul care ,,nu poate vorbi onest 

decât la persoana I’’, prof. Rusu Mariana- lucrarea ”Marin Preda, scriitorul care a 

salvat literatura de teroarea istoriei” – ianuarie 2020 

 Organizarea unei mese rotunde vizând analiza noilor planuri cadru propuse pentru 

liceu – 15.01.2021 

 Participarea la ședința Consiliului Consultativ pe disciplină organizat de ISJ Galați, 

privind  analiza proiectelor pentru planurile-cadru liceu- 19.01.2021- prof. Codreș 

Carmen 

 Oraganizarea pregătirii remediale în cadrul Proiectului ROSE – DREAM , atât în 

format fizic, cât și în sistem online; adaptarea conținuturilor și metodelor în funcție de 

aceste sisteme- prof. Rusu Mariana, Codreș Carmen 

 Cursul de formare „Metode interactive de predare-învățare centrate pe elev”, 2.11-

3.12.2020, 25 de credite, în cadrul proiectului ”ȘANSA de a merge la ȘCOALĂ 

împreună!” 

 Efectuarea de asistențe pentru membrii ariei curriculare limbă și comunicare 

 Simpozionul Internațional ”Oamenii frumoși ai culturii românești” prof. Rusu 

Mariana, Codreș Carmen 

 Susținere referat „ Arta lecturii ” -– 08.06.2021 – prof. Iancu Claudia 

 Susținere lecție deschisă „ Dialogul” - 9Ap- 17.06.2021- prof. Iancu Claudia 

  Evaluator la examenul  național de bacalaureat  

 Articole: „Viaţa de copil ” în revista „Căminul Şcolii”- februarie 2021, „Copilărie 

pierdută ” în cadrul proiectului regional „ Părinţi model, copii la fel ”, CCD Bucureşti 

, 25.06.2021, „ Poezia erotică argheziană ” în revista „ Căminul Şcolii”, august 2021, „ 

Cromatica bacoviană ” in cadrul conferintei naţionale Tradiţie şi inovaţie în şcoală, 

organizat de asociaţia IDEE- august  2021,  „Etapele proiectării didactice” în revista 

„Portrete de dascăli” iulie 2021– prof. Iancu Claudia 

 Cursuri de formare „Creative Teacher”, organizat de EDUEXPERT, 12.07-

17.08.2021, „Medierea conflictelor şcolare”- organizat de Centrul de Excelenţă pentru 

Resurse Umane, Craiova , 23.08+29.08, „Dezvoltarea personală a cadrelor didactice 

prin activitatea metodico-ştiinţifică de la nivelul unităţii de învăţământ” organizat de 

Asociaţia „Dascăli emeriţi”, Bucureşti- 23-28.08.2021, „Iniţiere în tehnicile de 

învăţare NumLit – 08-13.08.2021 - – prof. Iancu Claudia 

 Simpozion regional „Curriculum obligatoriu – reper în dezvoltarea curriculumului 

opțional”, București,  12 mai 2021, Conferința CJAP Galati „ Consilierea 

psihopedagogică între teorie și practică”, Conferința națională „Tradiție și creativitate 
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în școală”, Simpozion internaţional „ Cadre didactice- promotor al sistemului de valori 

” Slobozia , 19-20 .08.2021 – prof. Iancu Claudia 

 Participare la Școala de Vară din cadrul proiectului  educaţional „ Şcoala românească 

de la inovare la promovare”- Ialomiţa +19- 22. 08 2021 și la Congresul internațional al 

cadrelor didactice din țară și de peste hotare , Oradea, 3-6.08.2021  – prof. Iancu 

Claudia 

  Webinarii organizate de CCD Bihor– prof. Iancu Claudia 

 Scoala internaţională  de vară AGIRO, 8-13 .08.2021 Eforie Sud – prof. Iancu Claudia 

 II. În ceea ce privește activităţile extracurriculare, membrii catedrei de limba si 

literatura română  s-au implicat activ și eficient în activităţile organizate atât în cadrul 

ariei curriculare, cât şi în cele organizate la nivelul şcolii: 

 Activități de evocare a personalității marelui poet Mihai Eminescu  

 Activitatea ”15 ianuarie - Ziua Culturii Naționale” -Pe urmele Luceafărului românesc- 

Eminescu, poet universal - Lecție-online, dezbatere, concurs, expoziţie de desene, 

realizarea de materiale în aplicația Story-Jumper – elevi ai claselor 9A, 9B- 

15.01.2021 

 Desfășurarea Cercurilor de teatru și lectură în cadrul Proiectului ROSE  – prof. Rusu 

Mariana, Codreș Carmen 

 Campania umanitară județeană ” De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor”, 

inițiată de CJRAE Galați- decembrie 2020- Codreș Carmen, Rusu Mariana 

 Stimularea actului creator la elevii cu potenţial pentru participarea la viitoare 

concursuri; 

 Proiect "Distanțarea nu anulează victimizarea", Parteneriat  O.N.G."Tinerii și 

Viitorul", Centrul Regional Galați din cadrul Agentiei Naționale împotriva Traficului 

de Persoane și Inspectoratul de Poliție Județean Galați, 12-18.10.2020 - prof. Codreș 

Carmen, Rusu Mariana 

 Seminar tematic - ”Toleranța în era tehnologiei” - promovarea valorilor europene – 

prof. Codreș Carmen, Rusu Mariana, clasele 12A, 12B- decembrie 2020 

 Participare activitate ”5 decembrie 2020, Ziua Internațională a Voluntarului”, 

organizată de ONG ”Tinerii și viitorul” – Diplomă de onoare- prof. Codreș Carmen 

 Coordonare și participare la activități în cadrul proiectului ”Școli- ambasador ale 

Parlamentului European în România”- ca ambasadori seniori – prof. Rusu Mariana, 

Codreș Carmen 

 Simpozionul Internațional ”Oamenii frumoși ai culturii românești” -prof. Codreș 

Carmen- lucrarea ”Camil Petrescu -scriitorul care ,,nu poate vorbi onest decât la 

persoana I’’, prof. Rusu Mariana- lucrarea ”Marin Preda, scriitorul care a salvat 

literatura de teroarea istoriei”– ianuarie 2020  
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 Proiectul ”Creativitate versus violență” – prof. Rusu Mariana, Codreș Carmen 

 Proiect internațional de parteneriat organizat în mediul online, în colaborare cu Liceul 

Teoretic „Mihai Eminescu”, din Chișinău, Republica Moldova - prof. Rusu Mariana, 

Codreș Carmen 

 Partciciparea la activități în parteneriat cu ONG ”Tinerii și viitorul” 

 ”Cartierul citește” – activitate organizată împreună cu Biblioteca Judeţeană ,,V. A. 

Urechia” filiala   nr. 2 ,,Paul Păltănea și licee și școli generale din împrejurimi, cu 

ocazia „Zilei Internaționale a Cititului Împreună” (ZICI)- prof. Codreș Carmen, Rusu 

Mariana- PV. nr.152/10.02.2021  

 Proiect educațional pentru promovarea culturii: I.N.S.P.I.R, în colaborare cu școli 

generale și licee din Galați; 

 Participare în echipa de implementare a proiectului ROSE DREAM - Acord de grant 

nr. SGL/RI/142/27.06.2017– octombrie 2020-iunie 2021 

 Realizarea revistei școlii, Contraste 

 Campania umanitară județeană de Ziua Copilului – „Aripi de bunătate pentru zâmbete 

colorate” – iunie 2021 

 

III. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi promovarea imaginii unităţii şcolare 

 Realizarea de activităţi extracurriculare în parteneriat cu diverse instituţii; 

 Activități desfășurate în cadrul proiectului ”Școli-Ambasador ale Parlamentului 

European în România”- participarea ambasadorilor juniori din cadrul proiectului la 

promovarea imaginii școlii, în cadrul unor activități de parteneriat cu Liceu 

Tehnologic ”I.C.Bratianu” și Colegiul Tehnic ”Harnaj” din București  – prof. Rusu 

Mariana, Codreș Carmen 

 Coordonarea participării elevilor la Târgul de Oferte educaționale, organizat de ISJ 

Galați - prof. Codreș Carmen, Rusu Mariana 

 Membrii catedrei au participat în diverse comisii și au realizat diverse situații școlare: 

-coordonator proiecte educative școlare și extrașcolare – consilier educativ (Codreș 

Carmen),  

-secretar Consiliul Profesoral (Rusu Mariana)  

-membru în Consiliul de Administrație, Comisia pentru acordarea burselor școlare, 

comisia de întocmire a orarului școlii etc. (Codreș Carmen) 

 

 PUNCTE TARI 

 tematica activităţilor de la nivelul catedrei a fost una diversificată, valorificând 

aptitudinile elevilor și   dezvoltându-le competențele de comunicare în limba română; 

 proiectarea judicioasă a activităţilor catedrei, pe componente: organizatorică, 

managerială, operațională şi extracurriculară; 

 proiectarea și realizarea orelor de pregătire suplimentară pentru examene; 
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 adaptarea elevilor la învățământul în sistem online, pe platformele googleclassroom și 

meet; 

 varietatea activităţilor metodice, adaptarea la învățământul în format digital; 

 folosire a numeroase aplicații care au dinamizat și au accesibilizat conținutul, făcându-

l atractiv pentru elevi: storyjumper, bookcreator, glogster, padlet, LearningApps, 

liveworksheets, prezi.com  etc. 

 organizarea de activități extracurriculare, necesare dezvoltării unei culturi 

organizaționale; 

 implicarea activă a elevilor în cadrul activităților proiectului ROSE-DREAM; 

 

PUNCTE SLABE  

 participarea slabă a unor elevi la activitățile remediale; 

 numarul mic de ore alocat studiului literaturii române, prin raportare la cerințele 

examenelor naționale; 

 folosirea unui limbaj colocvial, lacunar 

 

OPORTUNITĂŢI 

 nivelul de pregatire metodico-ştiinţifică a profesorilor din catedră; 

 dezvoltarea competențelor tehnologice specifice învățământului în sistem online; 

 comunicarea eficientă între membrii catedrei; 

 nivelul bun de cunoștințe în cazul elevilor de clasa a noua; 

 posibilitatea unui real schimb de experienţă; 

 participarea la activități de perfecţionare, implicarea activă în diverse proiecte; 

   

 AMENINŢĂRI  

 lipsa lecturii operelor literare din programa şcolară, o constantă a generației actuale; 

 deculturalizarea adolescenţilor, dezinteresul pentru studiul literaturii; 

 imposibilitatea unui control eficient al participării tuturor elevilor la orele online; 

 

DIRECŢII DE ACŢIUNE PRIVIND ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII CATEDREI 

 Intensificarea programului remedial în cazul elevilor cu decalaje în învățare; 

 Mărirea numărului consultaţiilor cu elevii claselor terminale în vederea susţinerii 

probei scrise din cadrul examenului de bacalaureat;                                                                                                               

 Implicarea elevilor în diverse proiecte şi activităţi extracurriculare pentru a-i orienta 

spre lectură; 

 Dezvoltarea motivației intrinseci a elevilor, pentru conștientizarea importanței 

programului remedial pentru viitorul examen de bacalaureat; 

 Intensificarea lucrului individual și pe grupe, implicarea tuturor elevilor în cadrul 

orelor de la clasă și în cadrul orelor de pregătire suplimentară; 
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 Rezolvarea mai multor teste după modelul variantelor  de examen, ce vizează lucrul pe 

text, identificarea aspectelor esențiale,  înțelegerea mesajului textului; 

 

 

Catedra de limbi străine: 

Obiective: 
 realizarea planificării calendaristice – semestriale, anuale şi pe unităţi de învăţare – în 

conformitate cu programa şcolară şi a Curricumului Naţional; 

 asigurarea continuţului ştiinţific specific obiectivelor propuse şi documentarea pentru 

proiectarea fiecarui demers didactic; 

 aplicarea strategiilor didactice  activ-participative,  cu un pronunțat caracter 

comunicativ și interactiv și a sarcinilor de lucru diferenţiat; 

 asigurarea materialului didactic necesar realizării în condiţii optime a demersului 

didactic: fişe de lucru, portofolii, CD-uri, etc 

 realizarea evaluării inițiale la clasele de debut, analiza rezultatelor 

 proiectarea şi realizarea unor materiale specifice temei zilnice (sarcini de lucru 

diferenţiate, fişe de lucru), precum şi execuţia unor panouri de afişare a lucrărilor elevilor,   

 organizarea spaţiului în clasă, cu delimitarea acestuia şi dotarea clasei cu materiale 

didactice specifice; 

 organizarea activităţilor, aplicând metode noi atât in predarea informaţiilor, cât şi in 

fixarea si dezvoltarea acestora;  

 evaluarea activităţilor proiectate in cadrul unei zile sau pe o unitate de timp s-a realizat 

prin mijloace inovative si prin metode tradţionale: teste iniţiale,  brainstorming, portofolii 

individuale, evaluări in grup şi pe perechi, autoevaluare, teste iniţiale, teste sumative, orale şi 

scrise; 

 

              La nivelul catedrei de limbi moderne, în anul şcolar 2020-2021, membrii catedrei 

au desfăşurat urmatoarele activităţi metodice și științifice: 

 Participarea la consfătuirea județeană în sistem online – septembrie 2020; 

 Realizarea planificarilor calendaristice şi pe unităţi de învăţare pentru fiecare an de 

studiu; 

 Administrarea de teste iniţiale  la clasele de debut; 

 Realizarea unei analize swot a rezultatelor obţinute la testele iniţiale; 

 Înregistrarea progresului elevilor - individual şi la nivel de clasă: probe de evaluare 

iniţială, evaluare pe unităţi de invăţare, jocuri didactice, competiţii pe diferite teme.- 

prof. Lazăr Liviu, prof. Zubașcu Raluca 

 Participarea la lecţii demonstrative (interasistenţe la ore) realizate în sistem online; 

 Elaborarea conținuturilor pentru lecțiile online,  prin  folosirea a numeroase aplicații 

care au dinamizat și au accesibilizat conținutul, făcându-l atractiv pentru elevi: 

storyjumper, padlet, wordwall, kahoot, LearningApps, liveworksheets etc. 
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 Participarea la cercul metodic organizat de Liceul Tehnologic ,,Anghel Saligny” şi 

Liceul cu Program Sportiv Galaţi in data de 31.10.2020, având ca temă “Strategii de 

Imbunătăţire a activităţii didactice on-line” 

 “ORATORIA DIDACTICĂ ȘI SUSȚINEREA PREZENTĂRILOR ÎN PUBLIC”, 

program acreditat prin Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 4482/15.07.2019, 

acreditat cu 10 credite profesionale transferabile, derulat în perioada: 09.10.2020 – 

19.10.2020, de catre Asociația “CENTRUL EDUCAȚIONAL PRACTIC”- prof. 

Vasile Mădălina, prof. Lazăr Liviu, prof. Zubașcu Raluca, prof. Ionescu Daniela, prof. 

Bratu Rodica Marinela 

 Curs de formare ,,Metode interactive de predare-invăţare centrate pe elev” 2.11-

3.12.2020, 25 de credite, în cadrul proiectului ”ȘANSA de a merge la ȘCOALĂ 

împreună!”  

 Inspectia curenta 1 pentru gradul didactic 2, 13.10.2020, prof. Ionescu Daniela 

 Participare la webinar "Cambridge Live Experience" 8-10.09.2020, prof. Ionescu 

Daniela 

 Participare la webinar National Geographic Learning- "What if? Motivating Learners 

in All Classrooms" 06.10.2020, prof. Ionescu Daniela 

 Participare la webinarul cu tema „Aplicații utile pentru organizarea activităților de 

învățare online cu elevii”, organizat de Casa Corpului Didactic Galati, în data de 6 

octombrie 2020- prof. Vasile Mădălina 

 Participare la conferința online Superteach ,,Revoluția mentalității din educație”- 24 

octombrie 2020- prof. Vasile Mădălina 

 Participare la webinar Cambridge- "Learning to collaborate: Opening up the Exam / 

General English divide" 07.10.2020, prof. Ionescu Daniela 

 Participare la webinar National Geographic Learning- "Maximizing Learning in the 

Synchronous Classroom with Classroom Presentation Tools" 14.10.2020 - prof. 

Ionescu Daniela 

 Participare la webinar Hamilton House Publishers - "Helping Children to Develop 

Writing Skills for the Cambridge YLE Tests" 29.10.2020, prof. Ionescu Daniela, prof. 

Vasile Mădălina 

 Participare la webinar Cambridge-"Global Schools Festival" 24-26.11.2020 - prof. 

Ionescu Daniela 

 Participare la webinar Cambridge- “Cambridge A2 Key & B1 Preliminary! Start 

national & become international!” 14.12.2020 - prof. Ionescu Daniela 

 Cursuri de formare ,,Didactica interactivităţii şi didactica centrării pe elev”, Aplicaţii 

utile pentru organizarea activităţilor de învăţare online cu elevii – Google Classroom 

organizate de CCD Bacău – prof. Bratu Rodica 
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 Activități de consiliere ale elevilor în cadrul proiectului ROSE, desfășurat în unitatea 

de învățământ – prof. Zubașcu Raluca 

 Seminar de formare pe platforma eTwinning: Rethinking Learning and Teaching in a 

diverse world - prof. Bratu Rodica 

 Curs de formare și Conferinţa Naţională Utilizarea softurilor educaţionale în era 

digitală – organizare și participare prof. Bratu Rodica 

 Conferințe online ,,Celta Day” -5 februarie, organizata de Shakespeare School si 

Cambridge Assessment English, Cambridge Days Romania 2021 - 10-12 februarie 

2021- prof. Vasile Mădălina 

 Webinariile "Helping Students Tackle Complex Texts with Close Reading”, organizat 

de National Geographic Learning - 15 martie 2021, „Get your students on the right 

track to speaking experience” - 14 aprilie 2021”, "Teaching grammar and vocabulary 

in the socially-distanced classroom" - 22 aprilie 2021.- prof. Vasile Mădălina 

 Activități online “Ep Summit 2021”- 16-18 aprilie 2021, “Google Workspace dincolo 

de învățarea la distanță”, organizat de Google for Education - 1 iunie 2021, ,,The 

Autumn 21 Virtual International Publishers’ Exhibition” - 30-31 august 2021- .- prof. 

Vasile Mădălina 

 Lecție demonstrativă la clasa la clasa a 12 B „Photographs” – prof. Ionescu Daniela 

 Susținere inspecția curentă 1 în vederea înscrierii la gradul didactic I – prof. Vasile 

Mădălina. 

 

 

      II. Realizarea activităților extracurriculare 

 Ziua Europeană a Limbilor Străine – prof. Vasile Mădălina, prof. Lazăr Liviu, 

prof. Zubașcu Raluca 

 Să acționăm împreună pentru sănătatea emoțională – Cum mă ajut pe mine și pe 

cei din jur?- prof. Zubaşcu Raluca Anamaria 

 "Halloween party!" - prof. Ionescu Daniela, prof. Vasile Mădălina 

 SOS planeta noastră! - prof. Zubaşcu Raluca Anamaria 

 De la inimă la inimă, dăruiește bucurie copiilor - prof. Zubaşcu Raluca Anamaria, 

prof. Vasile Mădălina, în colaborare cu CJRAE Galaţi  

 ,,Cum să nu devii o victimă a traficului de persoane” - prof. Lazăr Liviu 

 ”Îmbrațișează-ne cu un zâmbet”, activitate organizată în cadrul  Săptămânii 

Educaţiei Globale - prof. Lazăr Liviu 

 Conferinţa BookLand Evolution - prof. Lazăr Liviu 

 ”Halloween or St Andrew?- prof. Vasile Mădălina, clasa 11B, noiembrie 2020                                                 

 „Be my Valentine„- prof. Vasile Mădălina, clasa 11B- februarie 2021 

 Participare activitate ,,Importanța reciclării DEEE-urilor", organizată de prof. 

Oana Varlan – prof. Vasile Mădălina 
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 Participare activitate ,,Impactul reciclării uleiului alimentar uzat asupra mediului", 

organizată de prof. Oana Varlan și prof. Neghina Maricica.- prof. Vasila Mădălina 

 La Francofête – martie 2021- prof. Zubașcu Raluca Anamaria 

 Concurs religie-„Urcuș spre Înviere”- prof. Lazăr Liviu, elevi ai claselor de liceu                                          

 Participare pelerinaj la Mănăstirea Buciumeni organizat de Arhiepiscopia Dunării 

de Jos– „2021- Anul omagial al pastorației românilor din afara României” – 

21.06.2021  

 

III. Contribuția la activitatea generală a unității de învățământ și 

promovarea imaginii acesteia  

 Realizarea de activităţi extracurriculare în parteneriat cu diverse instituţii; 

 Membrii catedrei au participat în diverse comisii și au realizat diverse situații școlare: 

Coordonator al comisiei SNAC, membru în comisia CEAC,  elaborare plan 

managerial, desfășurare activități, responsabil al comisiei metodice de limbi moderne 

și membru în comisia de Programe și Proiecte Europene, comisia de gestionare SIIR– 

prof. Zubașcu Raluca 

 Membru în comisia de etică, membru și evaluator în comisia de diferențe: prof. 

Vasile Mădălina 

 Membru în comisia de Programe și Proiecte Europene- prof. Lazăr Liviu, prof. 

Vasile Mădălina 

 Responsabil al Comisiei de analiză, actualizare și redactare a ROFUIP și ROI – 

prof. Lazăr Liviu 

 Responsabil al Ariei curriculare ,,Limba si comunicare” – prof. Vasile Mădălina 

 

            Puncte tari 

 tematica activităţilor de la nivelul catedrei a fost una diversificată, stabilită conform 

realităților sociale actuale, valorificând aptitudinile elevilor și dezvoltându-le 

competențele de comunicare în limbile engleză și franceză; 

 existența elevilor interesați de studiul limbilor moderne în cadrul claselor de liceu; 

 varietatea activităţilor metodice care a îmbinat formele tradiţionale cu cele moderne; 

 implicarea activă și eficientă în activități extracurriculare 

 

Puncte slabe 

 necesitatea realizării unor materiale de lucru suplimentar; 

 inconstanța prezenței unor elevi la orele de limbi moderne; 

 nivelul slab de pregătire și dezinteresul unor elevi pentru studiul limbilor străine 

   

 Amenințări 

 Lipsa contactului elevilor cu vorbitori nativi ai limbilor engleză și franceză;         
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 Deculturalizarea adolescenţilor, imitarea non-valorilor, superficialitatea elevilor  

 

Direcții de acțiune privind îmbunătățirea activității                                                                 

 

 Propunerea de activități interesante, care să le dezvolte competențele de comunicare 

într-o limbă străină, extreme de necesare contextului socio-economic actual 

 Aplicarea unor tehnici interactive de învățare prin cooperare, folosirea unor tehnici, 

metode și procedee didactice care să asigure elevilor contexte în care să-și dezvolte 

autonomia în învățare și în comunicarea în limbi 

străine;                                                           

 Implicarea elevilor în diverse activităţi extracurriculare și în proiecte, pentru a-i 

orienta spre dezvoltarea competențelor de a comunica într-o limbă străină 

                                                                                      

 

RAPORT DE ACTIVITATE AL ARIEI CURRICULARE 

 „MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE” 

 

 Comisia metodică “Matematică și Științe” a avut în anul școlar 2020-2021  în 

componență  nouă  cadre didactice :     

        - matematică - Covalea Marinela, Grecu Diana, Severin Mirela 

   - fizică - Cazan Daniela, Pricopie Mircea 

              - chimie -Tudorancea Anișoara, Mitrea Gabriela, Panait Violeta 

   - biologie -  Gavrilă Alina 

 În sistemul educațional actual, analizele periodice pe care le efectuăm au drept scop 

stabilirea situației reale și a măsurilor ce se impun pentru îmbunătățitea rezultatelor obținute și 

depășirea disfuncționalităților ce pot apărea în procesul instructiv – educativ.  

Activitatea la nivel de comisie metodică s-a desfășurat conform programului de activitate 

stabilit la începutul anului școlar. Astfel, pe parcursul anului școlar 2020 – 2021  comisia 

metodică matematică și științe și-a propus atingerea următoarelor obiective: 

 Creșterea eficienței activității de predare – învățare și înzestrarea elevilor cu 

valorile, competențele și atitudinile cuprinse în programele școlare în vigoare; 

 Diferențierea activității cu elevii și adecvarea conținuturilor de învățare la nivelul 

claselor, esențializarea conținuturilor și prezentarea lor într-o formă accesibilă; 

 Îmbinarea optimă a metodelor tradiționale cu metode complementare în scopul 

creșterii eficienței activității de învățare și îmbunătățirea interesului și motivației 

învățării; 

 Perfecționarea tehnicii didactice educative; 

 Îmbinarea și alternarea sistematică a activităților bazate pe efortul individual al 

elevului  
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(documentarea după diverse surse de informare, observația proprie, exercițiul 

personal, instruirea programată, experimentul, lucrul individual, tehnica activității 

cu fișe, etc.) cu activitățile ce solicită efortul colectiv ( de echipă, de grup); 

 Pregătirea suplimentară a elevilor pentru examenul de Bacalaureat; 

 Identificarea și acoperirea pe cât posibil a lacunelor din cunoștințele elevilor. 

 

Activitățile prin care s-au realizat într-o bună măsură obiectivele de mai sus, în anul școlar 

2020-2021   sunt clasificate după cum urmează: 

 

 

 

CURRICULUM 

 

1) Informarea asupra modificărilor şi completărilor cadrului legislativ 

 Completarea mapelor profesorilor şi a comisiei; 

 Întocmirea la timp a planificărilor calendaristice semestriale și anuale conform 

programelor școlare în vigoare  

 Studierea normelor metodologice şi a recomandărilor MEC în ceea ce priveşte testele 

iniţiale din acest an şcolar; 

 Elaborarea unor teste iniţiale conform cu precizările transmise la consfătuirile profesorilor 

din luna septembrie; 

 Afişarea normelor de protecţia muncii şi PSI în laboratoarele şcolii 

2) Selectarea manualelor şcolare pentru toate clasele 

 Selectarea şi distribuirea manualelor tuturor elevilor la toate disciplinele din aria 

curriculară Matematică şi ştiinţe. 

 

MANAGEMENT 

 

1) Asigurarea începerii anului şcolar în bune condiţii 

 Pregătirea laboratoarelor și cabinetelor pentru începerea anului şcolar; 

 Prelucrarea normelor de protecţia muncii şi PSI în laboratoarele de fizică, chimie și 

biologie. 

 

2) Analiza activităţii desfăşurate în anul şcolar anterior, ca bază de fundamentare a 

planului general de muncă pentru anul în curs: 

 Elaborarea Raportului de activitate pentru anul şcolar 2020-2021; 

 Analiza rezultatelor la Bacalaureat al elevilor seriei curente din anul școlar 2020-2021 
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3) Elaborarea şi aprobarea planului managerial şi al planului de activităţi pentru 

catedrele din cadrul ariei curriculare „Matematică şi ştiinţe” 

 Elaborarea Planului managerial şi a planului de activităţi pentru anul şcolar 2020-

2021; 

 Prezentarea planificărilor de către toţi membrii comisiei, verificarea și avizarea 

acestora de către responsabilul comisiei metodice și directorul unității. 

 

4) Planificarea procesului de predare-învăţare 

 Realizarea planificărilor și a unităților de învățare conform programelor în vigoare; 

 Verificarea şi avizarea documentelor elaborate de cadrele didactice: planificări, programe 

de CDŞ; 

 Realizarea unui program de pregătire suplimentară pentru examenul de Bacalaureat și 

activități de remediere a cunoștințelor în cadrul proiectului ROSE, program inovator de 

formare a competenţelor cheie pentru promovarea examenului de Bacalaureat, începând 

din luna Octombrie până la sfârșitul anului școlar; 

 Întocmirea graficului de interasistenţe în cadrul comisiei. 

 

5) Desfăşurarea eficientă a activităţii didactice desfăşurate la clasă 

 Planificarea şi adaptarea procesului instructiv-educativ la condiţiile concrete din anul 

şcolar anterior. Astfel, datorită condițiilor impuse de către declanșarea pandemiei cu 

SARS – COV 2   

s-au  organizat grupe de lucru cu elevii fiecărei clase pe platforma de lucru online ADMA 

în Google Classroom, Google Meet pecum și pe WhatsApp și  Messenger; 

 Folosirea eficientă a temei pentru acasă și realizarea unor portofolii ale elevilor. S-au  

postat fișe de lucru și de verificare a materiei adecvate fiecărei clase pe grupele de lucru 

organizate pe platformă de lucru online ADMA în Google Classroom, Google meet, 

WhatsApp și  Messenger. 

S-au  trimis temele pe adresa personală de Messenger sau WhatssApp, elevilor care nu au 

intrat pe grupurile de lucru;  

 Folosirea metodelor moderne de predare-învăţare-evaluare de către membrii comisiei 

metodice.  

 

6) Monitorizarea activităţii membrilor comisie metodice 

 Realizarea rapoartelor de activitate pe anul şcolar 2020-2021 de către toţi membrii 

comisiei; 

 Monitorizarea ritmicităţii notării și a frecvenței 

 Aplicarea testelor iniţiale pentru clasa a  IX, la toate nivelurile de studiu şi disciplinele 

din aria curriculară Matematică și științe. În luna Septembrie 2020 s-au aplicat elevilor 

teste de evaluare inițială iar în luna octombrie 2020, s-a făcut analiza, diagnoza și 

prognoza testelor de evaluare inițială, vizând cunoașterea nivelului de pregătire al elevilor 

și elaborarea planului de acțiune în vederea recuperării deficiențelor constatate.  
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 Utilizarea softurilor educaţionale și a experimentelor de laborator în desfăşurarea 

lecţiilor de chimie şi  fizică.  

 

7) Evaluarea obiectivă şi continuă a nivelului de pregătire a elevilor 

 Evaluarea curentă şi sumativă a elevilor şi asigurarea numărului minim de note la elevi 

 Stabilirea unui feedback al procesului de învăţare pe baza evaluărilor curente. Testele 

si lucrarile aplicate elevilor au fost însoțite de bareme de notare care erau cunoscute de 

elevi pentru o evaluare corectă si transparentă. S-a  promovat si încurajat în rândul elevilor 

autoevaluarea și interevaluarea astfel încât fiecare elev să își cunoască și să își aprecieze 

rezultatele. 

 

RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

1) Dotarea bazei didactice 

 Utilizarea şi modernizarea bazei materiale 

 Recondiţionarea materialului didactic existent 

 Achiziţionare de material didactic (aparatură , reactivi chimici , modele structurale, 

planşe) 

 Întocmirea unor portofolii tematice. 

2) Asigurarea condiţiilor optime de studiu şi a unui ambient plăcut 

 Utilizarea curentă şi eficientă a materialelor didactice, efectuarea experimentelor şi a 

lucrărilor de laborator la Fizică şi Chimie si Biologie; 

3) Monitorizarea modului de folosire eficientă a bazei materiale 

 Monitorizarea utilizării corecte a bazei materiale din laboratoare şi sălile de clasă 

 

RESURSE UMANE 

1. Participarea membrilor comisiei   la consfătuirea cadrelor didactice şi la  cercurile 

pedagogice  

 

 d-nele prof. Covalea Marinela, Grecu Diana și Severin Mirela au participat la Cercurile  

metodice ale profesorilor de matematică la Liceul Radu Negru – în sem I și Liceul 

Dumitru Moțoc – în sem II  

 d-na prof. Grecu Diana a participat în septembrie 2020 la Consfătuirea cadrelor 

didactice la matematică 

 d-nele prof. Mitrea Gabriela, Panait Violeta și Tudorancea Anișoara au participat la 

cercul metodic al profesorilor de chimie (Sem. I - 10.12.2020; Sem. II - 14.05.2021) 

 d-na prof. Panait Violeta a participat la cercul metodic al profesorilor de biologie (Dec 

2020) 

 d-na prof. Cazan Daniela a participat în semestrul I la Cercul metodic al profesorilor de 

fizică cu tema: ,, Atractivitatea educației digitale în ora de fizică, premisă esențială 

pentru realizarea educației de mâine ", 14.01.2021 și la Cercul metodic al profesorilor 

de fizică cu tema: „Ora de fizică în mediul online – avantaje, limite, instrumente 

digitale, experiențe adaptive”/semestrul II. 
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2. Participarea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă.  

 

 d-na prof. Mitrea Gabriela a participat la următoarele cursuri de formare: 

 Oratoria didactică și susținerea prezentărilor în public - furnizat de Asociația 

„Centrul educațional practic”-10 credite; 

 Metode interactive centrate pe elev  - 25 credite; 

  Atractivitatea educației digitale în ora de chimie, premiză esențială pentru 

realizarea educației de mâine  (în cadrul cercului pedagogic din sem.I); 

 Ora de chimie în mediul online-avantaje,limite,instrumente digitale  (în cadrul 

cercului pedagogic din sem. al II-lea); 

 

 d-na prof. Grecu Diana a participat la cursul de formare „Metode interactive centrate 

pe elev”-25 credite 

 

 d-na prof. Tudorancea Anișoara a participat la cursul de formare - Instruire G Suite for 

education (CCD Galați) și la două  sesiuni de formare în cadrul cercului metodic al 

profesorilor de chimie     

 Atractivitatea educației digitale în ora de chimie , premisă esențială pentru 

realizarea educației de mâine  

 Ora de chimie în mediul online – avantaje , limite , instrumente digitale  

 d-ra profesor Severin Mirela a participat la următoarele cursuri:  

 Oratoria didactică și susținerea lucrărilor în public - furnizat de Asociația 

"Centrul educațional practic" - 10 credite 

      Metode interactive de predare- învățare centrate pe elev - 25 credite 

      Managementul timpului liber 

      A susținut inspecția specială pentru gradul didactic II  

 Susține lucrarea de disertație din cadrul  programului de masterat 

“Management educațional” 

  d-na profesor Marinela Covalea a finalizat următoarele cursuri de formare:  

 Program de formare continuă în vederea constituirii Corpului de profesori 

evaluatori pentru  examenele si concursurile naționale - CPEECN ( 15 credite) 

    Metode interactive de predare- învățare- evaluare ( 25 credite) 

  Oratoria didactică și susținerea prezentărilor în public (10 credite) 

 d-na profesor Cazan Daniela a participat la următoarele cursuri: 

 Programul de pregătire/formare/dezvoltare cadre didactice Noiembrie 2020, 

Universitatea Politehnica Bucuresti; 

 Metode interactive de predare- învățare centrate pe elev - 25 credite; 

 Manager în inovare – Asociația Eva, București; 

 Antreprenor în economie socială - Asociația Eva, București. 
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3.   Participarea membrilor catedrei la examenele și concursurile organizate la nivel 

județean 

 d-nele prof. Covalea Marinela, Grecu Diana au participat în calitate de evaluator la 

examenul de Bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2021 și Evaluare Națională sesiunea 

iunie 2020. 

 d-nele prof. Covalea Marinela, Grecu Diana și Severin Mirela au participat în calitate 

de coordonatori la Concursul Județean de Matematică Dan Hulubei, ediția XVIII, 

susținut la Liceul economic Virgil Madgearu în 26 iunie 2021 

 d-na prof. Mitrea Gabriela a participat în calitate de profesor asistent la Concursul 

național pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate 

în învățământul preuniversitar – 21.07.2021 

 d-na prof. Tudorancea Anișoara a fost membru CZE la examenul de Bacalaureat 

sesiunea iunie-iulie 2021 și a participat împreună cu elevii clasei 11B ,  la programul 

de promovare a științei  ,,ChemGeneration # STAI ACASĂ –EXPERIMENTE 

CHIMICE , EDIȚIA 2021 
,, 

, derulat de Facultatea de chimie și Inginerie Chimică  a 

Universității Babeș-Bolyai împreună cu Basf România. 

 

4. Participarea la activităţile metodice de la nivelul ariei curriculare din şcoală.  

Membrii comisiei au susţinut referate metodico-ştiinţifice  și lecţii demonstrative în cadrul 

comisiei metodice, după cum urmează: 

 d-na prof. Tudorancea Anișoara  a prezentat în sem. II referatul ,,Utilizarea TIC în 

lecțiile de    chimie
,,
 

 d-na prof.  Mitrea Gabriela a susținut referatele cu tema” Metode activ-participative 

propuse a fi  utilizate în capitolul LEGĂTURI CHIMICE”  (decembrie 2020) și 

„Resurse suport în învățare pentru elevi, adaptate activităților de învățare și evaluare 

din unitatea de învățare LEGĂTURI CHIMICE”; 

 d-na prof. Panait Violeta  a prezentat referatul ştiinţific cu tema: " Compusi  

heterociclici -  Peniciline" și a proiectat următoarele CDȘ - uri: " Sănătatea, 

importanța în educație"  și "Biologie aplicată"  în luna noiembrie 2020. De asemeni, 

a susținut lecții deschise în datele de 10.12.2020 și 14.12.2020 în vederea inspecției 

pentru obținerea definitivatului în învățământ. Întocmire subiecte pentru examenul de 

diferență la biologie. 

 d-na prof. Covalea Marinela a prezentat referatele metodice “Interdisciplinaritatea în 

aria curriculară Matematică și științe ale naturii” - sem. I ”  și “Progresii 

biaritmetice”- sem II.și a proiectat CDȘ-ul “Matematici aplicate ”  

 d-na prof. Grecu Diana a prezentat referatele Aplicarea învățării prin cooperare la 

clasă – în sem I   și Limite și extrem în fizică – în sem II  

 d-na prof. Cazan Daniela a prezentat un referat metodic cu tema: Metode interactive 

centrate pe elev la ora de fizică. 

 

5. Participarea în calitate de coordonator/membru în cadrul diferitelor comisii 

organizate în şcoală.  
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 d-na prof. Tudorancea Anișoara a făcut parte din următoarele comisii:   

 Președinte comisie de inventariere – inventarierea obiectelor de inventar și a 

substanțelor-decembrie 2020 

 Revizuire ROI al LTAV 

 Formare-Instruire G Suite for education CCD Galați 

 Întocmire subiecte pentru : examenul de diferenta la chimie si modulele de 

specialitate ,  

 Întocmirea Curriculumului adaptat la chimie, elevi cu CES,  clasa 11B 

 Întocmire CDL clasa a XII-a Tehnician chimist de laborator  ,,Instrumente și 

metode utilizate în analiza de laborator  " 

 Întocmirea graficului de desfășurare a lucrărilor de laborator 

 Actualizarea bazei de date privind formarea şi dezvoltarea profesională a c.d.   

 Membru-Comisia de echivalare a creditelor profesionale transferabile 

 

 d-na prof. Mitrea Gabriela a făcut parte din următoarele comisii:   

 Membru în comisia de diferențe 

 Elaborare de  subiecte pentru diferențe  

 A colaborat cu d-na prof. Tudorancea Anișoara la elaborarea CDL-ului 

„Instrumente și metode utilizate în analiza de laborator”- clasa a XII-a liceu 

seral (calificarea-Tehnician Chimist de Laborator);  

 d-na prof. Covalea Marinela a susținut următoarele activități:    

      Proiectarea CDȘ-urilor “Matematici aplicate superioare ”și Istoria matematicii.  

      Implicare în activitățile Proiectului ROSE – activități de remediere la 

matematică. 

 Membru în comisia de mobilitate a cadrelor didactice, comisia de evidență și 

gestionare a manualelor școlare, comisia de monitorizare a  ritmicității notării, 

comisia de perfecționare a cadrelor didactice, comisii de perfecționare 

metodico-științifică, membru în Consiliul de Administrație al Școlii nr. 24. 

 d-na prof. Grecu Diana a făcut parte din următoarele comisii:   

 responsabil al ariei curriculare Matematică și științe  

 responsabil al Comisiei de ritmicitate a notării la clasele de liceu zi; 

 a participat la  pregătirea elevilor din clasa a 12-a la matematcă în vederea 

susținerii examenului de Bacalaureat, prin intermediul programului ROSE 

 d-na prof. Cazan Daniela a participat la  pregătirea elevilor din clasa a 12-a la fizică în 

vederea susținerii examenului de Bacalaureat prin intermediul programului ROSE și 

la  pregătirea subiectelor de fizică pentru examenele de diferențe din septembrie 

2020  

 

6. Organizarea activităţilor extracurriculare 

     Doamna profesor Tudorancea Anișoara a desfăşurat următoarele activităţi: 

 ,Colectare-reciclare ulei uzat - LTAV în parteneriat cu ,, Viitorul în roz ,,  noi  

2020 

 Săptămâna educației globale ,,Combaterea violenței  în mediul online " 

19.11.2020 clasele XII B , 11Ap 
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 Fii inteligent , nu fi violent ! 27.01.2021 clasa 11B 

 Protejarea apelor –colectare de ulei uzat – februarie 2020 

 2-18.12.2020 Campanie umanitară  ,,De la inimă la inimă …dăruiește bucurie 

copiilor” 

 Promovarea ofertei educaționale la Școala Gimnazială Nr. 25 ,, Petru Rareș 
,, 

 

iunie 2021 

 

   Doamna profesor Mitrea Gabriela a organizat și desfăşurat  următoarele activităţi 

: 

 „Dascălul vis a vis de teleșcoală”(05.11.2020-cl.9B)-nr. înreg. 32/05.11.2020; 

 Sintagma de ÎNȚELEGERE raportată la noțiunea de timp”(Săptămâna 

Educației Globale-17.11.2020-cl.XIAseral și 19.11.2020-cl.12B)-nr.înreg. 

39/19.11.2020; 

 „Agresivitatea verbală, bullyingul în familie și în societate”(09.12.2020-

cl.11A)-nr. înreg. 53/09.12.2020; 

 „Ce impact are teleșcoala în viața noastră?’’(14.01.2021-cl.12B)-nr. înreg. 

66/14.01.2021; 

 „Relațiile interumane-în evoluție sau în regres?”(10.03.2021-cl.9B)-

nr.înreg.105/10.03.2021; 

 „Modalități de explorare a posibilităților de carieră”(01.04.2021-cl.12B)-

nr.înreg.118/01.04.2021; 

 „Relațiile interumane-în evoluție sau în regres?”(02.06.2021-cl.11A)-

nr.înreg.139/02.06.2021; 

 „Turism virtual”(08.07.2021-cl.9B)-nr.înreg.150/08.07.2021. 

 participare la activități din cadrul celei de-a VIII-a ediție a Campaniei 

Umanitare „De la inimă la inimă...dăruiește bucurie copiilor”(per. 2-18 dec. 

2020); 

 Doamna profesor Panait Violeta a desfăşurat activitatea: „ De la inimă la 

inimă…dăruiește bucurie  copiilor” în perioada 2 - 18 Decembrie 2020 

 Doamna profesor Covalea Marinela   a  desfăşurat următoarele activităţi: 

   Chestionar privind hărțuirea și iolența în școală împreună cu prof. Neghină 

Maricica și elevii clasei 12 B- adeverința cu nr. 5229/ 14.10.2020 

    Conștientizare- Compost la tine acasă- împreună cu prof. Neghină Maricica și 

elevii clasei 12 B- adeverința cu nr. 129/ 15.04.2021 

    Program de informare derulat de AJOFM- împreună cu prof. Dumitrov 

Luminițași elevii clasei 12 B- adeverința cu nr. 1733/ 17.05.2021 

 Doamna profesor Grecu Diana a organizat și participat la derularea unor activităţi 

extrașcolare educative împreună cu elevii clasei 12 A liceu zi:  

 “ Bunul cel mai de pret al omului este viața“,  

 “ Fii conștient, drogurile îți opresc zborul“,   

 „Nu ești e vânzare, alege pentru binele tău!”,  

 a participat împreună cu elevii clasei 12 A la programul de informare 
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Îndrumarea tinerilor din ani terminali pentru înregistrarea în Servicil Public 

de Ocupare a forțelor de muncă, organizat de AJOFM Galați 

  Doamna profesor Cazan Daniela a participat la activitatea “Pași spre o economie 

circulară” din 20.05.2021; 

 

ANALIZA SWOT ASUPRA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE 

 

 În cadrul activităților desfășurate în cadrul comisiei metodice Matematică și științe în 

anul școlar 2020 – 2021 am constatat următoarele: 

PUNCTE TARI 

 Majoritatea membrilor comisiei sunt profesori calificaţi şi cu vechime în învăţământ; 

 Comunicare şi deschidere pentru elevi, ceea ce sporeşte dorinţa lor de cunoaştere. 

 Relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ. 

 perfecţionarea continuă a profesorilor din această comisie metodică face ca aceştia să 

îmbine cu succes metodele clasice de predare-învăţare-evaluare, cu noile metode centrate 

pe elev şi mai ales cu cele care folosesc instrumente TIC. 

 Realizarea orelor de pregătire  pentru Bacalaureat și remediere prin proiectul ROSE a dus 

la o spectaculoasă creștere a procentului de promovabilitate la Bacalaureat la matematică, 

a elevilor seriei curente, învățământ de zi, față de anul școlar anterior: 96,77% (sesiunea 

iunie- iulie 2021)  față de 52,27% (sesiunea iunie - iulie 2020)  și 86,67% (sesiunea august 

- septembrie 2021)  față de 65,22% (sesiunea august - septembrie 2020). Și la Fizică, 

procentul de promovabilitate la examenul de Bacalaureat a crescut simțitor față de anul 

școlar anterior: 60% (sesiunea iunie- iulie 2021)  față de 12,5% (sesiunea iunie-iulie 2020 

și 100 % (sesiunea august - septembrie 2021)  față de 40% (sesiunea august - septembrie 

2020). 

 Pregătirea sistematică a elevilor la orele de curs sub îndrumarea profesorilor a condus la 

rezultate privind activitatea de performanță, elevii noștri evidențiindu-se în cadrul 

Concursului Județean de Matematică Dan Hulubei, ediția XVIII, susținut la Liceul 

economic Virgil Madgearu în 26 iunie 2021, unde au obținut premii și mențiuni: Premiul I 

(Păduraru Matei 11 A), Premiul III (Popa Diana 9 A), mențiuni (Postelnicu Bianca 9B și 

Condrea Alexandru Florin 11 A). 

PUNCTE SLABE 

 Insuficienta stimulare a elevilor pentru participare la diverse concursuri de fizică, chimie, 

biologie; există destui elevi care ar putea face faţă unui concurs, dar pregătirea 

insuficientă, îi determină să renunţe la activitatea de performanţă la aceste discipline. 

 Colaborarea slabă cu părinții elevilor. 

 Promovabilitate scăzută la examenul de Bacalaureat la Biologie unde în cazul elevilor 

din seria curentă, învățământ de zi, am înregistrat o scădere a procentului de 

promovabilitate față de anul școlar anterior: 50% (sesiunea iunie- iulie 2021)  față de 

77,42% (sesiunea iunie- iulie 2020)  și 53,85% (sesiunea august - septembrie 2021)  față 

de 56,25% (sesiunea august - septembrie 2020). 
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 Numărul încă mare de absenţe la ore, în special al elevilor de la cursurile de seral, care 

determină și o slabă participare/promovabilitate la examenul de Bacalaureat: în sesiunea 

iunie- iulie 2021, din 3 elevi care au participat la examenul de Bacalaureat,  la proba de 

Matematică a promovat 1 singur elev, rezultând un procent de 33,33 % iar la Biologie și 

la Fizică nereușind niciun elev să promoveze proba. 

OPORTUNITĂŢI 

 Crearea a tot mai multe site-uri  și platforme educaţionale cu programe ce uşurează 

munca de predare a profesorilor care se pot ajuta acum de experimente virtuale, ceea ce 

duce la o mai bună înţelegere de către elevi a noţiunilor predate; 

 Baza materială bună a școlii, fiecare sală fiind dotată cu laptop, având conexiune la 

internet, materiale la fizică, chimie, biologie 

 Perfecţionarea continuă în cadrul comisiei  

 Participarea cadrelor didactice la programe  de formare continuă  și aplicarea acestora la 

clasă .  

AMENINŢĂRI 

 Migrarea unuia sau a ambilor părinţi în străinătate, în căutarea unui loc de muncă mai 

bun şi lăsarea copiilor în grija unor tutori – de cele mai multe ori bunici bătrâni şi bolnavi 

– face ca mulţi dintre aceşti elevi să abandoneze şcoala, uneori foarte devreme; 

 Lipsa motivației pentru părinți și elevi în ceea ce privește obținerea performanței școlare 

ceea ce conduce la  un interes din ce în ce mai redus faţă de şcoală şi de ceea ce oferă ea 

pentru viitorul lor. 

 Programă prea încărcată, ceea ce duce la alocarea unui timp insuficient pentru buna 

sedimentare a materiei. 

 Starea materială precară a unor familii care nu pot asigura mijloace eficiente de 

comunicare online, în special în contextual pandemiei generate de SARS – COV 2 

 Scăderea numărului de elevi la clasă datorită abandonului şcolar, pentru școala 

profesională. 

            MĂSURI: 

 

  Îmbunătăţirea calităţii actului didactic, realizarea interasistenţelor, realizarea orelor 

de consiliere. 

 Adecvarea strategiei didactice la particularitățile claselor de elevi și ale fiecărui elev, urmărirea 

atentă a evoluției fiecărui elev. 

 Utilizarea metodelor moderne, alternarea formelor de activitate. 

 Realizarea unor ore de pregatire pentru susținerea simulărilor și a examenelor naționale. 

 Evaluarea periodică pentru examenul de bacalaureat. 

 Monitorizarea lunară de către diriginți a elevilor cu probleme de absenteism și 

indisciplină și informarea permanentă a părinților privind situația școlară a elevilor. 
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RAPORT PRIVIND ACTIVITATEA  ARIEI CURRICULARE „TEHNOLOGII” 

 

A. COMPONENŢA  ARIEI  CURRICULARE  TEHNLOGII: 

- Mecanică: Ciupercă Silviana, Guguilă Claudia- Liliana, Atanasiu Mariana,  Lungu Viorica- 

Steluţa, Mazilu Lidia, Fătu Rădiţa, Popescu Romulus, Ciucă Nicolae 

- Electrotehnică: Anghele Desilia, Iliev Voichiţa- Marcela, Stănescu Ionel, Prisecaru Tudor, 

Buruiană Maria, Gambara Emanoil, Crețu Bogdan 

- Protecţia mediului: Varlan Oana-Georgiana, Neghină Maricica 

- Comerţ: Neagu Maria-Magdalena, Dumitrov Luminița 

- Informatică: Vişan Mirela, Severin Mirela  

 

I. CURRICULUM 

Obiectiv: Ameliorarea calităţii procesului de predare-învăţare. 

- Creşterea eficienţei întregului demers didactic reflectată în creşterea nivelului de pregătire al 

elevilor; 

- Antrenarea elevilor în luarea unor decizii (alegerea materiilor opţionale etc.); 

- Accentuarea caracterului formativ al învăţământului;  

- Diversificarea ofertei de activităţi extraşcolare pentru timpul liber al elevului; 

- Testarea iniţială a elevilor din clasele a 9- a, analiza rezultatelor şi stabilirea măsurilor  de 

ameliorare (s-au aplicat teste unice elaborate la nivelul catedrelor ); 

- Realizarea diferenţierii demersului didactic pentru a spijini şi facilita  progresul în ritm 

propriu , diferenţiat al elevilor; 

- Combinarea metodelor şi mijloacelor de predare – evaluare clasice cu cele moderne; 

- Utilizarea unui material didactic diversificat. 

 

II. RESURSE UMANE 

Obiectiv: Participarea la acţiuni de formare continuă a profesorilor Ariei Curriculare. 

- Participarea membrilor ariei  la consfătuirea cadrelor didactice şi la  cercurile pedagogice;  

- Participarea membrilor catedrei la cursuri de formare continuă;  

- Participarea la activităţile metodice de la nivelul ariei curriculare din şcoală. 
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III. RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE 

Obiectiv: Ameliorarea calităţii bazei materiale existente în dotarea laboratoarelor şcolii 

prin reparaţii sau achiziţionarea de material didactic nou de la producătorii existenţi 

sau de la cunoştinţe şi instituţii. 

- Utilizarea şi modernizarea bazei materiale; 

- Recondiţionarea materialului didactic existent; 

- Achiziţionare de material didactic (aparatură , modele structurale, planşe); 

- Întocmirea unor portofolii tematice. 

 

B.   ANALIZA SWOT ASUPRA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE 

Puncte tari 

- Calitatea resursei umane: Majoritatea profesorilor din comisie sunt titulari ai școlii, cu 

gradul didactic I şi II; 

- Preocuparea cadrelor didactice pentru formare şi perfecţionare continuă; 

- Experienţă în elaborarea instrumentelor de evaluare sau formelor de evaluare; 

- Au fost definite şi promovate valorile, principiile şi cultura organizaţională a ariei 

curriculare; 

- Comunicare şi deschidere pentru elevi, ceea ce sporeşte dorinţa lor de cunoaştere; 

- Relaţiile interpersonale existente favorizează crearea unui climat educaţional deschis, 

stimulativ; 

- Centralizarea logică şi coerentă a informaţiei, prin cooperarea cu instituţiile ce desfăşoară 

activitate în acest domeniu; 

- Aplicarea unor metode moderne în procesul de învăţământ; 

- Existenţa unei baze materiale corespunzătoare unei instruiri eficiente; 

- Utilizarea softurilor educaţionale în desfăşurarea lecţiilor la disciplínele de specialitate; 

- Participarea cadrelor didactice la cercurile pedagogice; 

- În calitate de diriginţi, membrii comisiei ariei curriculare s-au preocupat de formarea şi 

educarea colectivelor de elevi prin organizarea de acţiuni atractive cu implicarea tuturor 

elevilor; 
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Puncte slabe 

- Elevi cu bagaj redus de cunoştinţe; 

- Disponibilitate scăzută a părinţilor pentru a sprijini demersurile didactice, o mare parte 

dintre elevi provenind din familii monoparentale, sau/și cu părinți plecați la muncă în 

străinătate; 

- Inconsecvenţa unora dintre elevi în activitatea de învăţare; 

- Insuficienta motivare a elevilor pentru studiu în general; 

- Programă prea încărcată, ceea ce duce la alocarea unui timp insuficient pentru   buna 

sedimentare a materiei; 

- Accesul inegal la mijloacele moderne de predare; 

- Neconcordanţe între anumite capitole din materia studiată, ca și între modul de prezentare a 

unor noțiuni la diverse materii. 

Oportunităţi  

- Perfecţionarea continuă în cadrul ariei curriculare;  

- Participarea cadrelor didactice la programe  de formare continuă şi aplicarea acestora la 

clasă;  

- Colaborarea cu inspectorul de specialitate, metodişti, colegi din alte instituţii şcolare; 

- Identificarea oportunităţilor de participare a elevilor la concursuri, sesiuni de comunicări 

ştiinţifice; 

- Posibilitatea implicării în programe de cooperare naţionale şi internaţionale.     

Ameninţări 

- Educaţia nu mai este privită de către elevi ca un mijloc de promovare socială; 

- Absenţa unui sistem naţional unitar de certificare continuă a competenţelor; 

- Existenţa liceelor concurente care oferă acelaşi tip de clase; 

- Instabilitatea legislativă la nivel de curriculum duce la neconcordanţe majore între anii de 

studiu şi la scăderea nejustificată a numărului de ore alocat în raport cu cerinţele la testări. 

 Măsuri: 

- Îmbunătăţirea calităţii actului didactic, realizarea interasistenţelor, realizarea orelor de 

consiliere; 
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- Adecvarea strategiei didactice la particularitățile claselor de elevi și ale fiecărui elev, urmărirea atentă a 

evoluției fiecărui elev; 

- Utilizarea metodelor moderne, alternarea formelor de activitate; 

- Monitorizarea lunară de către diriginți a elevilor cu probleme de absenteism și indisciplină și 

informarea permanentă a părinților privind situația școlară a elevilor. 

 

 ACTIVITĂŢI    ÎN CADRUL  ARIEI  CURRICULARE  TEHNOLOGII 

La începutul anului şcolar în urma participării la consfătuirea online a cadrelor didactice au 

fost discutate la nivelul ariei curriculare: 

- ORDINUL privind măsuri de aplicare și corelare a planurilor de învățământ pentru 

învățământul profesional, liceal- filiera tehnologică și postliceal cu structura anului 

școlar 2020-2021; 

- Utilizarea platformei alegetidrumul.ro; 

- Platforma "Alege-ţi drumul!" reprezintă portalul de informare al tuturor elevilor 

profesorilor și reprezentanților companiilor ce sunt interesați de urmarea unei rute în 

învățământul profesional și tehnic, precum și de dezvoltarea unei opțiuni de educaţie 

şi pregătire practică care vizează integrarea mai uşoară a viitorilor absolvenţi pe o 

piaţă a muncii aflată într-o continuă schimbare. 

-    Ghid de  bune  practici  instituționale  în asiguarea calității: Asigurarea calității în 

educația și formarea profesională , la nivel European și la nivelul   punctelor naționale de 

referință; 

- Platforma alegetidrumul.ro; 

      - Planurile de învăţământ, conform domeniilor și calificărilor profesionale ale claselor din 

planul de școlarizare; 

      - Planurile cadru în vigoare; 

      - S-au  realizat planificările calendaristice. 

Pentru anul şcolar 2020-2021 s-au propus şi avizat de către Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Galaţi următoarele CDL-uri: 

 

Domeniul: PROTECȚIA MEDIULUI 

Profilul: Resurse naturale și protecția mediului 
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Nr. 

crt. 

Titlul CDL-ului Clasa Calificarea  Autori Operatorul 

economic 

1. Situații problemă în 

protecția mediului 
IX 

zi 

Tehnician ecolog 

și protecția 

calității mediului 

Prof. ing. 

Varlan Oana 

Georgiana 

Garda 

Națională de 

Mediu Galați 

2. Managementul 

calității în   condițiile 

protecției muncii 

XI 

zi 

Tehnician ecolog 

și protecția 

calității mediului 

Prof. Panait 

Violeta 

Prof. ing 

Ciupercă 

Silviana 

Prof. ing. 

Guguilă 

Claudia- Liliana 

Garda 

Națională de 

Mediu Galați 

3. Monitoringul integrat 

al mediului 
XII 

zi 

Tehnician ecolog 

și protecția 

calității mediului 

Prof. ing 

Neghină 

Maricica 

Garda 

Națională de 

Mediu Galați 

 

 

Domeniul de pregătire de bază ELECTRONICĂ / AUTOMATIZĂRI 

Nr. 

crt. 

Titlul CDL-ului Clasa Calificarea  Autori Operatorul 

economic 

1. Realizarea  

echipamentelor  

electrice  pentru 

automatizări  

a IX-a, 
profesi

onală 

 

electronist 

aparate  şi  

echipamente 

Prof. ing. Anghele 

Desilia 

Prof. ing. Iliev 

Voichiţa- Marcela 

Prof. ing. Stănescu 

Ionel 

LACON  

ELECTRONIC  

SRL GALAȚI 

2. Aplicații de bază în 

automatizări 

a X-a, 

profesi

onală 

electronist 

aparate  şi  

echipamente 

Prof. ing. Anghele 

Desilia 

Prof. ing. Iliev 

Voichiţa- Marcela 

Prof. ing. Stănescu 

Ionel 

LACON  

ELECTRONIC  

SRL GALATI 

3. Echipamente  

electrice pentru 

automatizări  

 

a IX-a, 

liceu zi 

tehnician 

operator roboţi 

industriali 

Prof. ing. Anghele 

Desilia 

LACON  

ELECTRONIC  

SRL GALATI 

4. Aplicații  de  bază 

în automatizări 

a-X-a, 

liceu zi 

tehnician 

operator roboţi 

industriali 

Prof. ing. Anghele 

Desilia 

LACON  

ELECTRONIC  

SRL GALATI 
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5. Tehnologii de 

realizare a 

cablajelor electrice 

şi electronice 

a XI-a 

liceu zi 

tehnician 

operator roboţi 

industriali  

 

Prof. ing Anghele 

Desilia   

Prof. ing Iliev 

Voichița- Marcela  

operator economic: 

ing. Hulea Daniela 

LACON  

ELECTRONIC  

SRL GALATI 

6. Realizarea 

instalațiilor 

electrice interioare 

a XII-a 

liceu zi 

tehnician 

operator roboţi 

industriali  

 

Prof. ing Anghele 

Desilia  

Prof. ing Iliev 

Voichița-Marcela  

operator economic: 

ing. Hulea Daniela 

LACON  

ELECTRONIC  

SRL GALATI 

7 Echipamente pentru 

realizarea 

instalaţiilor 

electrice 

a XII-a  

- liceu 

seral 

tehnician 

electromecanic 

Prof. ing Anghele 

Desilia  

Prof. ing Iliev 

Voichița-Marcela  

operator economic: 

ing. Hulea Daniela 

LACON  

ELECTRONIC  

SRL GALATI 

8. Elemente de 

electronică 

industrială 

a XIII-

a 

liceu 

seral 

tehnician 

electromecanic 

Prof. ing Anghele 

Desilia  

Prof. ing Iliev 

Voichița-Marcela  

operator economic: 

ing. Hulea Daniela 

LACON  

ELECTRONIC  

SRL GALATI 

 

Domeniul de pregătire de bază MECANIC 

Nr. 

crt. 

Titlul CDL-ului Clas

a 

Calificarea  Autori Operatorul 

economic 

1. Rezolvare de 

probleme în domeniul 

mecanic  

9Ap Lăcătuș 

construcții navale 

Prof. ing Atanasiu 

Mariana 

Prof. ing Guguila 

Claudia-Liliana 

SC Daverosan 

2. Aplicaţii de bază în 

asamblarea 

structurilor metalice 

10A

p 

Lăcătuș 

construcții navale 

Prof. ing Lungu 

Viorica-Steluța 

Operator 

economic: ing. 

Snop Lucian 

SC Daverosan 

3. Aplicații practice ale 

operațiilor de 

lăcătușerie în 

întreținerea și 

repararea navelor 

11A

p 

Lăcătuș 

construcții navale 

Prof. ing Lungu 

Viorica-Steluța 

Prof. ing Ciupercă 

Silviana 

economic: ing. 

SC Daverosan 
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Snop Lucian 

4. Elemente de 

mecanică aplicate in 

mecatronica  

clasa 

XII 

seral 

Tehnician 

Mecatronist 

Prof. ing Atanasiu 

Mariana 

Prof. ing Guguila 

Claudia-Liliana 

 

5 Soluții practice de 

rezolvarea cauzelor 

deteriorării 

produselor 

mecatronice 

clasa 

XIII 

seral 

Tehnician 

Mecatronist 

Prof. ing Lungu 

Viorica-Steluța 

Operator 

economic: ing. 

Snop Lucian 

SC Daverosan 

 

În semestrul I al acestui an şcolar, membrii catedrei au participat la cercul metodic, desfășurat 

la : 

- Liceul Tehnologic ,, Aurel Vlaicu,, Galați, în data de 16.01.2021 cu tema ,, Atractivitatea 

educației digitale pentru profesori și elevi, tehnologie pentru pasiunile și aptitudinilor 

creatoare de mâine,, Electrotehnică- Electronică, Mecanică. 

- Cerc metodic de Comerț și servicii  prof. Neagu Maria-Magdalena, prof. Dumitrov 

Luminița. 

- Cerc metodic Resurse naturale și protecția mediului prof. ing. Varlan Oana- Georgiana, prof. 

ing. Neghină Maricica. 

În semestrul II al acestui an şcolar, membrii catedrei au participat la cercul metodic, 

desfășurat la : 

- Discipline Tehnice cu tema: ,,Atractivitatea educației digitale pentru profesori și elevi, 

tehnologie pentru pasiunile și aptitudinile creatoare de mâine, organizat de Liceul de 

transporturi Auto ,, Traian Vuia,, Galați în data de 08.05.2021; 

- Cercul metodic pentru Resurse naturale și protecția mediului, cu tema ”Atractivitatea 

educației digitale pentru profesori și elevi, tehnologie pentru pasiunile și aptitudinile creatoare 

de mâine”- Liceul de Turism și Alimentație „Dumitru Moțoc Galați”- 22.05.202, prof. ing. 

Varlan Oana- Georgiana, prof. ing. Neghină Maricica; 

- Cerc metodic de Comerț și servicii  prof. Neagu Maria-Magdalena, prof. Dumitrov 

Luminița; 

- Toate cadrele didactice din catedra tehnică s-au  preocupat de completarea portofoliului 

personal. 
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- Auxiliarele curriculare care stau la baza formării competenţelor profesionale ale elevilor  

sunt corelate cu alte materiale bibliografice, impuse prin standardele de pregătire profesională 

pentru fiecare specialitate. 

- Membrii catedrei tehnice au  elaborat subiecte pentru examenele de diferență din luna 

septembrie 2020. 

- Planificările calendaristice au fost întocmite corect şi la timp. 

- S-au întocmit graficul şi orarul de practică comasată, de către prof. ing. Lungu Viorica- 

Steluţa. 

Din data de 09.11.2020, s-a intrat în online, din cauza pandemiei provocată de Covid 19. 

Cadrele didactice s-au preocupat de comunicarea cu elevii, ca aceştia să-şi însușească noile 

cunoștințe,  aferente programei școlare, astfel : 

- S-a utilizat în predarea online evaluarea online  platforma Google Classroom; 

- S-au utilizat instrumente în predarea online: WhatsApp, Messenger; 

- S-au utilizat instrumente în evaluarea online: WhatsApp, Messenger; 

- S-au utilizat grupurile de elevi şi profesori WhatsApp, Messenger care  au permis o 

comunicare facilă între elevi şi profesori încă de la în ceputul pandemiei atât la clasele de 

liceu zi cât şi pentru învăţământul seral şi postliceal. 

La Liceul Tehnologic ,, Aurel Vlaicu,, Galați, în data de 16.01.2021 a avut loc Cercul 

Metodic  cu tema ,,Atractivitatea educației digitale pentru profesori și elevi, tehnologie pentru 

pasiunile și aptitudinilor creatoare de mâine,, Zona Galați–Tehnic 2  . 

 

ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE   

1. Au fost încheiate acorduri de  parteneriat cu: 

Agenția pentru Protecția Mediului Galați, Complexul Muzeal De Științele Naturii, Apă Canal 

S.A. Galați, Garda Națională de Mediu și cu S.C. DRG ELECTRICA SRL.  

Ocolul Silvic Galați, Garda Națională de Mediu Galați, Agenţia Pentru Protecţia Mediului 

Galaţi, JA România,  Viitorul în Roz S.R.L Galați. 

S.C. ARTIMA S.A. din Galați, AJOFM Galați, S.C. Data Mondial S.R.L., S.C. Paulette Stylle 

S.R.L. și Carrefour România S.A. pentru efectuarea stagiului de pregătire practică pentru 

elevii clasei de postliceala, calificarea Asistent Manager. 
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2. Examene de diferenţe 

- Elaborare şi evaluare de subiecte  discipline tehnice: prof. ing. Lungu Viorica- Steluţa, prof. 

ing. Atanasiu  Mariana, prof. ing. Iliev Voichiţa- Marcela, prof. ing Anghele Desilia, prof. 

ing. Stănescu Ionel, prof. Dumitrov Luminița, prof. ing. Neghină Maricica .  

3. În cadrul Proiectului  privind Învăţământul Secundar ROSE:  

- Derularea de activităţi, în cadrul Clubului F.A.C.T., cu secţiunea Desen tehnic coordonată 

de prof. ing. Atanasiu  Mariana şi secţiunea Design coordonată de prof. ing. Anghele Desilia;  

- Activităţi în cadrul Cercului de robotică Powerthek, coordonat de prof. ing. Anghele Desilia, 

grupa nr. 1 si de prof. ing. Stănescu Ionel grupa nr. 2; 

- ,,Biblioteca virtuală ROSE” prof. ing. Neghină Maricica;   

4 Examenul de Certificare a Competenţelor Profesionale de   NIVEL 3 

Prof.ing Silviana Ciupercă, evaluator la calificarea „lăcătuș construcții nave”, L.T.A.V. pentru 

10 elevi 

 -prof. ing. Anghele Desilia, evaluator la proba orală de susținere a proiectului, la școala 

profesională, clasa a 11-a, Liceul Tehnologic ,,Paul Dimo,, Galați, specializarea  ,,Electrician 

exploatare joasă tensiune,, pentru 21 elevi. 

 

5. Examenul de Certificare a Competenţelor Profesionale de   NIVEL 4 

PROFESORI CARE AU PROPUS TEME DE PROIECT 

-Tehnician operator roboţi industriali  12A: prof. ing. Anghele Desilia şi prof. ing. Iiev 

Voichiţa-Marcela.  

-Tehnician ecolog şi protecţia mediului 12B:prof. ing. Varlan Oana-Georgiana și prof. ing. 

Neghină Maricica. 

 

MEMBRI  EVALUATORI 

-Tehnician operator roboţi industriali prof. ing. Anghele Desilia 

-Tehnician ecolog şi protecţia mediului prof. ing. Varlan Oana-Georgiana  

-Tehnician mecatronist Prof. ing. Atanasiu Mariana  
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- Prof. ing. Anghele Desilia, membru evaluator la proba orală de susținere a proiectului, la 

clasa a 12-a, Liceul Tehnologic ,,Carol I,, Galați, specializarea  Tehnician electromecanic, 

pentru 26 elevi.  

  6. Examenul de Certificare a Competenţelor Profesionale de   NIVEL 5- ȘCOALA DE 

MAIȘTRI  

Îndrumători  de  proiect și evaluatori 

Maistru mecanic- prof. ing. Guguilă Claudia-Liliana 

Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări- prof. ing. Anghele Desilia 

În februarie 2021, s- a desfăşurat la Liceul Tehnologic ”Aurel Vlaicu” Galaţi, Examenul de 

Certificare a Competenţelor Profesionale de  NIVEL 5, Şcoala Postliceală de Maiştri, 

calificările: Maistru mecanic şi  Maistru electromecanic aparate de măsură şi automatizări, 

sesiunea ianuarie – februarie 2021. Procentul de promovabilitate  a fost  de 100%. Proba 

practică si proba scrisă s-au echivalt conform metodologiei în vigoare. Susținerea proiectului 

s-a făcut cu prezența fizică și online. 

7. Examenul de Certificare a Competenţelor Profesionale de   NIVEL 5-ȘCOALA 

POSTLICEALĂ 

MEMBRI  EVALUATORI 

Tehnician aparate electromedicale- prof. ing. Anghele Desilia  

Asistent manager -prof. Neagu Maria-Magdalena  

Tehnician laborant pentru protecția calității mediului -prof. ing. Neghină Maricica 

-prof. ing. Anghele Desilia, evaluator la proba orală de susținere a proiectului la specializarea, 

,,Tehnician aparate electromedicale,, Liceul Tehnologic ,,Carol I,, Galați, pentru un numar de 

26 elevi. 

Susținerea proiectului s-a făcut cu prezența fizică și online. 

 

8. Promovarea imaginii unităţii şcolare şi dezvoltare instituţională, prin participare la 

concursuri şi alte activităţi şcolare: 

- LOCUL  I și locuri în Tabăra ecOprovocarea, organizată de ViitorPlus - asociația pentru 

dezvoltare durabilă, în vara anului 2021 Concursul Național ecOprovocarea secțiunea 

Reciclare cu elevii de la 9B, prof. ing. Varlan Oana-Georgiana; 
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 - LOCUL I, echipa „Grădini Multifuncționale,– Concursul Național ecOprovocarea, ediția 

2020-2021, prof. ing. Neghină Maricica; 

- PREMIUL 1, Bute Marius , Scutaru George, 9Ap, la Concursul Regional ,,TEHNOSTIL,, 

Ediția a VIII-a , Liceul Tehnologic ,,Radu Negru,, Galați -18.06.2021; 

_PREMIUL I, Cehan Gabriel, clasa 12A, la Concursul Interjudețean INFOTEHNICA, 

Roman, județul Neamț 

PREMIUL II, Diaconu Dorin Ilie, clasa 2M, la Concursul Interjudețean INFOTEHNICA, 

Roman, județul Neamț 

- PREMIUL I, Caraulov Adriana Georgiana, clasa 12A, la Concursul Regional de Artă 

Fotografică „Fotograful Naturalist”, Botoșani, iulie 2021 

- MENȚIUNE pentru elevii: Mancaș George -Valentin, a 11-a A, Lepădatu Oana- Cristina a 

9-a A, Paraschiv Alexandru a 10-a A, care au participat la Sesiunea de Cominicări Științifice 

Studențești ,,Emil Ceangă ,, manifestare organizată de Facultatea de Automatică Calculatoare 

Inginerie Electrică și Electronică din Galați, prof. ing. Anghele Desilia, prof. ing. Guguilă 

Claudia-Liliana. 

9. Cursuri de formare  

-cursul de formare, ,,Oratoria didactică și susținerea prezentărilor în public" 09.10- 

19.10.2020 

-cursul de formare „Metode interactive de predare-invăţare centrate pe elev” desfăşurat în 

perioada 02.11-03.12.2020 

Activitățile derulate de fiecare cadru didactic membru al ariei curriculare se pot enumera: 

Prof. ing. Neghină Maricica 

- înscris colectivul de elevi ai clasei 9B în programul Jaromania – Junior 

Achievement of Romania,  ”Școala Altfel: JA in a Day – Educație STEM și am 

participat alături de elevi la următoarele webinarii: 

 JA EDUCAȚIE STEM – 19.10.2020; 

 „Manager Proiect Informatic/STEM - Job Shadow” – 29.01.2021; 

-  lansat Concursul Județean ”ECO-CREATIVITATE” ediția a I –a, 2020-2021; 

-  înscris și îndrumat echipa „Grădini Multifuncționale, cu care m-am clasat pe locul I – 

Concursul Național ecOprovocarea, ediția 2020-2021; 
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- parte din echipa de implementare a Proiectului privind Învățământul Secundar 

(ROSE), cu titlul ”Dezvoltarea reprezintă echipă, ambiție, motivație-DREAM”, 

secțiunea ”Biblioteca virtuală ROSE”; 

- În săptămâna Educației Globale 2020, participare la ediția ”Global Education Week 

2020”- It's our world, let's take action together! (Este lumea noastră, să acționăm 

împreună) -Diplomă de participare; 

- creat și publicat resurse educaționale deschise la Centrul de cursuri și meditații 

„Domnul Trandafir Teach-ital”- Cerificat de creator de conținut educațional; 

- participat la desfășurarea activităților din cadrul celei de-a VIII-a ediție a Campaniei 

Umanitare ”De la inimă la inimă...dăruiește bucurie copiilor!”- CJRAE– 2-

18.12.2020; 

- participat în calitate de asistent la Examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 

2021, desfășurat la Col. Naț. „M. Kogălniceanu”; 

- În cadrul Comisiei pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de 

corupție și discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității,  

întocmire a Planul de măsuri de prevenire și combatere a violenței în școală pentru 

anul școlar 2020-2021, am întocmit și aplicat chestionare elevilor, atât în format word 

cât și online, am efectuat analiza în domeniul siguranță școlară și am făcut raportarea 

lunară către ISJ Galați și Compartimentul siguranță școlară – poliția română; 

- parte din Comisia de inventariere a gestiunilor de materiale, aparținând Liceului 

Tehnologic „Aurel Vlaicu”, în calitate de membru; 

- participare cu elevii la diverse activități extrașcolare, divertisment sau de 

conștientizare privind protecția mediului: 

 

Prof. ing. Varlan Oana-Georgiana 

- fac parte din echipa de organizare și coordonare a proiectului CONCURSUL JUDEȚEAN  

„ECO - Creativitate” ediția a I-a, 2020-2021, din comisia pentru organizarea și desfășurarea 

olimpiadei discipline tehnice și a concursului pe meserii, etapa pe școală, din comisia 

metodică a diriginților, din comisia de proiecte și programe pentru integrare europeană și din 

comisia pentru organizarea și desfășurarea olimpiadei „Lectura ca abilitate de viață – OLAV”, 

etapa pe școală; 
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- profesor îndrumător pentru 12 proiecte de diplomă necesare susţinerii competenţelor 

profesionale nivel 5 calificarea: “Tehnician laborant pentru protecţia calităţii mediului”; 

- profesor îndrumător pentru 13 proiecte de diplomă necesare susţinerii competenţelor 

profesionale nivel 4 calificarea: “Tehnician ecolog și protecţia calităţii mediului”; 

- profesor coordonator la Concursul Național ecOprovocarea secțiunea Reciclare unde cu 

elevii de la 9B am obținut locul  I și locuri în Tabăra ecOprovocarea, organizată de ViitorPlus 

- asociația pentru dezvoltare durabilă, în vara anului 2021; 

- realizat flyere pentru conștientizarea elevilor LTAV privind colectarea deșeurilor împreună 

cu elevii de la clasa a 9 a B, a 11 a B și 12 B, pe care le-am distribuit în cadrul liceului; 

- participat în calitate de membru în central zonal de evaluare la Examenul de evaluare 

națională 2021, desfășurat la Liceul Tehnologic „Paul Dimo”, Galați; 

- asistent la examenul de bacalaureat sesiunea august-septembrie 2021; 

- membru în comisia de examen de competențe nivel 4 – prof. evaluator. 

 

 Prof. ing. Anghele Desilia 

- îndrumător pentru elevul Codreanu Virgil, clasa a XI-a A, care a partcipat la 

Concursul Regional ,,TEHNOFAN,,, Ediția a VII-a, desfășurat la Liceul Tehnologic ,, 

Costache Conachi,, Pechea, jud. Galați în data de 12 Mai 2021, secțiunea Robotică și 

tehnologia viitorului,,;  

- îndrumător pentru elevul Rotaru Mihaiță-Paul, clasa a XI-a A, care a participat la 

Concursul Regional ,,TEHNOSTIL,, Ediția a VIII-a , Liceul Tehnologic ,,Radu 

Negru,, Galați; 

- îndrumător pentru elevii: Mancaș George-Valentin, a 11-a A, Lepădatu Oana-Cristina 

a 9-a A, Paraschiv Alexandru a 10-a A care au participat la Sesiunea de Comunicări 

Științifice Studențești ,,Emil Ceangă,, manifestare organizată de Facultatea de 

Automatică Calculatoare Inginerie Electrică și Electronică din Galați și care au obținut 

MENȚIUNE; 

- Am participat ca membru la organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea 

postului de MUNCITOR I, norma întreagă, perioada nedeterminată la Școala 

Profesională Specială ,, Emil Gârleanu,, Galați;  
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- prezentat la Cercul  Metodic Semestrul I împreună cu prof. ing. Iliev Voichița  

lucrarea cu tema „Atractivitatea educaţiei digitale” - ,, Realizarea unui  motoraș 

simplu ,,; 

- prezentat împreună cu prof. ing. Stănescu Ionel  lucrarea cu tema „Atractivitatea 

educaţiei digitale” -,,Aplicație cu motor de curent continuu,,. 

- participat la cursul de formare, ,,Oratoria didactică și susținerea prezentărilor în 

public" 09.10- 19.10.2020; 

- participat la cursul de formare „Metode interactive de predare-invăţare centrate pe 

elev” desfăşurat in perioada 02.11-03.12.2020; 

- participat la webinar-ul de Ziua Basmelor și Poveștilor Românești, din 08.06.2021, din 

cadrul PROIECTULUI  EDUCAȚIONAL NAȚIONAL ,,Basmele și Poveștile 

Românești, moștenirea culturală a neamului nostru,, Activitate extracurriculară, Ediția 

I, 2020-2021; 

- participat la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ,,Soluții inovatoare în 

educație,,(ediția a IV-a, 27 Mai 2021), 13 ore de curs și aplicații în format eLearning 

și Webinar- eduMAGIC, Centrul de Educație Digitală EDUMAGIC SOLUTIONS; 

- - participat la Proiectul NUMEROLOGIA- O LEGĂTURĂ DASCAL-ELEV, ediția I, 

februarie -iulie 2021, inițiat de Asociația Numerologilor din România. 

    Prof ing. Iliev Voichița-Marcela 

1. A făcut parte din comisia pentru Examenul de Testarea Personalului Fără Studii 

Corespunzătoare Postului pentru domeniul Electrotehnică-Electronică care a avut loc 

în data de 12.10.2020;   

2. A participat la cursul de formare „Metode interactive de predare-învăţare centrate pe 

elev” desfăşurat în perioada 02.11-03.12.2020; 

3. A participat la Cercul Metodic – Discipline Tehnice online organizat de L.T.A.V. în 

data de 16.01.2021, unde a prezentat împreună cu prof. ing. Anghele Desilia lucrarea 

cu tema „Atractivitatea educaţiei digitale”; 

Prof. ing Stănescu Ionel 

1. A participat la cursul de formare ,,Oratoria didactică și susținerea prezentărilor în 

public,,;   
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Perioada cursului: 09.10- 19.10.2020, Credite: 10, ore: 40 

2. Perfecționare: Înscris la MASTER specializarea : ANUL II MASTER - UTILIZAREA 

EFICIENTĂ A ENERGIEI ȘI SURSE REGENERABILE 

Perioada : 01.10.2019- 15.07.2021, An 2; 

3. Înscris la D.P.P.D nivel 2, Perioada: martie –iunie 2021; 

4. A participat la Cercul  metodic, Catedra Discipline Tehnice – Tehnic 2- LTAV / 

16.01.2021, Tema: ,,Atractivitatea educației digitale pentru profesori și elevi, tehnologie 

pentru pasiunile și aptitudinile creatoare de mâine,, -,,Aplicație cu motor de curent 

continuu.,. 

Maistru instructor Prisecaru Tudor 

- participare la cercul metodic Discipline Tehnice Zona Galați-Tehnic 2 organizat de 

liceu în data de 16.01.2021 cu tema „Atractivitatea educației digitale pentru profesori 

și elevi, tehnologie pentru pasiunile și aptitudinele creatoare de mâine”, am prezentat 

la cercul metodic lucrarea cu tema „Proiectediversediy”.. 

-  participare la „Sesiunea de comunicări științifice studențești EMIL CEANGĂ” 

organizat de UGAL Galați în data de 19.05.2021.  

-  participare la Concursul Regional TEHNOSTIL organizat de Liceul Tehnologic 

„Radu Negru” Galați în data de 20.05.2021. 

- pregătit, redactat și tipărit documentele privind activitățile didactice, activitățile de 

pregătire metodico-științifică, activitățile de dirigenție. 

Prof. ing. Lungu Viorica-Steluța 

-propus și redactat CDL–uri pentru clasele a X-a (Aplicaţii de bază în asamblarea structurilor 

metalice), și a XI-a profesională( Aplicații practice ale operațiilor de lăcătușerie în întreținerea 

și repararea navelor) și cls a XIII-a seral ”SOLUȚII PRACTICE DE REZOLVAREA 

CAUZELOR DETERIORĂRII PRODUSELOR MECATRONICE” Tipul de CDL: 

aprofundare/extindere; 

-participat la cursul de formare, ,,Oratoria didactică și susținerea prezentărilor în public" 

09.10- 19.10.2020; 

-participat la cursul de formare „Metode interactive de predare-invăţare centrate pe elev” 

desfăşurat în perioada 02.11-03.12.2020; 
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-participat la webinar-ul de Ziua Basmelor și Poveștilor Românești, din 08.06.2021, din 

cadrul PROIECTULUI  EDUCAȚIONAL NAȚIONAL ,,Basmele și Poveștile Românești, 

moștenirea culturală a neamului nostru, Activitate extracurriculară, Ediția I, 2020-2021; 

-participat la CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ ,,Soluții inovatoare în educație,, (ediția a 

IV-a, 27 Mai 2021), 13 ore de curs și aplicații în format eLearning si Webinar- eduMAGIC, 

Centrul de Educație Digitală EDUMAGIC SOLUTIONS; 

-participat la Proiectul NUMEROLOGIA-O LEGATURĂ DASCAL-ELEV, ediția I, 

februarie -iulie 2021, inițiat de Asociația Numerologilor din România; 

Proiecte  

- Programul Junior Achievement of Romania-acord de parteneriat nr.6191/16.12.2020; 

- Am propus și proiectul ITI-Intersecția tehnicii cu informatica; 

Premii 

- Premiul 1-Bute Marius, Scutaru George-concurs Tehnostil ediția VIII-18.06.2021 

- Certificat de participare –Miron Mihai –carduri și modalitați moderne de plata-Junior 

Achievement-15.04.2021; 

- Absolvire Program de formare pentru constituirea Corpului de profesori evaluatori pentru 

examenele si concursurile nationale acreditate prin OMEC 6081/2020( CPEECN)- adeverinta 

2261/23.06.2021; 

- Curs online prin CCD-dezvoltare personală -platforma Classroom; 

- Curs online Festo Learning Experience; 

- Participare la cerc metodic cu lucrare ”Avantajele învățării online pentru elevi și profesori”; 

- Curs online Regina Maria-prim ajutor; 

- Programul de formare continuă metode interactive de predare-învățare centrate pe elev; 

- Realizarea în cadrul Comisiei CEAC a  inspecțiilor la catedra tehnică, fișe de observare  a 

lecțiilor; 

- Coordonarea Comisiei de diferențe; 

- Participare la Cercul metodic al Disciplinelor tehnice (sem I,II) ; 

- Participare în comisia ca evaluator în Comisia de Certificare a calificării profesionale ,,Radu 

Negru,,. 

 Prof. ing. Atanasiu Mariana 
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- Elaborare subiecte discipline tehnice și evaluare lucrări la  examenele de diferenţe 

pentru elevii înscrişi/transferaţi   pentru anul şcolar 2020-2021; 

- Membru C.E.A.C; 

- Membru Comisia acordare bursă profesională; 

- Membru Comisia metodică a diriginților; 

- Membru Comisia pentru prevenirea și eliminarea violenței, a faptelor de corupție și 

discriminării în mediul școlar și promovarea interculturalității;  

- Elaborare CDL „Elemente de mecanică aplicate în mecatronică”- clasa XII B seral, 

calificare Tehnician mecatronist; 

- Elaborare CDL „Rezolvare de probleme în domeniul mecanic” clasa a 9-a Ap Școala 

profesională, calificarea profesională: Strungar, lăcătuş construcţii navale;  

- Participare Cerc Metodic Discipline tehnice, Zona Galați–Tehnic 2  Liceul Tehnologic 

AUREL VLAICU, 16 ianuarie 2021; 

- Participarea la Proiectul ROSE derulat în școală, cu Clubul F.A.C.T. – Secțiunea 

Desen tehnic; 

- Participare la cursuri de formare online 

 „Metodologia predării la distanță sincron+asincron” 

 „Evaluarea elevilor în online” 

 „7 Tehnici de consolidare a încrederii elevilor în profesor” 

- Participare Cercuri metodice; 

- Evaluator Examen certificare competențe profesionale nivel 4 , calificare Tehnician 

mecatronist. 

Prof. Neagu Maria-Magdalena 

  urmat două cursuri de formare online „Oratoria didactică și susţinerea prezentărilor în 

public”  în perioada 09- 19.10.2020 care are 10 credite pe durata a 40 ore şi  „Metode 

interactive de predare- învăţare centrate pe elev” în perioada 03.11-18.12.2020 care 

are 25 credite; 

 participat la webinarul ştiinţific intitulat „Educaţia digitală şi provocările secolului 

XXI- Cum gestionăm învăţarea în mediul virtual?” în perioada 27-28.11.2020 şi la 

seria IV de webinare Webdidactica  în perioada 14- 18 iunie 2021. 
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Prof. Dumitrov Luminița 

-  participat la toate întrunirile comisiei metodice şi a consiliilor profesorale. 

- participat la cursul de formare „Metode interactive de predare-invăţare centrate pe elev” 

desfăşurat in perioada 02.11-03.12.2020. 

- participat la  cercul metodic „Atractivitatea educației digitale pentru profesori și 

elevi, tehnologie pentru pasiune și aptitudinile creatoare de mâine”  organizat de 

Liceul Tehnologic  „Costache Conachi” Pechea.  

         Maistru instructor Buruiana Maria 

      -  Am participat la întrunirile consiliului profesoral și la ședințele catedrei tehnice; 

       - Am pregătit, redactat și tipărit documentele privind activitățile didactice, activitățile de 

pregătire metodico-științifică; 

       - Am participat la cercul metodic Discipline Tehnice Zona Galați-Tehnic 2 organizat de 

liceu în data de 16.01.2021 cu tema „Atractivitatea educației digitale pentru profesori și elevi, 

tehnologie pentru pasiunile și aptitudinele creatoare de mâine”;  

       - Am prezentat la cercul metodic lucrarea cu tema „Proiectediversediy”;  

       -Am participat la cercul metodic Discipline Tehnice din semestrul II cu tema 

„Atractivitatea educației digitale pentru profesori și elevi, tehnologie pentru pasiunile și 

aptitudinele creatoare de mâine” organizat de Liceul de Transporturi Auto Traian Vuia în data 

de 8.05.2021; 

      - Am participat la „Sesiunea de comunicări științifice studențești EMIL CEANGĂ” 

organizat de UGAL Galați în data de 19.05.2021. Am participat la Concursul Regional 

TEHNOSTIL organizat de Liceul Tehnologic „Radu Negru” Galați în data de 20.05.2021. 

 
RAPORT DE ACTIVITATE COMPARTIMENT SECRETARIAT 

 

 BUJOREANU MARIANA, secretar la Liceul Tehnologic “Aurel Vlaicu”,pe parcursul 

anului şcolar  2020 – 2021 a desfăşurat următoarele activităţi, conform domeniilor evaluării: 

   

 PROIECTAREA ACTIVITĂŢII: 

1.1 Întocmirea planului managerial al serviciului secretariat în conordanţă cu planurile 

managerial ale şcolii. 

            1.2   Am contribuit alături de managerii unităţii la proiectarea activităţii şcolii 

            1.3 Am realizat planificarea calendaristică a activităţilor serviciului secretariat pentru 

semestrul I şi semestrul II. 
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            1.4  Întreaga activitate a serviciului secretariat se desfăşoară folosind tehnologia 

informatică 

 

 REALIZAREA ACTIVITĂŢILOR 

2.1 Organizarea documentelor oficiale pe registre, bibliorafturi cu ajutorul 

separatoarelor pentru a fi mai uşor reperate 

2.2  Păstrarea documentelor -  selecţionarea documentelor pentru întocmirea dosarelor 

pentru arhivare, cusutul, numerotatul, înregistratul dosarelor, selecţionarea dosarelor care nu 

au termen permanent – operaţiune încă în desfăşurare 

2.3 Încadrarea personalului, mişcarea personalului didactic, asigurarea şi furnizarea 

datelor pentru completare în SIIIR de către responsabilul, informatician Gurău Mirela , 

REVISAL , EDUSAL,evidenţa concediilor de odihnă, întocmirea statelor de personal, 

întocmirea statelor de plată, întocmirea fişei de încadrare şi a statelor de funcţii , întocmirea 

dosarelor de pensionare (Mîndru Valerica). Întocmirea adeverinţelor cu sporurile la salariu 

pentru foştii angajaţi care îndeplinesc condiţiile de pensionare. La sfîrșitul acestui an școlar, 

am întocmit dosare speciale pentru cadrele didactice care au încetat raporturile de 

muncă și aveau CO neefectuat care trebuia să fie compensate în bani(cadre didactice 

pensionare încadrare în regim de plata cu ora). 
2.4 Completarea actelor de studii pentru absolvenţii anului şcolar în curs, eliberarea 

foilor matricole pentru absolvenţii anului şcolar în curs şi  la cerere pentru foştii elevi, 

eliberarea duplicatelor actelor de studii, completsrea situaţiilor şcolare în registrele matricole. 

2.5. Alcătuirea procedruilor pentru compartimentul secretariat (reactualizarea 

acestora) 

 

 COMUNICARE ŞI RELAŢIONARE: 

3.1 Asigurarea fluxului informaţional al compartimentului prin asigurarea evidenţii 

dimamicii populaţiei şcolare – întocmirea bazei de date 

Mişcarea elevilor – întocmirea corespondenţei curente privind înscrierea şi transferul elevilor 

Situaţia la învăţătură şi purtare- eliberarea adeverințelor, foilor matricole; diplomelor, 

certificatelor, portofoliului personal completarea  registrelor matricole cu situațiile şcolare ale 

elevilor nou veniți; 

Examenele naţionale şi examenele de competenţe profesionale – pregătirea documentaţiilor 

necesare la înscriere şi înscrierea candidaţilor 

3.2 Raportarea periodică pentru conducerea unităţii prin furnizarea de informaţii şi 

situaţii statistice. Întocmirea şi transmiterea corespondenţei, difuzarea notelor interne şi a 

deciziilor, înregistrarea zilnică a corespondenţei în registrul de intrări-ieşiri. 

3.3 Întocmirea dosarelor pentru burse, “Bani de liceu”, “Bursa profesională” - 

constituirea comisiilor, difuzarea deciziilor, strângerea, înregistrarea şi verificarea dosarelor, 

comunicarea în baza naţională întocmirea lunară a statelor de plată. 

3.4 Păstrarea documentelor -  selecţionarea documentelor pentru întocmirea dosarelor 

pentru arhivare, cusutul, numerotatul, înregistratul dosarelor, selecţionarea dosarelor care nu 

au termen permanent. 
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3.5 Asigurarea interfeţei privind comunicarea bu beneficiarii direcţi şi indirecţi 

eliberare documente şcolare eliberare diverse adeverinţe oferirea de informaţii privind 

şcolarizarea 

Medietizarea şcolii şi promovarea imaginii şcolii  - transmiterea de informaţii, asigurarea 

legăturii cu instituţiile tutelare şi alte instituţii 

 

 MANAGEMENTUL CARIEREI ŞI AL DEZVOLTĂRII PERSONALE 
În contextul pandemiei de coronaviroză – COVID 19 nu s-au desfășurat la nivel 

inspectoratului școlar activități de dezvoltare profesională sau personală, dar cu ajutorul  

informațiilor accesate din mediul on-line am suplinit lipsa cursurilor desfășurate în mod 

clasic.  

Am urmat on-line un curs de dezvolare personală desfășuat sub denumirea ”Oratorica 

didactică” organizat la inițiativa S.I.P. 

 

 CONTRIBUŢIA LA DEZVOLTAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI LA 

PROMOVAREA IMAGINII ŞCOLII 
 

Participarea la promovarea efectivă a unităţii şcolare, consilierea absolvenţilor de clasa 

a VIII indecişi şi înscrierea acestora la unitatea şcolară 

Asigurarea permanent a legăturii cu reprezentanţii comunităţii şcolare prin intermediul 

telefoniei, comunicaţiilor informatice şi pe suport de hârtie. 

Îndeplinirea tuturor sarcinilor trasate de către managementul unităţii şcolare 

Respectarea normelor, a ROI şi a tuturor procedurilor pentru buna desfăşurare a 

activităţii compartimentului şi a unităţii şcolare 

 CONDUITA PROFESIONALĂ – Pe parcursul întregului an şcolar am 

respectat şi promovat deontologia profesională, am respectat conducerea unităţii, colegii 

(cadre didactice şi personalul nedidactic) am avut o atitudine apropiată faţă de elevii şcolii 

 

RAPORT DE ACTIVITATE INFORMATICIAN 

Activitatea desfăşurată în perioada 2020 - 2021,a dovedit preocuparea permanentă 

pentru îmbunătăţirea stilului şi a metodelor de lucru în vederea aplicării corecte şi complete a 

reformei învăţământului. 

1. Proiectarea activităţii: 

În anul şcolar 2020-2021, baza materială a unităţii noastre şcolare s-a mărit cu 130 de 

laptop-uri şi 5 tablete, 3 table interactive, 2 camere video toate cu licenţe pentru Windows 10, 

care pot fi folosite de către profesori şi elevi. 

Toate calculatoarele, tablele, tabletele şi laptop-uirile sunt conectate la internet prin 

firma RCS/RDS sau TELECOMUNICAŢII CFR. 
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Activitatea depusă în anul şcolar 2020-2021, s-a concretizat prin actualizarea periodică 

a site-ului liceului cu informaţii la zi. Am realizat implementarea platformei G-Suite For 

Education, au fost create conturi pentru toţi elevii şi personalul liceului, concomitent cu 

crearea paginilor pentru cursuri online pentru elevi şi profesori. Pagina web a şcolii a fost 

completată cu lecţiile online susţinute de către profesori. 

În această perioadă am întreţinut şi administrat reţeaua de internet a liceului astfel 

încât disponibilitatea să fie maximă. Întreruperile avute au avut ca şi cauză pene de curent sau 

întreruperi de internet din cauza furnizorului. 

Toate cadrele didactice care au avut nevoie de asistenţă pentru folosirea platformei 

create, softuri speciale sau folosirea unor dispozitive, au fost asistate pentru a derula orele în 

condiţii optime. 

 Am ţinut o evidenţă clară a tehnicii de calcul din toată unitatea de învăţământ precum 

şi a legalităţii produselor software utilizate în procesul educaţional şi administrativ , am 

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

condiţii a acesteia. 

 Fac parte din comisia de inventariere a şcolii, iar conform listei de inventariere 

efectuate anual reiese că există o evidenţă clară a materialelor atât în laboratorul AeL cât şi la 

nivelul unităţii. 

 Datorită existenţei oglinzii la nivelul fiecărei clase, prejudiciile aduse tehnicii de calcul 

au fost recuperate în timp scurt, prin identificarea făptuitorilor. 

Am răspuns la toate solicitările conducerii şcolii privind informatizarea 

compartimentelor funcţionale – secretariat, contabilitate, bibliotecă, laboratoare şi  

cabinete tehnice. 

Fac parte din Colectivul redacţional al revistei publicate de catre şcoala noastră 

Contraste. 

Am asigurat fluxul informaţional la nivelul şcolii prin: 

 Gestionarea e-mail-ului şcolii – adrese, comunicate 

 Afişarea, la loc vizibil, a metodologiilor concursurilor naţionale 

 Administrarea şi actualizarea datelor pe site-ul şcolii   

2. Realizarea activităţilor didactice: 
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 Implicarea şi colaborarea cu cadrele didactice în vederea pregătirii orelor în 

laboratorul AeL s-a realizat prin listarea, la începutul fiecărui an şcolar, a materialelor şi 

lecţiilor incluse în pachetele distribuite de Siveco România în cadrul proiectului „Achiziţia de 

laboratoare informatizate pentru unităţile şcolare din învăţământul preuniversitar în vedera 

asigurării accesului egal al elevilor la mijloace IT” 

 Am întocmit graficul zilnic de utilizare în procesul de învăţare a laboratorului AeL la 

toate disciplinele, acesta fiind respectat, în mare parte, de către toţi profesorii, astfel încât 

orele să nu se suprapună. La solicitarea cadrelor didactice, am pus la dispoziţie laptop-urile 

din dotare, pentru vizionări de filme şi piese de teatru la limba şi literatura română, limba 

franceză, geografie, istorie etc. 

 La începutul anului şcolar, am întocmit reguli privind folosirea laboratorului AeL iar 

pe baza proceselor verbale, am întocmit fişele laboratorului privind repartizarea elevilor pe 

posturi de lucru la intrarea elevilor în laborator, am instruit atât elevii cât şi cadrele didactice 

pentru a se evita producerea de stricăciuni, fiecare clasă având oglinda sa proprie la începutul 

fiecărei ore. 

3. Comunicare şi relaţionare: 

Am participat întotdeauna la lecţiile şi activităţile desfăşurate în şcoală, olimpiade, 

concursuri, simpozioane, cercuri, spectacole omagiale oferind consiliere atât profesorilor cât 

şi elevilor. 

Am asigurat fluxul informaţional la nivelul şcolii prin: 

4. Managementul carierei şi al dezvoltării personale: 

Prin participarea la cursurile programului de formare continuă „Proceduri de 

întreţinere şi administrare platforme online”, avizat M.E. cu nr. 652/DGIP/28.01.2021 am 

dobândit noi practici de folosire a platformelor online, necesare în contextul pandemiei. 

5. Contribuţia la dezvoltarea instituţională şi la promovarea imaginii şcolare: 

 Cu sprijinul psihologului şcolar am promovat oferta şcolii profesionale şi a liceului 

prin realizarea unor filme care au obţinut premii la Targul de ofertă educaţională 2021. 

Am realizat website-ului şcolii www.ltaurelvlaicu.ro şi pagina de facebook Liceul 

Tehnologic Aurel Vlaicu, actualizând informaţiile. 

  Eficienţa acestor activităţi s-a evidenţiat prin realizarea planului de şcolarizare 

la nivelul unităţii şi premiile obţinute. 

http://www.ltaurelvlaicu.ro/


                            

                                              LICEUL TEHNOLOGIC „AUREL VLAICU” GALAŢI    

                                                   Str. 1 Decembrie 1918 Nr. 25, cod 800511 

                                                 Tel./Fax  0236 463740, CUI 3126519  
                                                            Web:www.ltaurelvlaicu.ro 
 E-mail:lic_metalurgic_gl@yahoo.com;  

Operator Date cu Caracter Personal, înregistrat de A.N.S.P.D.C.P. nr.34884/2015 Conform Legii nr. 677/2001 

 
RAPORT DE ACTIVITATE COMPARTIMENT CONTABILITATE 

 

A. Pe parcursul anului scolar 2020-2021, activitatea compartimentului de contabilitate a 

constat in realizarea următoarelor lucrari financiar contabile: 

 Situaţiile financiare la 30.09.2020 , 31.12.2020,  31.03.2021 si 30.06.2021; 

 Alte situaţii financiare anexe ale Bilanţurilor contabile  încheiate la 30.09.2020 , 

31.12.2020,  31.03.2021 si 30.06.2021 ; 

 Bilanţurile contabile la 30.09.2020 , 31.12.2020,  31.03.2021 si 30.06.2021  (cumulat  

pe sursele de finanţare  buget de stat, buget local, buget venituri proprii- 

extrabugetare);  

Ultimele Situaţii financiare aferente anului 2021 au fost depuse la Inspectoratul Şcolar 

Judeţean Galaţi cu nr. 2747/23.07.2021 şi Primăria Galaţi - Serviciul Buget cu nr. 

3119/21.07.2021. 

 

 Proiecte de buget pentru anul 2021 pe fiecare sursa de finanţare ( buget de stat, buget 

local, buget venituri proprii- extrabugetare); 

 Balanţe de verificare lunare pe fiecare sursa de finanţare ( buget de stat, buget local, 

buget venituri proprii- extrabugetare); 

 Situaţia fluxurilor de trezorerie la datele de 30.09.2020 , 31.12.2020,  31.03.2021 si 

30.06.2021; 

 Lunar s-au efectuat solicitări pentru deschiderea de credite salarii, materiale,  burse, 

drepturi elev cu CES pentru toate sursele de finanţare, în limita bugetelor aprobate; 

 S-au efectuat virări de credite între capitolele liceal, postliceal, profesional în funcţie 

de bugetul aprobat pentru fiecare,  astfel încât să se poata efectua plăţi în limita 

bugetelor în FOREXEBUG; 

 Lunar s-au calculat  şi s-au plătit salariile,  contribuţiile angajaţilor şi angajatorului la 

Bugetul de stat şi la Bugetele asigurărilor sociale, reţinerile din salarii datorate terţilor; 

 S-au calculat  şi s-au  plătit drepturi salariale conform Legii 85/2016  precum şi 

contribuţiile angajaţilor şi angajatorului la Bugetul de stat şi la Bugetele asigurărilor 

sociale  ; 

 S-a depus lunar  Declaratia 112 privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 

impozitul pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate; 

 Angajarea şi utilizarea creditelor bugetare se realizeaza numai în limita prevederilor şi 

destinaţiilor aprobate şi cu respectarea  strictă a regulilor şi principiilor bugetare 

reglementate de Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale. 

 Se  solicită ordonatorului principal de credite, înainte de angajarea cheltuielilor, 

efectuarea de virări de credite bugetare, în cadrul aceluiasi capitol bugetar.  

 Astfel pentru fiecare obligatie de plată (factură) izvorâtă din contractele încheiate,  

acceptată la plata şi  plătită s-a intocmit anterior acestor operaţiuni următoarele 

documente Propunere de angajare a unei cheltuieli in limita creditelor bugetare, 
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Angajament bugetar individual şi Ordonanţare de plată  care au fost vizate in vederea 

controlului financiar preventiv; 

 S-au inregistrat în contabilitate cronologic şi sistematic toate documentelor 

justificative  în vederea reflectării fidele a patrimoniului şi a operaţiunilor economice 

derulate în instituţia de învăţământ, după cum urmează: 

- modificări de patrimoniu urmare modificarii Contractului de administrare nr. 

111072/10.11.2017(LTAV nr.6257/10.12.2017; 

- intrări de valori materiale în gestiunile colegiului (recepţii bunuri) şi consumuri de 

valori materiale ; 

- obligaţii de plată (facturi) şi plata acestora in limita bugetului aprobat pe fiecare 

sursa de finantare şi pe fiecare articol bugetar ; 

- obligaţii de plată pentru salariile personalului colegiului, reţinerile salariale  şi 

obligaţiile fiscale la buget aferente; 

- plata salariilor, reţinerilor  şi a obligaţiilor fiscale la bugetul de stat şi cel al 

asigurărilor sociale de stat;  

 - operaţiuni de încasări şi plăţi prin casierie şi prin bancă ale creanţelor respectiv 

datoriilor aparţinând colegiului; 

-  creanţe  provenind din închirieri spaţii, conform contractelor incheiate;etc. 

 S-au incheiat contracte de închiriere spaţii cu societăţi care periodic solicită închirierea 

unei săli de clasă sau sala de sport (spatii temporar disponibile); 

 S-au încheiat contracte de furnizare bunuri si de prestari servicii pentru buna 

funcţionare a instituţiei şcolare; 

 S-a efectuat Inventarierea anuală a patrimoniului unităţii şi s-au înaintat ordonatorului 

principal de credite, Primăria Galaţi,  propuneri pentru casarea valorilor materiale 

uzate fizic şi moral, care nu mai corespund scopului pentru care au fost achiziţionate.  

 S-a efectuat casarea de active in baza aprobarii primite de la ordonatorul principal de 

credite. 

 Lunar, pentru luna precedenta, s-au intocmit: 

-Contul de execuţie bugetara pe fiecare sursă de finanţare ( buget de stat, buget local, 

buget venituri proprii- extrabugetare),  

-Monitorizarea cheltuielilor de personal; 

-Situaţia lunară a plăţilor din bugetul local; 

-Plăţile restante ; 

-Situaţii financiare ( bilanţ scurt); 

-Situaţia privind chiriile încasate lunar şi virate Primăriei Galaţi; 

-Situaţia lunară privind achiziţiile de obiecte de inventar; 

      - S 1 Formular statistic lunar drepturi salariale si obligatii; 

      - Alte situatii solicitate; 
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 S-au efectuat plăţi pentru  transport-naveta  elevi, burse profesionale, bani de liceu în 

limita sumelor solicitate cu încadrarea în bugetul acordat pe articolul bugetar 

corespunzător; 

 

B. In perioada 05.07.2021-30.07.2021 Auditul Intern din Primaria Municipiului Galati a 

efectuat misiunea de audit cu tema “Evaluarea activitatii  de inventariere a patrimoniului” 

pentru perioada 01.01.2020-31.12.2020. 

   Obiectivele misiunii de audit au fost: 

 organizarea activitatii de inventariere a patrimoniului; 

 efectuarea inventarierii elementelor de natura  activelor, datoriilor si capitalurilor 

proprii; 

Auditorii interni au evaluat activitatea ca fiind functionala. 

Nu au fost formulate recomandari. 

 

C.Bugetul instituţiei pentru exerciţiul bugetar 2021 a fost intocmit pe surse de finantare  

având drept indicator de bază costul/elev/an.  

Realizarea acestuia  la 31.08.2021, pe surse de finanţare, a fost după cum urmează: 

Pe buget local: 

Nr. 

crt. 

Capitol bugetar Buget aprobat 

2021 

Buget utilizat pana la 31.08.2021 

(plati) 

1 Bunuri si servicii 550.200 302.983,44 

2 Ajutoare sociale 10.000 5.400,00 

3 

 

Burse 33.000 20.000,00 

4 Investitii 35.000 0,00 

 total 628.200 328.383,44 

 

Pe buget  de stat 

Nr. 

crt. 

Capitol bugetar Buget aprobat 

2021 

Buget utilizat la 

31.08.2021 (plati) 

1 Titlul 10 Cheltuieli de personal  4.585.639 2.523.742 

2 Titlul 59 Burse  şi bani liceu, 

fond handicap 

181.452 96.342 

3  Titlul 65 PROIECT ROSE 100.004 99.996,01 

 total 4.867.095 3.124.887,01 

 

Pe venituri proprii si extrabugetare: 

Nr. crt. Capitol bugetar Buget aprobat 2021 Buget utilizat  la 31.08.2020 (plati) 
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1 Bunuri si servicii 16.000 10.643,27 

 În anul 2021  pe venituri proprii- extrabugetare s-a incasat 10.844,67 lei din 

care: 

  4.713,75 lei chirii; 

  5.955,92 lei acte studii; 

     175 lei  contributie elevi pentru cantina 

 

 La data de 31.12.2020 pe venituri proprii s-a inregistrat 54.785,27 lei excedent, 

suma aflata la dispoziţia unităţii . 

Bugetul primit a fost repartizat pe capitole si articole bugetare conform legii, iar 

fondurile extrabugetare au fost utilizate pentru plata facturilor inregistrate  pentru bunuri si 

servicii necesare , oportune activităţii curente a instituţiei de învăţământ. 

 

 

 

RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI ADMINISTRATIV  

 

Personalul administrativ îndrumat direct de conducerea liceului, a încercat să 

rezolve toate problemele legate de buna funcţionare a activităţii.  

Prin activitatea sa, compartimentul administrativ participă la realizarea obiectivelor 

sistemului de învăţământ în ansamblul său. 

 În perioada mentionată s-au efectuat următoarele activităţi:  

-  Administrarea şi păstrarea bunurilor mobile şi imobile ale unităţii şcolare; 

- Achiziţionarea materialelor necesare întreţinerii, curăţeniei sau reparării unor 

bunuri ale unităţii şcolare; 

- Achiziţionarea materialelor necesare în vederea prevenirii infectării cu COVID-

19; 

- Planificarea, organizarea si distribuirea materialelor si accesoriilor necesare 

desfasurarii activitatii personalului administrativ din cadrul institutiei de invatamant; 

Alte activități specifice compartimentului administrativ desfășurate:  

- Organizează și controlează activitatea celor ce fac de paza în scopul asigurării 

integrității bunurilor ce aparțin instituției de învatamant;  

- Asigurarea curăţeniei care trebuie să fie în instituția de învățământ, în grupurile 

sanitare, etc .;  
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- Remedierea defecțiunilor ce pot conduce la accidente de munca;  

- Achiziția substanțelor dezinfectante și de protecție împotriva SARS-CoV-2; 

- Punerea în alicare a măsurilor stabilite pentru prevenirea răspândirii cu virusului 

Sars-CoV-2; 

- Elaborarea și supunerea spre aprobare a referatelor de necesitate;  

- Menţinerea la zi a evidenţei întregului patrimoniu instituţional; 

- Inventarierea imobilizărilor corporale; 

- Achiziţionarea resurselor noi şi a materialelor necesare desfăşurării activităţii 

specifice instituției de învățământ;  

- Realizează şi menţine contactul cu furnizorii de resurse şi utilităţi;  

- Degajarea şi curăţirea unor spaţii ale unităţii;  

- Întocmirea graficului (lunar) pentru personalul de îngrijire și agenții de pază;   

- Întocmirea pontajului pe compartimente pentru personalul nedidactic; 

- Planificarea, împreună cu personalul nedidactic a concediilor pentru anul 2021; 

- Verificarea tehică a centralelor termice și a instalației de gaz; 

- Verificarea anuală a stingătoarelor din dotare; 

- Achiziția serviciilor de dezinfecție, deratizare și dezinsecție și urmărirea rezlizării 

corespunzătoare a acestora; 

-  Obținerea buletinelor PRAM – verificare a prizelor de împământare și 

paratrăsnetelor; 

- Completarea în SIIR a informațiilor referitoare la clădirile aflate în administrare; 

- Organizarea activității în cadul cantinei pentru asigurarea unei mese calde pe zi 

elevilor și întocmirea documentelor de gestiune a materiei prime; 

- Efectuarea modificărilor în cărțile funciare ale imobilelor aflate în administrare la  

Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, modificări survenite în urma schimbării 

denumirii instituției și încheierii actelor adiționale la contractul de administrare; 

- Obținerea avizlui de către unitate pentru paza obiectivelor și bunurilor; 

- Obținerea certificării conformității cu normele de igiena și sănătate publică pentru 

”Școală U” și ”Sală Sport”; 

- Obținerea autorizațiilor sanitare de funționare pentru corpurile: Școala ”U” și Sală 

sport; 
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- Achiziția serviciilor pentru efectuarea controlului anual medical al salariaților; 

- Organizarea secțiilor de votare arondate unității noastre de învățământ; 

- Participarea, în actual context pandemic, la un curs online de achiziții publice; 

- Rezolvarea tuturor problemelor ce revin sectorului administrativ. 

 

 
RAPORT DE ACTIVITATE DEPARTAMENT   BIBLIOTECĂ 

Biblioteca școlară  a LICEULUI TEHNOLOGIC ,, AUREL VLAICU”  GALAȚI, are 

în responsabilitate colecții cu acces liber la raft și/sau destinate împrumutului la domiciliu. 

Fondul de carte cuprinde un număr de 23.564 volume şi un număr de 503 de utilizatori activi: 

elevi - 459, cadre didactice - 35 şi nedidactice – 9. 

Numărul de volume eliberate în anul şcolar 2020 – 2021 a fost de 6.036 volume 

totalizând un număr de 4.024 cititori/an școlar.  

 

Activităţile s-au desfăşurat după cum  urmează: 

   Septembrie    

 -  distribuirea manualelor şcolare; 

- responsabil activităţi de prevenire a infecţiei cu SARS-COV-2 la nivelul unităţii, 

CONFORM decizie nr. 72/09.09.2020  

Octombrie   

- 21.10.2020 încheiere acord parteneriat  cu titul ,,Să descoperim lumea cărţilor” cu Biblioteca 

Judeţeană ,,V. A. Urechia” filiala nr. 2 ,,Paul Păltănea” nr. înrg. 5402/21.10.2020. 

 

- 17.10.2020 activitate ,,Fii inteligent, nu violent!” conform minută nr.16/17.10.2020; 

- 23.10.2020 activitate ,,Să descoperim lumea cărţilor” conform minuta nr. 17/23.10.2020; 

- 26.10.2020 activitate ,,Mesajul meu Antidrog” conform minuta nr. 18/26.10.2020; 

- 30.10.2020 activitate ,,Salvaţi delfinii” – Ziua internaţională a Marii Negre conform minuta 

nr. 26/30.10.2020. 

Noiembrie   
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- 06.11.2020 activitate ,,Copacul educaţiei” conform minuta  nr.34/06.11.2020; 

- 17-20.11.2020 membru în comisia de inventariere a terenurilor şi imobilizărilor corporale, 

conform decizie nr. 129/16.11.2020, 

- extindere de sarcini la fişa postului pe perioada suspendării prezenţei fizice la cursuri a 

elevilor, conform decizie nr. 131/16.11.2020. 

  Decembrie  

- 10.12.2020 Participare cerc metodic pentru educatie permanenta cu tema ,,Bibliotecile 

şcolare în faţa provocăriilor lumii moderne. Mediul virtual  - avantaje, limite, indtrumente 

digitale, experienţe adaptive” platforma Google Meets, conform adev. nr. 7581/10.12.2020 

- 11.12.2020  activitate ,,Ajută-l pe  Mos Craciun” conform minută nr. 58/11.12.2020 

- 16-22.12.2020 suplinire activitate secretariat conf. Decizie nr. 136/14.12.2020 

Februarie 

-  24.02.2021 activitate ,,Tradiţii şi obiceiuri de Dragobete” conform minută nr. 

96/24.02.2021; 

Martie 

- 17.03.2021 activitate ,,Biblioteca arborilor” cu Biblioteca Judeţeană ,,V. A. Urechia” filiala   

nr. 2 ,,Paul Păltănea” conform minuta nr. 110/17.03.2021; 

- 22.03.2021 activitate ,,Valoarea apei – Ziua Mondială a apei” conform minută nr. 

111/22.03.2021; 

- 22 03.2021 activitate ,,Pădurile-Clima-Schimbare” conform minută nr. 115/22.03.2021 

-15-30.03.2021 participare curs formare ,,Marketingul bibliotecii moderne” efectuat de CCD 

Galaţi 

Aprilie 

-22.04.2021  activitate ,,Ziua Planetei Pământ” conform minută nr. 130/22.04.2021 

 

Iunie 

05.06.2021 Activitate ,,Redefineşte-Reconstuieşte-Restaurează” ONG Tinerii şi Viitorul 
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Recuperarea manualelor şcolare conform planificarii dirigintilor, respectand conditiile privind 

răspandirea infecţiei cu covid-19. 

Pe parcursul anului şcolar 2020-2021 s-au efectuat expoziţii tematice abordând diferete teme, 

evenimente culturale, autori. 

ACTIVITĂŢI  ADMINISTRATIVE: 

1. Ridicarea de la depozit a manualelor şcolare; 

2. Verificarea corectitudinii înregistrărilor (punctaj cu serviciul contabilitate) ; 

3. Eliberarea manualelor şcolare ;  

4. Procese verbale de predare – primire a manualelor şcolare către prof. diriginţi; 

5. Evidenţa cititorilor (înscrierea cititorilor din clasele a IX la biblioteca) ; 

6. Statistica cititorilor (nr.elevi - nr.volume împrumutate ); 

7. Activitate secretariat şi arhiva unităţii şcolare; 

8. Activitate suplinire casierie; 

9. Gestiunea de  materiale a şcolii. 

 
 

 
 

RAPORT ACTIVITATE LABORANT 
                 Pe lângă sarcinile prevăzute în fișa postului, s-au desfășurat și activități suplimentare 

stabilite de conducerea instituţiei prin decizii: 

 Decizie nr. 72/09.09.2020 privind desemnarea comisiei care coordonează activităṭile 

de prevenire a infecṭiei  cu  SARS-CoV-2, la nivelul unităṭii; 

 Decizie nr. 516.3/12.10.2020  privind numirea comisiei de soluṭuiionare a 

contestaṭiilor concursului pentru ocuparea postului de LABORANT M la Liceul de 

Turism și Alimentaṭie ” D. MOȚOC”; 

 Decizie nr. 129/16.11.2020  privind activitatea de inventariere a elementelor de 

activ, a datoriilor și capitalurilor proprii la nivelul instituṭiei; 

 Decizie nr. 131/16.11.2020  privind extinderea de sarcini la fișa postului  - 

tehnician, laborant, bibliotecar (înregistrează în registrul de corespondenṭă 

intrare -ieșire; completează în registrele matricole seriile și numerele  

diplomelor eliberate, situaṭii la examene, situaṭii școlare; elibrează adeverinṭe 

de elev, adeverinṭele salariaṭilor, foi matricole; reorganizează spaṭiul din arhiva 

școlii;﴿ 

 Decizie nr. 136/14.12.2020  pentru suplinire activitate secretariat, în perioada 

14-28 decembrie 2020; 

 

      Participarea la integrarea şi utilizarea tehnologiei, internetului,  produselor software 

educaționale din cadrul unităţii în realizarea activităților experimentale/practice. 
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 A participat la aplicarea unor proiecte de predare a disciplinelor chimie, fizică, biologie prin 

utilizarea produselor  de software educaționale și a mijloacelor audio-vizuale (calculator, 

videoproiector). 

          

          S-a implicat în susţinerea activităţilor în integrarea copiilor cu cerinţe educaționale speciale în 

şcoala de masa şi  a celor proveniţi din medii dezavantajate: 

 A participat la desfășurarea activităṭii din cadrul celei de-a VIII-a ediṭii a Campaniei 

Umanitare ʺDe la inimă la inimă...dăruiește bucurie copiilor!ʺ, organizată în perioada 

2-18 decembrie 2020, cu sprijinul unităṭilor școlare din judeṭul Galaṭi; 

 A participat la desfășurarea proiectului educaṭional ”Să descoperim lumea cărṭilor“ 

încheiat pe baza protocolului de colaborare nr. 5403/21.10.2020; 

 A participat la desfășurarea activităṭii ”Salvaṭi delfinii” – Ziua Internaṭională a Mării 

Negre din 30.10.2020; 

 A participat la desfășurarea activităṭii ”Ajută-l pe Moș Crăciun” din 11.12.2020; 

 A participat la desfășurarea activităṭii ”Protecṭia împotriva violenṭei” cuprinsă în 

proiectul educaṭional ”Lectura este o formă a fericirii“ din 07.02.2021 

 A participat la desfășurarea activităṭii ”Piramida responsabilităṭii faṭă de mediu” din 

24.02.2021; 

 A participat la desfășurarea activităṭii ”Biblioteca arborilor” din 17.03.2021, parteneri 

B.V.A.U - Filiala nr.2 ”Paul Păltănea; 

 A participat la desfășurarea activităṭii ”Valoarea apei – Ziua Mondială a Apei” din 

22.03.2021; 

 A participat la desfășurarea activităṭii ”Impactul reciclării uleiului uzat alimentar 

asupra mediului” din 23.04.2021; 

 A participat la desfășurarea activităṭii ”Ziua Planetei Pământ” din 22.04.2021; 

 A participat la desfășurarea Campaniei Umanitare ”Aripi de bunătate pentru 

zâmbete colorate” din cadrul Proiectului Educaṭional Judeṭean “Zâmbetul, Jocul, 

Veselia... îmi colorează Copilăria!, cu ocazia celebrării zilei Internaṭionale a 

Copilului din 02.06.2021; 

 A făcut parte din diverse comisii de etică, comisii de sănătate, comisii PSI şi situaţii de 

urgenţă.  

 A participat la cursul ”Regulamentul General pentru Protecṭia Datelor” desfășurat in 

perioada 15.04 -16.04.2021; 

 

            Ȋn cadrul proiectului ȋnvăţământ secundar ROSE, Schema de granturi pentru licee, ȋn anii 

şcolari 2020-2021, am participat la activităţile extracurriculare ˮATELIER DE CREAŢIE ˮ  

            A organizat şi participat la stângerea de fonduri caritabile în preajma  Crăciunului  

împreună cu colegii şi elevii         

            Deoarece la fişa postului mai are şi alte sarcini de serviciu, extindere  la fişa postului cum 

ar fi:  cadru tehnic cu atribuţii PSI şi a situaţiilor de urgenţă . 

-  A pregătit teoretic personalul de elevi, cadre didactice, personalul didactic auxiliar si personalul 

nedidactic accesând resursele informaţionale indicate de adresa ISJ  GALAŢI 

-  A informat personalul angajat să-şi cunoască fiecare atribuţiile în cadrul echipei  de primă 

intervenţie 
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- A completat în fişa individuală de instructaj în domeniul situaţiilor de urgenţă pentru întreg 

personalul şcolii  

- A participat la inventarierea laboratorului de chimie a unitaţii şcolare, precum şi păstrarea în 

bune condiții a inventarului; 

  

Încearcă să-și dezvolte capacitatea de comunicare si relaţionare cu echipa managerială, personalul 

didactic, nedidactic si auxiliar, precum şi formarea educației aplicative şi experimentale ale copiilor. 

 
 
 
 
 

 Director, 
Prof. ing. Silviana CIUPERCĂ 

Director adjunct, 
Prof.ing. Claudia- Liliana GUGUILĂ 


