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I. ANALIZA ACTIVITĂŢII  MANAGERIALE  

1. Realizarea documentelor de proiectare managerială  

     Proiectarea managerială pentru anul şcolar 2013-2014 a ţinut cont de necesităţile 

dezvoltării constatate în anul şcolar anterior, prevăzute şi prin ţintele strategice din PDI.  

Echipa managerială a urmărit implementarea politicilor educaţionale MEN, consolidarea 

culturii organizaţionale, o bună relaţie cu autorităţile locale şi ISJ Vaslui, precum şi cu 

reprezentanţi ai comunităţii locale, crearea condiţiilor pentru asigurarea calităţii în educaţie, 

cunoaşterea si respectarea legislaţiei în vigoare.  

La începutul anului şcolar 2013-2014 am supus atenţiei colegilor în Consiliul Profesoral 

ţintele strategice şi planul managerial. Cele două documente au fost aşadar adoptate de către 

corpul profesoral.  

Direcţiile de acţiune pentru anul şcolar 2013-2014 au fost următoarele: 

Direcţii de acţiune-anul şcolar 2013-2014 

 1.   

  

 Dezvoltarea parteneriatelor şi proiectelor locale, naţionale şi europene.  

2.      Formarea corpului profesoral existent pentru aplicarea metodelor active, de grup. 

Participarea tuturor  profesorilor la cursurile de formare continuă. 

3.      Reducerea absenteismului şcolar cu 5% faţă de anul şcolar precedent.  

4.      Asigurarea unei baze materiale moderne care să permită desfăşurarea optimă a 

procesului instructiv-educativ în acord cu cerinţele curriculare. 

5.      Realizarea performanţei şcolare prin promovarea examenelor naţionale cu medii 

peste 8,00 şi a obţinerii de premii şi menţiuni la olimpiadele şcolare, faza naţională, a 

cel puţin 25% din participanţi.  

6.  Crearea unui climat de siguranţă  pentru elevi, profesori şi personalul nedidactic al 

şcolii. 

 7.   Promovarea imaginii liceului  prin acţiuni de marketing 

8.    Atragerea de fonduri proprii prin valorificarea ONG-ului  creat.  

 9.  Consolidarea culturii organizaţionale a colegiului  

 

Au fost înfiinţate comisiile metodice de specialitate şi cele de lucru, iar responsabilii au fost 

aleşi tot în Consiliul Profesoral. Fiecare cadru didactic a fost îndemnat să facă parte din cel 

puţin o comisie de lucru, astfel încât activitatea curriculară şi extracurriculară să fie susţinută 

de întregul corp profesoral. Comisiile au fost afişate în cancelarie şi pe site-ul liceului. S-au 

emis deciziile în scurt timp şi distribuit tuturor cadrelor didactice.  
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1.  Comisia responsabilă cu primirea, gestionarea şi distribuirea produselor lactate 

şi de panificaţie pentru elevi; 

  Responsabil, adm. Cârlan Cătălin 

            Membri: Bularda Vasilica, Călimac Geta 

2. Comisia de arhivare a documentelor şcolii,  
Responsabil: Bejinaru Iulia,  
 Membrii : Cazacu Cristina, Cucoş Ramona 

 Coordonatorul acestei comisii este directorul unităţii, prof. Chiru Tiţa. 

3.  Comisia de Recepţie, Inventariere şi Casare a Resurselor Materiale: 

4.  Cătălin Cârlan -responsabil;  

Membri: Cîrjonţu Mihaela (director-adjunct),  Cazacu Cristina(contabilă), Brăescu 

Mirela(laborantă), Iosub Neculai (informatician), Ciupescu Rodica (bibilotecară), 

Cătălina (laborantă);  

Coordonator: director, prof. Chiru Tiţa.  

5. Consiliul pentru curriculum. 
Director, prof. Chiru Tiţa,  preşedinte comisie 
-responsabil comisia metodică de specialitate “LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ŞI 
LIMBA LATINĂ” 

- responsabil comisia metodică de specialitate “MATEMATICĂ” 

-responsabil comisia metodică de specialitate “ISTORIE ŞI ŞTIINŢE-SOCIALE ” 

-responsabil comisia metodică de specialitate aria curriculară “TEHNOLOGII ” 

-responsabil comisia metodică de specialitate ”LIMBI MODERNE”  
-responsabil comisia metodică de specialitate ”CHIMIE-BIOLOGIE” 

-responsabil comisia metodică de specialitate ”GEOGRAFIE-RELIGIE” 

-responsabil comisia metodică de specialitate ”EDUCAŢIE FIZICĂ, VIZUALĂ ŞI 
MUZICALĂ” 

-responsabil comisia metodică de specialitate ”FIZICĂ” 

-responsabil comisia pentru orar 
-responsabil comisia de formare şi dezvoltare profesională 

        6. Comisia pentru formare continuă şi dezvoltare profesională  
             Responsabil: prof. Ivas Manuela 

             Membri: 
-prof. Tetiva Marian 
-prof. Chiţiga Ramona 

        7.   Comisia pentru elaborarea orarului  
            Responsabil: prof. Tomescu Augustin. 
            Membri: 

-prof. Petrea Mirela  
-prof. Angheluţă Cătălin 
-prof. Oprea Cristina 

         8. Comisia pentru acordarea burselor 

             Responsabil: prof.  Alexandrescu Viorica. 
 
             Membri: 

 -prof. Tilibaşa Aura 



4 

 

 -prof. Darie Diana 
 -secretar-şef Bejinaru Iulia 
 -informatician Iosub Neculai 

9.  Comisia de control a documentelor şcolare 
     Responsabil: prof. Maxim Iulian. 
     Membri: 

-prof. Chiru Tiţa, director, coordonator comisie 
-prof. Alexandrescu Viorica 
-prof.Tetiva Marian 

      -prof. Postolache Daniela 

10. Comisia pentru prevenirea şi stingerea incendiilor. 
      Responsabil: prof. Grădinaru Ion 

-director,Chiru Tiţa, coordonator comisie 
-Tomescu Augustin,membru 
-Cătălin Cârlan, membru 

11. Comisia de sănătate şi securitate în muncă. 
              -director, coordonator comisie 

     -Voinea Gina, responsabil comisie 
-Postolache Daniela, membru 
-laborant Braescu Mirela, membru 
-laborant Creţu Cătălina,  membru 
-administrator, Cătălin Cârlan, membru 

12. Comisia elaborarea şi promovarea ofertei şcolare. 

-Jitcă Daniela, responsabil 
-Chiru Tiţa, director, membru permanent 
-Braşoveanu Valeriu, membru 
-Oprea Cristina, membru 
-Bumbu Mihaela, membru 
-Carata Cristina, membru 

13. Comisia pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar. 
-director, coordonator comisie 
-Huiban Andrei, responsabil 
-Maxim Iulian-membru 
-Stănescu Culiţă-membru 
-Carata Cristina-membru 

14. Comisia pentru monitorizarea frecvenţei elevilor,combaterea absenteismului şi 
a abandonului şcolar. 

- Cososchi Mihaela- responsabil comisie 
- Grăjdeanu Cristinel- membru 

      - Silvestru Veronica- membru 
- Tomescu Dorina- membru 
- Postolache D.- membru 

15. Comisia de marketing. 
-Cîrjonţu Mihaela, director-adjunct, coordonator comisie 
-Stoica Diana, reponsabil 
-Jitcă Daniela, membru 
-Pălie Antonio-Romeo, membru 
-Maxim Iulian, membru 

16. Comisia pentru elaborarea şi implementarea CDŞ. 
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-Ghidoveanu Lidia-Gabi, responsabil comisie 
-Tilibaşa Aura, membru 
-Petrea Mirela, membru 
-Oprea Cristina, membru 

17. Comisia de revizuire şi monitorizare a PDI. 
-Cîrjonţu Mihaela, director-adjunct, responsabil comisie 
-Ivas Manuela, membru 
-Macovei Corina, membru 
-Nistor Cristina, membru 

18. Comisia pentru organizarea zilelor şcolii. 
Petrea Mirela, responsabil 
Oprea Cristina, membru 
Scînteie Eleonora, membru 
Jitcă Daniela, membru 

19. Comisia pentru activităţi extraşcolare şi extracurriculare. 
Carata Cristina, responsabil 
Nistor Cristina, membru 
Paţa Ramona, membru  
Păun Oana, membru 
Giurcanu Vlad, membru 
Biter Monica, membru 

20.  Comisia pentru organizarea admiterii în liceu. 
Croitoru Nicoleta, responsabil 
Negruţ Cristina, membru 
Cîrjonţu Mihaela, membru  

21. Comisia de monitorizare a pregătirii pentru examenele naţionale. 
Cîrjonţu Mihaela, responsabil 
Braşoveanu Elena, membru 
Stănescu Culiţă, membru  
Tilibaşa Aura, membru 

22. Comisia pentru elaborarea fişei postului şi a fişei de evaluare. 
Cîrjonţu Mihaela, responsabil 
Ivas Manuela, membru 
Angheluţă Cătălin, membru  

23. Comisia pentru elaborarea şi aplicarea chestionarelor. 
Mocanu Mona, responsabil 
Braşoveanu Valeriu, membru 
Bumbu Mihaela, membru  
Darie Diana, membru 
Huiban Andrei, membru 
Tomescu Dorina, membru 

24. Comisia de mobilitate. 
Croitoru Nicoleta, responsabil 
Voinea Gina, membru 
Maxim Iulian, membru  

25. Comisia de disciplină şi mediere a conflictelor. 
Angheluţă Cătălin, responsabil 
Oprea Cristina, membru 
Mereuţă Andreea, membru  

26. Comisia de organizare a admiterii în clasa a V-a.  
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Stoica Diana, responsabil 
Ghidoveanu Lidia-Gabi, membru 
Negruţ Cristina, membru  
Mereuţă Andreea, membru 

27. Comisia pentru revizuirea şi implementarea regulamentului intern. 
Braşoveanu Valeriu, responsabil 
Ghidoveanu Lidia-Gabi, membru 
Angheluţă Cătălin, membru  
Chiţiga Ramona, membru 
Cîrjonţu Mihaela, membru 

1. Comisia metodică de specialitate ”LIMBĂ ROMÂNĂ ŞI LIMBA LATINĂ”  
Responsabil: prof. Negruţ Cristina  
 

2. Comisia metodică de specialitate “MATEMATICĂ” 

            Responsabil:  prof. Ghidoveanu Lidia-Gabi; 
 

3.   Comisia metodică de specialitate “ ISTORIE - SOCIO-UMANE ”  
Responsabil:  prof. Chiţiga Ramona; 
 

4.  Comisia metodică de specialitate aria curriculară “TEHNOLOGII ”  
           Responsabi: prof. Giurcanu Vlad. 
 

5.  Comisia metodică de specialitate „LIMBI MODERNE”  
           Responsabil: prof.  Croitoru Iulia- Nicoleta. 
             

6.  Comisia metodică de specialitate „CHIMIE-BIOLOGIE”  
            Responsabil: prof.  Alexandrescu Viorica. 
 

7. Comisia metodică de specialitate ”FIZICĂ”  
             Responsabil: prof.  Petrea Mirela. 
 
 

8.   Comisia metodică de specialitate „GEOGRAFIE-RELIGIE”  
             Responsabil: prof. Oprea Cristina.  
 

9.  Comisia metodică de specialitate „EDUCAŢIE FIZICĂ, VIZUALĂ ŞI MUZICALĂ”       
             Responsabil: prof. Scînteie Eleonora    
Tot la începutul anului şcolar a fost ales un nou Consiliu de Administraţie şi reprezentanţii 
Consiliului Consultativ al Părinţilor, consilierul educativ precum şi responsabilul Consiliului 
Elevilor, toate aceste alegeri facându-se în concordanţă cu legislaţia în vigoare.  
        Consiliu de Administraţie: preşedinte – director, prof. Chiru Tiţa 

                                                                                 director adjunct, prof. Cîrjonţu Mihaela  
                                                                                 prof. Braşoveanu Valeriu 
                                                                                 prof. Tomescu Augustin 
                                                                                 prof. Oprea Cristina 
                                                                                 prof. Cososchi Mihaela  
                                                                                Ghintuială Cătălin – reprezentant al părinţilor  
                                                                                Chiţiga Marius – reprezentant al primarului 
                                                                                Motrea Georgică – reprezentant al CL Bârlad  



7 

 

Consiliul Elevilor  şi-a desemnat în urma alegerilor coordonate de consilierul educativ un nou 
responsabil în persoana elevei Iftemie Mihaela (clasa a XI-a A) care a fost aleasă şi ca 
responsabil al Consiliului Judeţean al Elevilor. 
 

DEZVOLTAREA PROIECTELOR ŞI PARTENERIATELOR 

     În anul şcolar 2013-2014, proiectele şi parteneriatele au dobândit o dimensiune 

internaţională prin participarea şi câştigarea premiului de 100.000 USD de la Zayed Future 

Energy Prize, demarând şi lucrările pentru care a fost depus acest proiect prin instalarea 

noilor corpuri de iluminat, urmând ca în toamna anului şcolar ce vine să fie montate şi 

panourile fotovoltaice pe clădirile anexe. La decernarea premiului în Abu-Dhabi au participat 

directorul unităţii, prof. Chiru Tiţa, prof. Croitoru Nicoleta şi reprezentanta elevilor care au 

lucrat în mod efectiv la proiect, Frunză Roxana.  

Parteneriatele s-au desfăşurat ca şi în alţi ani cu instituţii de învăţământ superior din Iaşi şi 

Galaţi, cu Biblioteca Municipală Stroe Belloescu, cu Teatrul V.I. Popa, cu muzeul Vasile 

Pârvan, cu Poliţia Locala, cu Palatul Copiilor Vaslui, dar şi cu ONG-uri locale, precum 

Asociaţia Vira.  

Aceste proiecte şi parteneriate au vizat dezvoltarea activităţilor extracurriculare şi extraşcolare 

care să vină în completarea activităţii educative zilnice a elevilor şi profesorilor.  

Remarcăm faptul că proiectele europene au lipsit şi anul acesta, motivaţia coordonatorului de 

proiecte europene fiind că pentru proiectul depus nu au mai existat fonduri. E necesară o 

implicare a mai multor cadre didactice şi a elevilor pentru realizarea unui proiect european în 

anul şcolar ce urmează.  

FORMAREA CADRELOR DIDACTICE 

 Aşa cum e precizat în rapoartele comisiei de formare continuă. Marea majoritate a 

profesorilor urmează în mod constant programe de formare profesională. Există şi excepţii, 

profesori care nu au urmat în ultimii 5 ani nici un fel de program cu credite profesionale, 

motivarea lor ţinând de calitatea acestor programe sau/şi a formatorilor.  

 În anul şcolar 2013-2014, s-au desfăşurat o serie de cercuri didactice la Colegiul 

Naţional „Gh. Roşca Codreanu”, dintre care cel la specialitatea limba şi literatura română, 

geografie, cercul diriginţilor, precum şi olimpiade locale sau judeţene, antrenând cadrele 

didactice titulare şi netitulare în aceste activităţi.  

REDUCEREA ABSENTEISMULUI  

 Pentru anul şcolar 2013-2014, reducerea absenteismului a fost una din priorităţi. Ca 

atare, numărul de absenţe s-a redus cu 20,8%. A fost înfiinţată special o comisie pentru a 

monitoriza absenţele elevilor, urmărind reducerea acestui fenomen, în special la clasele 

terminale de liceu.  

ASIGURAREA UNEI BAZE MATERIALE MODERNE 

 Condiţiile în care îşi desfăşoară activitatea profesorii şi elevii a stat în atenţia echipei 

manageriale. Astfel, a fost complet remobilată cancelaria, au fost achiziţionate calculatoare 
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pentru cabinetele de informatică, iar prin proiectul Zayed s-au putut instala panouri de 

iluminat moderne. Au fost achiziţionate scaune pentru sălile de curs, pentru cancelarie, s-au 

recondiţionat din cele existente, s-au instalat panouri de afişaj la etajul clădirii principale a 

liceului şi s-au modernizat băile elevilor. Sala de sport e un proiect care încă nu s-a realizat.  

PERFORMANŢA ŞCOLARĂ 

 Se constată la nivelul anului şcolar 2013-2014 că liceul nostru rămâne unul din cele cu 

performanţe şcolare, concretizate în numeroase participări la concursuri şi olimpiade şcolare. 

La examenele naţionale, colegiul nostru a înregistrat 3 medii de 10, din care două la 

bacalaureat şi una la evaluare naţională. Totuşi, rata de promovare la bacalaureat este în 

declin. Constatarea noastră este că elevii promovează fără a merita acest lucru. Numărul de 

absenţe încă mare al elevilor de clasa a XII-a este o altă explicaţie pentru rezultatele sub 

aşteptări de la bacalaureat, iar pregătirea suplimentară în vederea pregătirii acestui examen 

important nu e constantă, mulţi dintre elevi neprezentându-se la aceste activităţi organizate de 

şcoală.  

CREAREA UNUI CLIMAT DE SIGURANŢĂ 

 Activităţile organizate împreună cu Poliţia şi Jandarmeria, existenţa unui sistem 

electronic de supraveghere, desfăşurarea serviciului pe şcoală conform graficului, prelucrarea 

RI de către diriginţi au fost modalităţile prin care s-a realizat climatul de siguranţă.  

PROMOVAREA IMAGINII LICEULUI 

 Activităţile liceului au fost popularizate în presă, de acest aspect ocupându-se 

directorii liceului. De asemenea, popularizarea câştigării premiului Zayed a atras atenţia mass-

mediei naţionale, iar numele liceului a devenit cunoscut tuturor prin adresa trimisă de MEN 

inspectoratelor din ţară în care instituţia noastră era dată ca exemplu de implicare în realizarea 

unui proiect de anvergură internaţională. 

ATRAGEREA DE FONDURI PROPRII  

 Înfiinţarea ONG-ului ”Asociaţia Colegiului Codreanu” în anul şcolar trecut a avut ca 

scop atragerea de fonduri proprii în vederea modernizării bazei materiale. Întârzierile în 

direcţionarea celor 2% către contul asociaţiei de către administraţia locală(?) şi suma modestă 

colectată nu au  permis achiziţionarea de aparatură modernă aşa cum îşi propuse echipa 

managerială. Trebuie intensificată relaţia cu agenţii economici din Bârlad şi din alte localităţi 

pentru a reuşi in direcţia atragerii de fonduri suplimentare. 

CONSOLIDAREA CULTURII ORGANIZAŢIONALE  

 Diversele concursuri organizate la nivelul şcolii cu prilejul Zilelor colegiului, devenite 

tradiţii,  la care au fost prezenţi marea majoritate a profesorilor, scopurile comune colectivului 

de profesori, atenţia echipe manageriale îndreptată şi către celelalte compartimente (prin 

asigurarea unor programe de formare), împărţirea responsabilităţilor astfel încât fiecare cadru 

didactic să aibă un rol bine stabilit au asigurat consolidarea culturii organizaţionale. Există, 

totuşi, cazuri în care unele cadre didactice manifestă o atitudine de respingere faţă de ceilalţi 

colegi, în special faţă de cei tineri, sau faşă de acţiunile şcolii care se cere corectată cu 
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răbdare. Conştiinţa apartenenţei la un colegiu de valoare creează uneori impresia superiorităţii 

cadrelor didactice cu o vechime respectabilă în faţa noilor colegi. Pe de altă parte, am putut 

remarca şi slaba pregătire profesională a unora dintre profesorii suplinitori şi rezistenţa lor în 

faţa sugestiilor venite de la cei cu vechime îndelungată la catedră. Programul de mentorat nu 

funcţionează decât în rare ocazii, în parte din pricina atitudinii celor abia intraţi în învăţământ.  

Echipa managerială a pus accent pe atragerea acelor profesori foarte bine pregătiţi din punct 

de vedere profesional. Atunci când decizia aparţine echipei manageriale şi a colectivului de 

cadre didactice, prin intermediul condiţiilor puse de CA-ul unităţii,  rezultatul e mulţumitor. 

Când hotărârea aparţine, prin intermediul metodologiei de mişcare a personalului didactic,  

altor structuri superioare, se constată că prioritară nu mai este calitatea pregătirii profesionale, 

ci numărul de hârtii prezente în dosarul profesorilor pretendenţi la un post într-o şcoală de 

renume.  

 

ANALIZA SWOT A ACTIVITĂŢII MANAGERIALE 

PUNCTE TARI PUNCTE SLABE OPORTUNITĂŢI AMENINŢĂRI 

Coeziunea echipei 

manageriale  

Insuficienta 

coordonare a 

grupului de profesori 

li cadre didactice 

auxiliare 

 Colaborare cu ISJ 

Vaslui, CCD Vasluiu 

alte instituţii publice 

şi particulare din oraş 

Instabilitatea 

politicilor 

educaţionale la nivel 

naţional 

Preocuparea pentru 

îndeplinirea 

obiectivelor prioritare 

Refuzul sistematic al 

unor profesori de a 

urma programe de 

formare 

Posibilitatea atragerii 

a 2% de la diferite 

instituţii private din 

oraş 
 

Instabilitatea 

politicilor 

educaţionale la nivel 

naţional 

Atenţia acordată 

desfăşurării în bune 

condiţii a procesului 

educativ 

Insuficienta 

monitorizare a notării 

ritmice 

Interesul vădit 

manifestat de 

universităţi din zonă 

pentru calitatea 

educaţional de la 

colegiul nostru 

Finanţarea per elev 

care nu ţine cont de 

rezultatele şcolii 

Modernizarea bazei 

materiale  

Lipsa unei analize în 

cadrul CA a 

activităţii fiecărei 

comisii/compartiment 

funcţional din şcoală 

cu stabilirea de 

măsuri pentru 

remedierea aspectelor 

negative 

Existenţa unei filiale 

CCD în unitatea 

noastră 

Supraîncărcarea fişei 

postului pentru 

personalul didactic 

Susţinerea 

iniţiativelor 

colectivului de cadre 

didactice 

Întârzieri în 

elaborarea unor 

planuri manageriale 

şi operaţionale la 

nivelul comisiilor 

Existenţa 

programelor de 

formare continuă la 

nivel judeţean şi 

naţional 

Lipsa de timp pentru 

efectuarea tuturor 

sarcinilor de serviciu  

Un nucleu de 

profesori cu 

Întârzieri în 

elaborarea unor 

Interesul manifestat 

de cei mai buni elevi 

Birocratizarea 

excesivă a sistemului 
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experienţă şi 

pregătire profesională 

de excepţie 

planuri manageriale 

şi operaţionale la 

nivelul comisiilor 

din oraş de a-şi 

continua studiile la 

colegiul nostru 

de învăţământ 

Elevi cu performanţe 

notabile 

Implicarea scăzută a 

părinţilor 
 Veniturile 

insuficiente 

determină plecarea 

membrilor familiilor 

elevilor noştri în 

străinătate   

 

  

II. RESURSA MATERIALĂ 
 

R A P O R T 

privind nota de fundamentare asupra bugetului de venituri 

si cheltuieli pe anul 2014 

 

         In bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 a fost repartizata suma de 2.867.790 lei, 

dupa cum urmeaza: 

1. Cheltuieli de personal = 2.450.090 lei 

2. Cheltuieli materiale    =    360.700 lei 

3. Burse elevi                  =     32.000 lei 

4. Cheltuieli de capital    =     25.000 lei 

 

Pana la data de 30.08.2014 ,au fost cheltuite urmatoarele sume:  

1. Cheltuieli de personal - a fost cheltuita suma de 1.667.342 lei; 

2. Cheltuieli materiale - a fost cheltuita suma de 223.734 lei; dupa cum urmeaza: 

- Furnituri de birou = 4.528 lei; 

- Materiale pentru curatenie = 7.753 lei; 

- Incalzit, iluminat                = 107.619 lei; 

- Apa canal, salubritate = 24.776 lei 

- Piese schimb ( pt.calculatoare) = 825 lei; 

- Telecomunicatii, tv, internet = 5.328 lei; 

- Materiale si prestari servicii cu character functional = 23.157 lei; 

- Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare( curatenia de vara) = 6.485 

lei; 

- Reparatii curente = 29.966 lei; 

- Obiecte de inventor = 9.263lei; 

- Deplasari interne = 2.506 lei; 

- Pregatire profesionala = 528 lei; 

3. Burse elevi - a fost cheltuita suma de 15.570 lei; 
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III.  RESURSE UMANE  
 

   PERSONAL DIDACTIC  

 

                       Personalul didactic încadrat în anul şcolar 2013-2014 este reprezentat de 54 cadre 

didactice dintre care 41 titulari şi 13 suplinitori calificati, cu experienţă didactică deosebită, 

grade corespunzătoare vechimii, deschise pentru perfecţionare şi sporirea calităţii actului 

instructiv – educativ.  

   cadre didactice gr.I.             36 

                    cadre didactice gr.al II lea      6 

                    cadre didactice definitive     10 

                    profesori debutanţi                2 

 

 
  PERSONAL AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC  

 

  Personalul auxiliar al Colegiului  este format din 8 persoane încadrate pe diferite 

funcţii (2 secretare, 1 bibliotecar, 2 laborante, 1 administrator financiar, 1 administrator de 

patrimoniu, 1 informatician).  

Personalul nedidactic este format din 9 persoane: 5 îngrijitori, 2 paznici, un fochist şi un 

muncitor. 

 

    ELEVII  

 Relaţiile cadru didactic-elev:  

 

        Relaţiile se bazează pe respect reciproc , conduită civilizată, colaborare şi înţelegere, 

afectivitate. Elevii sunt încurajaţi în dorinţa de autodepăşire, atitudine pozitivă faţă de studiu, 

punctualitate, ţinută decentă, conduită morală.  

  Cadrele didactice cultivă la elevi atmosfera de muncă, respectul reciproc, dorinţa de 

afirmare şi autodepăşire.  

 

 Identificarea şi analiza tendinţelor demografice din circumscripţia şcolară/zonă  
 

        Numărul de elevi este suficient pentru menţinerea claselor distincte şi această tendinţă se 

menţine şi în perspectiva următorului an şcolar.  

 

ŞCOLARIZAREA ŞI FRECVENŢA  
 

         Şcolarizarea şi frecvenţa la nivelul şcolii nu constituie motive de analize speciale. 

Profesorii diriginţi au aplicat Regulamentul şcolar în privinţa scăderii notelor la purtare în 

funcţie de numărul de absenţe nemotivate şi alte situaţii (indisciplină). 

 

prof gr I
prof gr II
prof definit
prof deb.



12 

 

ANALIZA STATISTICĂ 

Mişcarea elevilor la sfărşitul anului şcolar 2013- 2014 

 Elevi înscrisi la 

început  de an 

Elevi ramaşi la 

sfârşitul  anului 

Înv.gimnazial 161 163 

Liceal ciclu inferior 408 413 

Liceal  ciclu superior 422 420 

TOTAL 991 996 

 

Situaţia promovabilităţii  2013- 2014 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

An şcolar 2013-2014 

 

 

 

 

Est
90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

Gimnaziu a IX a a X a a XI a a XII a

An de 

studiu 

Nr. 

corigenţi 

Procent 

promovabilitate 

Gimnaziu 7 95,70% 

Cls a IX a 14 93,48% 

Cls a X a 6 96,96% 

Cls a XI a 11 94,93% 

Cls a XII a 4 99,04% 

TOTAL 42 96,02% 



13 

 

Reprezentarea grafică a situaţiei mediilor obţinute la EN 2013-2014: 

 

 

                  Analiza rezultatelor obţinute la examenul de Bacalaureat 

La Examenul de Bacalaureat au fost inscrişi un număr de 199 absolvenţi, din care au 

promovat examenul 190, procentajul elevilor ce au promovat este de 95,47%, procentaj ce ne 

situează pe locul al II lea în judeţ. Raportat la procentajul judeţean şi la cel naţional, situaţia se 

prezintă astfel: 

Procentaj Colegiul 

Naţ. ,,Gh. Roşca 

Codreanu,, 

Procentaj jud. Vaslui Procentaj naţional 

             95,47%               66,15%           58,99% 

 

               Situaţia pe medii se prezintă în felul următor: 

Nr. elevi Medii 

6,00-6,99 

Medii 

7,00-7,99 

Medii 

8,00-8,99 

Medii 

9,00-9,99 

182        8        30       58      88 

procentaj     4,35%     16,3%     31,52%     47,83% 

 

 

 

6,00/6,69

7,00/7,99

8,OO/8,99

9,00/9,99

10

0

10
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40

50

60

70
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90

100

L.Codreanu Jud.Vaslui National

95,47

66,15

58,99
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Reprezentarea grafică a situaţiei mediilor obţinute la Bacalaureat 

 

 

Situaţia frecvenţei la sfârşitul anului şcolar 2013-2014 

Gimnaziu 

Clasa Nr. total absenţe Din care motivate 

 aVa  239 188 

a VI a A 367 364 

 aVI a B 209 209 

a VII a A 426 380 

a VII a B 300 252 

a VIII a 596 496 

Total 2137 1889 

 

CLASA a IX a 

Clasa Nr. total absenţe Din care motivate 

 a IX a A 453 274 

a IX a B 626 447 

a IX a C 804 727 

a IX a D 650 493 

a IX a E 704 452 

a IX a F 339 283 

a IX a G 419 235 

Total 3995 2911 

6/6,99
7/7,99
8/8,99

0

100

200

300

400

500

600

cls aV a

cls a VI a A

cls a VI a B

cls a VII a A

cls a  VII a B

cls a VIII A
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CLASA a X a 

Clasa Nr. total absenţe Din care motivate 

 a X a A 587 454 

a X a B 382 252 

a X a C 575 397 

a X a D 878 782 

a X a E 806 456 

a X a F 594 490 

a X a G 810 460 

Total 4632 3291 
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CLASA a XI a 

 

Clasa Nr. total absenţe Din care motivate 

 a XI a A 724 418 

a XI a B 612 411 

a XI a C 1540 1220 

a XI a D 1041 753 

a XI a E 1327 873 

a XI a F 1352 947 

a XI a G 1633 1253 

Total 11.520 5875 
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CLASA a XII a 

 

Clasa Nr. total absenţe Din care motivate 

a XII a A 1097 750 

a XII a B 1882 1380 

a XII a C 951 695 

a XII a D 1408 1003 

a XII a E 1876 1564 

a XII a F 3611 2935 

a XII a G 2482 1875 

Total 13.307 10.202 

 

 

 

  În concluzie, la sfârşitul anului şcolar 2013-2014, la nivel de liceu s-au înregistrat un 

număr de 32.995 de absenţe, din care  24.702  motivate, repartizate astfel – 2137 absenţe la 

gimnaziu şi  30.858 la liceu, din care 1889 absenţe motivate la gimnaziu şi 22.813 la liceu.  

Media absenţelor pe elev este de 13,35  absenţe/ elev gimnaziu (1,55 absenţe nemotivate/elev 

gimnaziu)  şi 37,17 absenţe/elev liceu (9,69 absenţe nemotivate/ elev liceu). 

         Analizând prin comparaţie cu anul trecut numărul de absenţe la nivel de liceu, se 

constată o îmbunătăţire sensibilă a prezenţei elevilor la cursuri. Situaţia la nivel gimnazial este 

relativ aceeaşi. 
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Analiza comparativă a numărului de absenţe între anii şcolari 2013-2014 şi 2012-2013 

la elevii de liceu 

 

Analiza comparativă a numărului de absenţe între anii şcolari 2013-2014 şi 2012-2013 

la elevii de gimnaziu 
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IV. ANALIZA PE COMPARTIMENTE ŞI CATEDRE 
 

  Fiecare compartiment şi comisie metodică a primit de la directorul adjunct o fişă-tip 

de completare pentru evidenţierea celor mai importante aspecte ale activitatii lor. 

COLEGIUL NAŢIONAL „GH. ROŞCA CODREANU”, BÂRLAD 

 

RAPORTUL ANUAL DE ACTIVITATE AL COMISIEI METODICE DE LIMBA ŞI 

LITERATURA ROMÂNĂ 

An şcolar 2013-2014 

1) Componenta organizatorică 

 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Titular/suplinitor Grad 

didactic 

Responsabilitatea  în cadrul 

comisiei 

1. Cîrjonţu Mihaela titular I  

2. Cososchi Mihaela titular I   Informarea asupra 

problemelor de specialitate cu 

caracter metodic şi pedagogic; 

3. Mereuţă Andreea titular I   Organizarea activităţilor 

literare desfăşurate în şcoală;  

4. Negruţ Cristina titular I  Coordonarea activitatilor 

comisiei;  

5. Stoica Diana titular I  Informare de specialitate cu 

caracter ştiinţific; 

6. Paun Oana suplinitor definitivat  Indrumarea elevilor in vederea 

participarii la activităţile 

culturale desfăşurate în oraşul 

Bârlad;  

7.  Palade Magdalena titular II  Indrumarea elevilor in vederea 

participarii la activităţile 

culturale desfăşurate în oraşul 

Bârlad; 

8.  Tofan Lacramioara suplinitor definitivat  

 

2) Activităţi ale comisiei 

 

Nr. 

crt. 

Activitate Termen Responsabil 

1. 1.Testele de evaluare iniţială: 

conceperea subiectelor, analiza 

rezultatelor, măsuri pentru 

asigurarea progresului şcolar; 

 sept.-oct. 2013 

 

 

 

Profesorii catedrei 

cu clase initiale in 

incadrare; 
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2. Club de lectură  Lector în 

Arcadia  
 oct.2013 - iun. 2014 Cristina Negruţ 

2. Pregătirea elevilor pentru 

concursuri şi olimpiade 
 nov. - dec. 2013; ian. – 

apr. 2014 

Profesorii catedrei 

3.  1.Metode moderne de predare a 

literaturii române  în liceu; 

2.Noutăţi editoriale; 

 

 nov.2013 Cristina Negruţ 

 

 

 

4. 1. Organizarea olimpiadei – 

faza pe şcoală; 

2. Pregătirea elevilor în vederea 

participării la concursul de 

colinde „Poveste de Crăciun”; 

 dec. 2013 Profesorii catedrei 

5. 1. Organizarea olimpiadei – 

faza locala, nivel gimnazial si 

liceal; 

2.M.Eminescu în corespondenţă 

- activitate dedicată zilei 

poetului;  

 ian. 2014 Profesorii catedrei 

 

 

Diana Stoica 

6. 1. Pregătirea elevilor în vederea 

participării la faza naţională a 

Olimpiadei de limbă, 

comunicare şi litertură română 

2. „Cu mască/fără mască” – 

incursiune în lumea teatrului 

 

 

 

 

 27 martie 2014(Ziua 

mondială a teatrului) 

Mereuţă Andreea, 

Stoica Diana, 

Negruţ Cristina 

Profesorii catedrei 

– coordonator 

Cristina Negruţ 

7. 1. Ion Minulescu – 70 de ani de 

la moartea poetului În mijlocul 

cărţilor 

2. Activităţi extraşcolare 

desfăşurate în săptămâna 

„Şcoala altfel” 

3.  În mijlocul cărţilor (întâlnire 

de lucru în cadrul proiectului 

„Lumea viitorului”)  

 11 aprilie 

 

 

 

 

 

 23 aprilie 2014(Ziua 

mondială a cărţii) 

prof. Mereuţă 

Andreea 

 

 

 

 

 

Membrii catedrei 

8. 1.Pregătirea examenului de 

Bacalaureat-probleme ridicate, 

simulări; 

2.Evaluări finale la clasele a 

XII-a 

3. Literatura şi filmul 

 Mai 2014  Membrii catedrei 

care predau la 

clasele a XII-a 

 

 

Păun Oana 

9. 1. Organizarea examenului de 

admitere în clasa a V-a 

2. Realitate şi ficţiune – 

vizionare de interviuri cu 

scriitori (clasa a IX-a) 

3. Bilanţul activităţii pe anul 

 Iunie 2014 Stoica Diana 

 

 

Mereuţă Andreea 
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şcolar 2013-2014 şi propuneri 

pentru anul următor 

 

Activităţile comisiei profesorilor de limba şi literatura română din anul şcolar 2013 – 

2014 s-au desfăşurat conform planificării. Alături de acestea mai pot fi menţionate 

următoarele activităţi: 

 Participarea elevilor de gimnaziu la concursul naţional „Poveştile cangurului” (martie 

2014) 

 Participarea elevilor de gimnaziu şi de liceu la concursul naţional „Evaluare în 

educaţie” (martie 2014) 

 Implicarea tuturor profesorilor catedrei în desfăşurarea simulării examenului de 

bacalaureat la clasele a XI-a şi a XII-a; simularea examenului de evaluare naţională la 

clasa a VIII-a (responsabil profesor clasa a VIII-a, Cristina Negruţ) – martie 2014 

 Implicarea membrilor catedrei în activităţile proiectului naţional interdisciplinar 

„Lumea viitorului” (aprilie – iunie 2014) 

 Implicarea membrilor catedrei în organizarea fazei naţionale a concursului „Cultură şi 

spiritualitate” (mai 2014) 

 

 

3) Rezultate ale participării elevilor la concursuri şi olimpiade 

 
Nr. 

crt. 
Denumirea 

concursului 

Avizat 

MEN 

Etapa Profesor 

îndrumător 

Elevi calificaţi la 

faza judeţeană 

Clasa  Rezultat  

1. Olimpiada de 

limba, comunicare 

şi literatură 

română 

Da  locală Negruţ C. 

Negruţ C. 

Negruţ C. 

Negruţ C. 

Negruţ C. 

 

Cososchi M. 

Cososchi M 

Mereuţă A 

Mereuţă A. 

 

Mereuţă A. 

Cârjonţu M. 

Mereuţă A. 

Cârjonţu M. 

 

Negruţ C. 

Negruţ C 

Negruţ C 

Negruţ C 

 

Mereuţă A 

Mereuţă A 

Cârjonţu M. 

Negruţ C. 

Cârjonţu M. 

Negruţ C. 

Mereuţă A 

1.Radu Viviana 

2.Cososchi Maria 

3.Iordan Maria 

4.Munteanu Teodora 

5.Negară Flavia 

 

6.Amăricuţei Teodora 

7.Filip Ioana 

8.Lupaşcu Bianca 

9.Jacotă Andreea 

 

10.Borş Delia 

11.Potop Delia 

12.Silvestru Ioana 

13.Grecu Miruna 

 

14.Şuşnea Irina 

15.Palalae Elena 

16.Funaru Valentin 

17.Giurcanu Andra 

 

18.Dudău Emil 

19.Brebu Alexandra 

20.Popa Teodora 

21.Vişan Maria 

22.Ghinea Maria 

23.Concită Alexandra 

24.Ignat Adriana 

 

 

a V-a 

 

 

 

a VI-a 

 

 

 

 

a VII-a 

 

 

 

 

a VIII-a 

 

 

 

 

a IX-a 

 

 

 

 

 

 

 

115p(I) 

107p 

106p 

105p 

 

110p(I) 

109p(II) 

106p 

106p 

 

111p(III) 

108p 

106p 

100p 

 

112p(III) 

105p 

103p 

100p 

 

115p(I) 

112p(II) 

112p(II) 

111p(III) 

103p 

102p 

100p 
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Negruţ C. 

 

Mereuţă A 

Mereuţă A 

Negruţ C. 

Stoica Diana 

 

Negruţ C. 

Palade M. 

Cososchi M 

Cososchi M. 

 

Stoica D. 

Stoica D. 

Cososchi M. 

Stoica D. 

Stoica D. 

 

Negruţ C. 

Negruţ C. 

 

25.Petrea Miruna 

 

26.Boncoi Diana 

27.Grosu Eleni 

28.Stoica Ecaterina  

30.Dobranici 

Alexandra 

31.Ignat Daniela 

32.Ivaz Lăcrămioara 

33.Silav Cristian 

34.Vasilică Iulia 

 

35.Enache Lorena 

36.Stan Cristina 

37.Borcea Elena 

38.Igescu Denisa 

39.Staicu Ioana 

 

40.Mihăilă Oana 

41.Neştian Elena 

 

 

 

aX-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aXI-a 

 

 

 

 

 

a XII-a 

100p 

 

115p(I) 

110p(II) 

110p(II) 

100p 

 

100p 

100p 

100p 

100p 

 

114p(I) 

110p 

100p 

100p 

100p 

 

119p(I) 

119p(I) 

2. Olimpiada de 

lingvistică 

Da Judeţeană Negruţ C. 

Negruţ C. 

Cîrjonţu M. 

1.Borş Bianca 

2.Onose Elena 

3.Popa Teodora 

a IX-a 

a IX-a 

a IX-a 

menţiune 

menţiune 

menţiune 

3. Concurs Lectura 

ca abilitate de 

viata 

Da Judeţeană Stoica D. 

Stoica D. 

1.Staicu Ioana 

2.Onofrei Ştefania 

 

a XI-a 

a XI-a 

 

menţiune 

menţiune 

 

4. Concurs 

Învingător prin 

artă, iniţiat de 

Asociaţia 

Cultural-

Ştiinţifică Vasile 

Pogor, Iaşi 

  Negruţ C. 

Negruţ C. 

Negruţ C. 

Negruţ C. 

Negruţ C. 

Stoica D. 

Stoica D. 

Stoica D. 

Stoica D. 

Stoica D. 

Stoica D. 

Stoica D. 

Stoica D. 

Mihăilă Oana 

Neştian Elena 

Samoilă Lorena 

Giurcanu Andra 

Palalae Elena 

Angelescu Ştefania 

Chitic Claudia 

Enache Lorena 

Igescu Denisa 

Langaschek Antonia 

Mârzac Ştefania 

Svedu Ilie 

Tătaru Iustina 

aXII-a 

aXII-a 

aXII-a 

a VIII-a 

a VIII-a 

a XI-a 

a X-a 

a XI-a 

a XI-a 

a XI-a 

a XI-a 

a X-a 

a X-a 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

II 

5. Olimpiada de 

limba, comunicare 

şi literatură 

română 

Da Naţională Mereuţă A. 

Mereuţă A. 

Stoica D. 

Negruţ C. 

Brebu Alexandra 

Boncoi Diana 

Enache Lorena 

Neştian Elena 

a IX-a 

a X-a 

a XI-a 

a XII-a 

 

 

 

Menţiune  

 

 

4) Formare profesională  

În anul şcolar 2013-2014, toţi membrii comisiei au participat la cercurile metodice.  

Participarea la simpozion – Forumul Educaţional Magister cu tema „Cultura digitală 

în şcoala secolului al XXI-lea”. 

Organizarea şi participarea la olimpiade: toţi membrii comisiei au participat la 

organizarea olimpiadei de limbă, comunicare şi literatură română, faza pe şcoală, şi faza 

locală; de asemenea, la evaluarea lucrărilor, în cazul etapei judeţene. Prof. Cristina Negruţ a 

însoţit lotul participanţilor la etapa naţională a olimpiadei care s-a desfăşurat la Timişoara în 

aprilie 2014. 
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În luna iunie, 2014, profesorii catedrei au organizat concursul de admitere în clasa a 

V-a, concepând subiecte la limba şi literatura română şi evaluând lucrările. 

Resonsabilităţi la nivel judeţean: Mihaela Cîrjonţu – membru al comisiei judeţene de 

organizare a olimpiadei ?; Diana Stoica – metodist. 

Diana Stoica participă la un stagiu de practică de cercetare, prin colaborare la 

activitatea de documentare pentru realizarea lucrării Etno-horonimie românească (EHR). 

Dicţionar istorical numelor de ţări şi de popoare în limba română, proiect desfăşurat în 

cadrul Institutului de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române, perioada 1 

ianuarie – 30 noiembrie 2013. 

 

5) Analiza SWOT 

 

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 

- colaborare 

eficientă în 

cadrul comisiei; 

- rezultate bune 

ale elevilor la 

olimpiade şi 

concursuri etc.; 

- preocuparea 

pentru formarea 

profesională. 

 

-slaba implicare 

în activităţile 

extraşcolare; 

- lipsa de 

stimulare a 

elevilor în 

vederea 

participării la alte 

concursuri 

naţionale; 

 

-desfăşurarea unor 

activităţi 

extracurriculare 

(proiecte, 

parteneriate); 

-participarea şi 

pregătirea elevilor 

pentru mai multe 

concursuri 

naţionale 

-diminuarea 

standardelor de 

performanţă 

 

Responsabil comisie, 

Cristina Negruţ 

 

RAPORT DE ACTIVITATE - Catedra de matematică 

                                                 An şcolar 2013-2014   

1) Componenta organizatorică 
Nr.crt. Nume şi prenume Titular/suplinitor Grad  Responsabilităţi în catedră 

1. Mihalache Dumitru Titular I -colaborarea cu Editura Fair Partners  

-pregătirea suplimentară pentru examenul de 

bacalaureat a elevilor provenind din familii 

defavorizate (F.D.) 

2. Ghidoveanu Lidia Gabi Titular I -organizarea participarii la concursurile 

şcolare 

-colaborarea cu Editura Art 

-pregătirea suplimentară pentru examenul de 

bacalaureat (F.D.) 

-responsabil de catedră 

3. Tetiva Marian Titular I -informaţii despre cursuri de formare 

-distribuirea G.M. seria A şi B 

-distribuirea revistei Recreaţii Matematice 
-colaborarea cu distribuitorii de la edituri 
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4. Braşoveanu Valeriu Titular I -distribuirea revistei M.M.V. 

-legătura cu filiala judeţeană a S.S.M. 

-responsabil cerc pedagogic 
-concursuri interjudeţene 

5. Stănescu Culiţă          I -colaborarea cu distribuitorii de la edituri 

-organizarea concursului Cangurul 

-noutăţi editoriale 

 

 

2.1) Activităţi ale comisiei  

Nr.crt 
Activitatea 

 
Termen Coordonator 

1. -  Analiza activităţii catedrei în anul şcolar 2012-2013 

-  Planificarea şi organizarea activităţii catedrei 

      (repartizarea responsabilităţilor, stabilirea activităţilor) 

septembrie G.Ghidoveanu 

2. -  Conferinţă – Teorema lui Godel 

         Prof. univ.dr. Radu Mardare, Departamentul   de 

informatică,   Universitatea Aalborg, Danemarca 

septembrie G.Ghidoveanu 

3. -  Teorema Erdos-Ginzburg-Ziv –referat metodic 

-  Achiziţionarea materialelor auxiliare necesare 
octombrie 

M. Tetiva 

G.Ghidoveanu 

4. -  Generalizarea teoremei lui Euler 

-  Organizarea concursului Luminamath 
noiembrie 

D.Mihalache 

G.Ghidoveanu 

 

5. 

-  Referat metodic  

-  Noutăţi editoriale  

decembrie V.Braşoveanu 

C. Stănescu 

6. -  Organizarea etapei locale a olimpiadei de matematică 

 

ianuarie 
membrii catedrei 

7. -  Corectare la simularea E.N. la clasa a VIII-a februarie 
C.Stănescu 

8. -  Corectare la simularea examenului de bacalaureat-clasele XI-

XII 

martie D.Mihalache 

G.Ghidoveanu 

M.Tetiva 

V.Braşoveanu 

9. - Organizarea şi desfăşurarea concursului de  matematică 

aplicată ”Cangurul” 

martie 
G.Ghidoveanu 

10. 
- Aplicaţii ale numerelor complexe în geometrie 

aprilie 
G.Ghidoveanu 

11. - Analiza rezultatelor obţinute la simulările examenelor 

naţionale 

mai 
membrii catedrei 

12. - Corectare la evaluare la clasa a VI-a iunie G.Ghidoveanu 

V.Braşoveanu 

13. - Stabilirea subiectelor şi corectare la admitere la clasa a V-a iunie D.Mihalache 

G.Ghidoveanu 

M.Tetiva 

V.Braşoveanu 

14. - Pregătirea elevilor din clasele a XII-a, care provin din familii 

defavorizate, pentru examenul de bacalaureat   săptămânal 

Sem.I-D.Mihalache 

Sem.II-

G.Ghidoveanu 

15. - Pregătirea elevilor capabili de performanţă pentru concursurile 

de matematică 
permanent membrii catedrei 

16. - Pregătirea elevilor pentru examenele naţionale 

 

conform 

planificări- 

lor 

 

membrii catedrei 
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2.2) Alte activităţi   
Nr.crt. Nume şi prenume Activităţi, responsabilităţi 

1.  Ghidoveanu Lidia Gabi -membru în comisia de revizuire a ROI 

-responsabil- comisia pentru elaborarea şi implementarea CDŞ 

-membru în  consiliul pentru curriculum 

-membru membru în comisia de  admitere la cl.V 

-membru în Consiliul consultativ ISJ 

2. Tetiva Marian -membru în comisia pentru verificarea cataloagelor 

-membru în comisia pentru formarea continuă 

3. Braşoveanu Valeriu -membru în CA 
-responsabil- comisia pentru revizuirea şi implementarea ROI 

-membru în comisia pentru elaborarea şi promovarea ofertei şcolare 

-membru în comisia pentru elaborarea şi aplicarea chestionarelor 

4. Stănescu Culiţă -membru în comisia pentru combaterea violenţei  

-membru  în comisia pentru monitorizarea examenelor naţionale 

 

2) Rezultatele participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare 
Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului 
Aviz

MECT 
Etapa 

Profesor 

îndrumător 
Elevi participanţi Clasa 

Rezultat 

obţinut 

1. 

Concursul 

interjudeţean 

C. Calude, Galaţi 

DA 

 

Stănescu C. 

Stănescu C. 

Ghidoveanu G. 

1.Secrieru Robert 

2.Nechita Aaron 

3.Micu Maria 

 

VIII 

VIII 

X A 

- 

- 

Menţiune 

2. Concursul de 

logică şi 

perspicacitate 

Iorgu Radu 

NU 

 

D.Mihalache 
 

G.Ghidoveanu 

Micu Tudor 

Negară Flavia 

Iordan Dragoş  

Mocanu Răzvan 

V 

V 

VIB 

VIB 

- 

- 

- 

- 

   

 

D.Mihalache 
 

V.Braşoveanu 

Secrieru Theea 

Munteanu Teodora 

Mihai Ştefan 

Amîricuţei Teodora 

V 

V 

VIA 

VIA 

Menţiune – 

Echipaj 

   

 

D.Mihalache 
 

C.Stănescu 

Apostu Mihai 

Manea Gregorio 

Secrieru Robert 

Nechita Aaron 

VIIB 

VIIB 

VIII 

VIII 

Mentiune – 

Echipaj 

   

 

D.Mihalache 
 

C.Stănescu 

Ganea Antonio Grecu 

Grecu Miruna 

Paşcanu Stefan 

Şuşnea Irina 

VIIB 

VIIB 

VIII 

VIII 

Premiul I- 

Echipaj 

3. Concursul 

naţional de 

matematică 

Lumina Math 

 

DA 

 

D.Mihalache Bârgău Elena  

Munteanu Teodora 

Teletin Sebastian 

 Macovei Sabin 

Podoleanu Mădălina 

Poiană Andra  

Negară Flavia 

Secrieru Thea 

Chiper Adriana 

Radu Viviana 

Corbeanu Andra 

Metehău Cristina 

Săvinescu Ioana 

Alexandru Eduard 

Obreja Alexia 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
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Codreanu Beatrice 

Micu Victor 

Taşcă Ştefan 

Gâmbuţă Miruna 

Grecu Miruna 

Zota Elena 

Ganea Antonio 

Apostu Alexandru 

Manea Gregorio 

Ghinea Alexandru 

V 

V 

V 

V 

VIIB 

VIIB 

VIIB 

VIIB 

VIIB 

VIIB 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Mentinue 

Mentiune 

- 

- 

   

 

G.Ghidoveanu Mocanu Răzvan  

Pascaru Tudor  

Iordan Dragoş 

Jacotă Andreea 

VIB 

VIB 

VIB 

VIB 

- 

- 

- 

- 

   

 

M.Tetiva Barbălată Didina 

Olteanu Ionuţ 

Silvestru Ioana 

Stoian Cătălin 

Apostu Elena 

Munteanu Andu 

Dabija Alexandra 

Bahrim Dragoş 

VIIA 

VIIA 

VIIA 

VIIA 

VIIA 

VIIA 

VIIA 

VIIA 

- 

- 

- 

Premiul III 

- 

Mentiune 

- 

- 

   

 

V.Braşoveanu Ilău Amalia 

Filip Ioana 

Mihai Ştefan 

Amăricuţei Teodora 

Costoi Teodor 

 Roşca Sorana 

Baciu Lucian 

Vasiliu Cosmin 

Tăbăcaru Andrei 

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

   

 

C.Stănescu Secrieru Robert 

Huidumac George 

Nechita Aaron 

VIII 

VIII 

VIII 

Mentiune 

- 

- 

4. Olimpiada de 

matematică 

DA Loc. D. Mihalache Alexandru Eduard 

Angheluţă Beatrice 

Bîgu Elena 

Bîrgău Elena 

Codrianu Beatrice 

Corbeanu Andreea 

Forcaş Ioana 

Gîmbuţă Miruna 

Iordan Maria 

Ivan Beatrice 

Macovei Sabin 

Metehău Cristina 

Munteanu Teodora 

Negară Flavia 

Pascal Otilia 

Podolanu Mădălina 

Radu Viviana 

Rusu Ioana 

Săvinescu Ioana 

Secrieru Theea 

Taşcă Ştefan 

Teletin Sebastian 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 
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Apostu Alexandru 

Ganea Antonio 

Grecu Miruna 

Manea Gregorio 

Neghină Mădălina 

Martac Monica 

VIIB 

VIIB 

VIIB 

VIIB 

XIIC 

XIIC 

    G.Ghidoveanu Iordan Dragoş 

Jacotă Andreea  

Mocanu Răzvan 

Pascaru Tudor  

Micu Maria  

Silav Cristian 

Şolcă Adina 

Vasilică Iulia 

Balaban Neculai 

Damian Robert 

Roşca Rareş 

Oprea Ştefania 

VIB 

VIB 

VIB 

VIB 

XA 

XA 

XA 

XA 

XIB 

XIB 

XIB 

XIB 

 

    M. Tetiva Apostu Elena 

Munteanu Andu 

Stoian Cătălin 

Toderaşcu Theodora 

VIIA 

VIIA 

VIIA 

VIIA 

 

    V.Braşoveanu Amăricuţei Teodora 

Filip Ioana 

Mihai Ştefan  

Tăbăcaru Andrei 

Trifu Mădălina 

Stratulat Alexandru 

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

XIIB 

 

    C.Stănescu Huidumac George 

Nechita Aaron 

Ailioaiei Andrada 

Bahnă Ştefan 

Carp Georgiana 

Herghelegiu Bianca  

Ionaşcu Andrei 

Mucenica Andrei 

Simion Emilian 

Tătaru Robert 

Zavastin Eusebiu 

VIII 

VIII 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

IX 

 

5. Festivalul 

internaţional de 

matematică, 

Piatra Neamţ 

NU  G.Ghidoveanu Micu Maria XA Premiul III 

6. Concursul 

interjudeţean 

Unirea, Focşani 

NU  G.Ghidoveanu Micu Maria XA M 
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7. Olimpiada de 

matematică 

DA Jud. D.Mihalache Alexandru Eduard 

Bîgu Elena 

Forcaş Ioana 

Gîmbuţă Miruna 

Iordan Maria 

Metehău Cristina 

Munteanu Teodora 

Podolanu Mădălina 

Radu Viviana 

Săvinescu Ioana 

Taşcă Ştefan 

Apostu Alexandru 

Manea Gregorio 

Neghină Mădălina 

Martac Monica 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

VIIB 

VIIB 

XIIC 

XIIC 

 

 

 

 

 

M 

 

 

 

 

 

M 

M 

    G.Ghidoveanu Pascaru Tudor 

Mocanu Răzvan 

Micu Maria  

Silav Cristian 

Şolcă Adina 

Balaban Neculai 

Damian Robert 

Roşca Rareş 

Oprea Ştefania 

VIB 

VIB 

XA 

XA 

XA 

XIB 

XIB 

XIB 

XIB 

M 

M 

Premiul I 

 

 

Premiul II 

 

M 

    M.Tetiva Apostu Elena 

Munteanu Andu 

Toderaşcu Theodora 

VIIA 

VIIA 

VIIA 

 

    V.Braşoveanu Mihai Ştefan 

Amăricuţei Teodora 

Stratulat Alexandru 

VIA 

VIA 

XIIB 

 

    C.Stănescu Nechita Aaron 

Huidumac George 

Ionaşcu Andrei 

VIII 

VIII 

IX 

 

8. Olimpiada de 

matematică 

DA Naţ. G. Ghidoveanu Micu Maria XA  

9. Concursul de 

matematică 

aplicată  

A. Haimovici 

DA Jud. G.Ghidoveanu Terchi Laura 

Micu Tiberiu  

Olaru Cătălin 

XD 

XIID 

XIID 

M 

Premiul I 

Premiul I 

 

 

 

   V.Braşoveanu Silion Alexandra 

Bujoreanu Clara 

Stănescu Emanuel 

Ichim Alexandra 

XC 

XIC 

XID 

XID 

Premiul I 

Premiul I 

    C.Stănescu Toderică Mădălina 

Lungu Ştefan 

Paşcanu Tudor 

Pîntea Radu 

Rusu Alexandru 

Tănase Felix 

IX 

X 

X 

X 

X 

X 

 

10. Concursul de 

matematică 

aplicată  

A. Haimovici 

DA Naţ. G.Ghidoveanu Olaru Cătălin XIID M 
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    V.Braşoveanu Silion Alexandra 

Bujoreanu Clara 

XC 

XI 

M 

M 

11. Concursul 

interjudeţean 

S.Belloescu 

NU  D.Mihalache Alexandru Eduard 

Bursucanu Alexandra 

Gâmbuţă Miruna 

Metehău Cristina 

Micu Tudor 

Radu Viviana 

Răsmeriţă Tiberiu 

Săvinescu Ioana 

Secrieru Theea 

Taşcă Ştefan 

Teletin Sebastian 

Apostu Alexandru 

Manea Gregorio 

Niamţu andra 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

VIIB 

VIIB 

VIIB 

 

 

Med.SSM

R 

 

 

    C.Stănescu Secrieru Robert VIII  

12. Concursul 

internaţional de 

matematică 

aplicată 

Cangurul 

matematic  

DA Loc. D.Mihalache Gâmbuţă Miruna 

Ivan Beatrice 

Munteanu Teodora                                                                                                                  

Radu Viviana 

Podoleanu Madalina 

Alexandru Eduard 

Bigu Elena 

Rasmerita Tiberiu 

Codreanu Beatrice 

Angheluţă Beatrice 

Apostu Alexandru 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

VIIB 

 

    G.Ghidoveanu Pascaru Tudor                                                    

Roşu Petronela                                                         

Jacotă Andreea 

Mocanu Răzvan 

Fraţian Andreea 

Iordan Dragoş 

Roşca Rareş 

VIB 

VIB 

VIB 

VIB 

VIB 

VIB 

XIB 

 

    M. Tetiva Munteanu Andu  VIIA  

    V.Braşoveanu  Vasiliu Cosmin                                                                   

Mihai Stefan                                                                       

Ilau Amalia                                          

Trifu Madalina                                                                    

Tabacaru Andrei                                                                 

Amăricuţei Teodora                                                           

Baciu Lucian                                                                        

Filip Ioana                 

Aioaniţoaiei Mihai 

Silion Alexandra 

Stoian Ştefan 

Nema Dan                                           

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

VIA 

XC 

XC 

XC 

XIIB 
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   Baraj  

jud. 

D.Mihalache Angheluta Beatrice V  

    G.Ghidoveanu Pascaru Tudor 

Mocanu Răzvan                     

Iordan Dragoş 

VIB 

VIB 

VIB 

 

    V.Braşoveanu Mihai Ştefan 

Vasiliu Cosmin 

Tăbăcaru Andrei 

VIA 

VIA 

VIA 

 

   Baraj 

naţ. 

M. Tetiva Munteanu Andu VIIA  

    V.Braşoveanu Nema Dan XIIB Premiul I 

 

4) Activităţi extracurriculare 
Nr. 

crt. 

Tipul de activitate 

(proiect/parteneriat/altele) 

Denumirea  activităţii Termen Responsabilitatea 

1. Proiect educaţional Centrul educaţional creştin 

ortodox Cetatea Sfântului 

Voievod Ştefan cel Mare 

săptămânal D.Mihalache -prof.  

coordonator  

G.Ghidoveanu-prof. 

voluntar 

2. Concursul de logică şi 

perspicacitate  I. Radu 

Organizare - selecţie subiecte noiembrie G. Ghidoveanu 

3. Centrul de performanţă în 

matematică V.Dumitrache 

Concurs de selecţie 

     -organizare – corectare 

     -cursuri de pregătire 

noiembrie 

 

săptămânal 

G.Ghidoveanu 

D.Mihalache 

D. Mihalache 

M.Tetiva 

4. Concurs de colinde Poveste de Crăciun decembrie -coordonator XD: 

    V.Braşoveanu 

-membru al juriului 

    G.Ghidoveanu  

5 . Întrunirea lunară a Academiei 

Bârlădene, în colaborare cu 

asociaţia „Lyceum” 

     Lansare de carte 

Hazard si haos, David    

Ruelle 

        1 

decembrie 

G.Ghidoveanu-

prezentarea cărţii 

 

5) Formare profesională  

- Toţi membrii catedrei au participat la activităţile organizate în cadrul Cercurilor pedagogice 

în semestrul I şi semestrul al II-lea  

- Prof. M. Tetiva a publicat articolul Merge şi aşa în revista Recreaţii matematice nr2/2013. 

-  Toţi membrii catedrei au organizat etapa pe şcoală a OM 

- Profesorii  G.Ghidoveanu, M.Tetiva, V.Braşoveanu au fost membri în comisia de evaluare 

atât la etapa locală, cât şi la etapa judeţeană a OM 

-  Prof. C.Stănescu a fost membru în comisia de evaluare la etapa locală a OM (gimnaziu) şi la 

etapa judeţeană a concursului A.Haimovici 

- Prof. G.Ghidoveanu şi V.Braşoveanu au efectuat inspecţii la clasă în cadrul examenului de 

titularizare 

-   Prof. M.Tetiva este autorul unor probleme publicate în Recreaţii  Matematice şi în American 

Mathematic Monthly.         

 

6) Analiza SWOT 
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Puncte tari -Pregătirea de specialitate şi didactică a  membrilor catedrei 

-Seriozitatea cu care lucrează consecvent la catedră toţi profesorii de matematică 

-Punctualitatea şi prezenţa la ore 

-Evaluarea prin teste scrise de lungă sau scurtă durată şi prin teze cu structura celor 

propuse de SNE, care  asigură (elevilor care vor să înveţe) pregătirea continuă pentru 

situaţii complexe de examen 

-Experienţa profesorilor în îndrumarea elevilor interesaţi de studiul matematicii 

(certificată de rezultatele obţinute de-a lungul timpului) 

Puncte slabe 

 

-Evaluarea finală în situaţii de corigenţă este prea permisivă în condiţiile în care se 

observă un oarecare interes de ultim moment pentru studiu 

-Lipsa unor teme complexe la finalul unor capitole esenţiale – nu ne-am permis să 

deranjăm cu astfel de solicitări pe elevii noştri care sunt mai tot timpul foarte  

obosiţi! 

-De mulţi ani  lucrăm la gimnaziu cu aceleaşi manuale , deşi programa între timp s-a 

modificat, aspect pe care îl semnalăm în fiecare an! 

-Slab interes din partea elevilor pentru rezolvarea problemelor din GM 

Oportunităţi -Deschiderea profesorilor pentru activităţile ce au în vedere educaţia temeinică, în 

spiritul respectului pentru muncă   

-Disponibilitatea membrilor catedrei pe tot parcursul anului şcolar pentru toate 

tipurile de pregătiri suplimentare (pentru examene, pentru concursuri, consultaţii 

curente) 

 

Ameninţări -Supraeveluarea copiilor de către părinţi, deschis exprimată faţă de aceştia, produce 

autoaprecierea fals pozitivă a elevilor 

-Nivelul din ce în ce mai scăzut  al acumulărilor cu care vin elevii din gimnaziu 

-Concurenţa agresivă a tuturor factorilor de educaţie adepţi ai  principiului „efect 

maxim cu efort minim”! 

-Degradarea continuă şi ireversibilă a educaţiei, cu accente pe stima de sine, 

populism şi nonvalori. 

-Bătaia de joc a celor sus puşi, care s-au comportat cu noi în semestrul al doilea, ca şi 

cum am fi fost sclavi pe moşia personală. Într-o perioadă în care profesorii de 

matematică au de făcut (şi chiar fac) recapitulări finale  şi pregătiri suplimentare 

pentru examenele naţionale, am corectat la simulare la clasa a VIII-a, la  simulare la 

clasa a XI-a, la simulare la clasa a XII-a, la evaluare la clasa a VI-a, şi de fiecare dată 

s-a cerut finalizarea  corecturii în avans faţă de calendarele afişate – probabil în 

amintirea raportărilor de tip „cincinalul în patru ani şi jumătate” 

     

 

                      

                                                   Responsabil, 

                                                                   prof. Lidia-Gabi Ghidoveanu 
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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL CATEDREI DE BIOLOGIE 

 Anul şcolar 2013-2014 

 

1)  Componenta organizatorică 

Nr. 

crt. 

Nume şi prenume Titular/suplinitor Grad 

didactic 

Responsabilitatea în 

cadrul comisiei 

1. Ivas Manuela Gabriela titular grad. I şef de catedră – 

biologie 

2.  Darie Diana Manuela titular grad. I membru 

3. Carata Cristina Elena suplinitor/titular definitiv membru 

 

Prof. Ivas Manuela 

 

 

2)  Activităţi ale comisiei  

Nr.  

crt. 

Activitate Termen Responsabil 

1 Activităţi metodice (lecţii demonstrative, 

referate, informări) ale catedrei de biologie 

conform  

planificării 

membrii catedrei 

2. Elaborarea şi aplicarea instrumentelor de 

evaluare predictivă la clasa 9 B, D, E + C 

septembrie Darie Diana 

Ivas Manuela 

3. Elaborarea planificărilor calendaristice în 

conformitate cu programele şcolare în vigoare 

septembrie membrii catedrei 

4. Prezentarea programei de Bacalaureat 2014 la 

disciplina biologie şi stabilirea graficului de 

pregătire suplimentară cu elevii claselor a XII-a 

octombrie Darie Diana 

Ivas Manuela 

5. Pregătire Bacalaureat Luni 13-14 

Joi 13-14 

Ivas Manuela 

Darie Diana 

6. Selecţia elevilor în vederea participării la 

olimpiada de biologie 

octombrie Ivas Manuela 

Darie Diana 

Carata Cristina 
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7. Analiza programei pentru olimpiadă şi stabilirea  

graficului de pregătire a elevilor 

octombrie Ivas Manuela 

Darie Diana 

Carata Cristina 

8. Pregătire concursuri şi olimpiadă Marţi 12-13 

Joi 13-14 

Ivas Manuela 

Miercuri 12-14 Darie Diana 

Marţi 11-12 Carata Cristina 

9. Analiza rezultatelor evaluării predictive şi 

elaborarea planului de măsuri pentru remedierea 

punctelor slabe evidenţiate prin rezultatele 

testării 

octombrie Darie Diana 

Ivas Manuela 

10. Elaborarea de subiecte pentru faza pe şcoală a 

Olimpiadei de Biologie 

decembrie Ivas Manuela 

Darie Diana 

11. Organizarea şi desfăşurarea olimpiadei, faza pe 

şcoală 

decembrie membrii comisiei 

12. Propunerea de subiecte pentru faza locală a 

olimpiadei de biologie, la cererea inspectorului 

de specialitate 

ianuarie Darie Diana 

13. Propunerea opţionalelor pentru anul şcolar 

următor 

ianuarie membrii catedrei 

14. Evaluarea lucrărilor scrise de la Simulare 

Bacalaureat 

martie Ivas M. 

Darie D. 

15.  Propunerea de subiecte pentru Concursul 

judeţean ,,E. Racoviţă”, la cererea inspectorului 

de specialitate 

mai Ivas M. 

16. Evaluarea lucrărilor scrise de la Evaluarea 

Naţională, clasa a VI-a 

iunie Darie D. 

Carata C. 

17. - profesor însoţitor elevi la Olimpiada de 

Biologie, faza locală şi judeţeană 

- profesor însoţitor elevi şi evaluator la 

Concursul Judeţean ,,Emil Racoviţă” 

februarie 

martie 

mai 

Ivas M. 
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18. - profesor supraveghetor la faza locală a 

Olimpiadei de Limba şi Literatura Română – 

Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu” 

- profesor însoţitor elevi şi evaluator la 

Olimpiada de Biologie, faza locală şi judeţeană 

ianuarie 

 

 

februarie 

martie 

Darie D. 

19. - profesor supraveghetor Simulare Evaluarea 

Naţională, clasa a VIII-a 

- profesor supraveghetor Simulare Bacalaureat 

- profesor supraveghetor Examen clasa a V-a 

februarie 

 

martie 

iunie 

Carata C. 

 

 

3)  Rezultate ale participării elevilor la concursuri şi olimpiade 

şcolare 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului 

Avizat  

MEN 

Etapa Profesor 

îndrumător  

Elevi participanţi Clasa Rezultat 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada 

de Biologie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pe 

şcoală 

Ivas M. 1. Cîrlan Ana-Maria VII A calificat 

2. Molenţa Mihai VII A ,, 

3. Ignat Adriana IX C ,, 

4. Niţu Şerban IX C ,, 

5. Palade Diana X C ,, 

6. Grosu Eleni X C ,, 

7. Stupu Sabina XI C ,, 

Darie D. 1. Rotaru Alexandru IX ,, 

2. Mancaş Iulia X D ,, 

3. Dobranici 

Alexandra 

X D ,, 

4. Beldie Mădălina X D ,, 

5. Pintilie Angel X D ,, 

6. Zanoschi Andrei XI  ,, 

7. Stănescu Emanuel XI D ,, 

8. Rotaru Mălina XI ,, 

9. Munteanu Daria XI ,, 

10. Spulber Dan XI D ,, 

11. Pântea Călin XII D ,, 

Carata  C. 1. Spanache Narcis VII B ,, 

2. Carbarău Rareş IX ,, 

locală Ivas M. 1. Ignat Adriana IX C I 
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Darie D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rotaru Alexandru IX  III 

2. Beldie Mădălina X D I 

3. Dobranici 

Alexandra 

X II 

4. Mancaş Iulia X D  III 

5. Zanoschi Andrei XI D I 

6. Spulber Dan XI D I 

7. Rotaru Mălina XI D II 

8. Stănescu Emanuel XI D III 

9. Munteanu Daria XI III 

10. Pântea Călin XII D I 

jude-

ţeană 

Darie D. 1. Beldie Mădălina X D III 

2. Mancaş Iulia X D M 

3. Pântea Călin XII D II 

2. Olimpiada 

Interdiscipli

nară 

,,Ştiinţele 

Pământului” 

da jude-

ţeană 

Ivas M. 1. Stoian Ştefan X C III 

Darie D.  1. Onose Elena IX D M 

2.Brăescu 

Alexandru 

XI D M 

3. Pântea Călin XII D I 

naţio-

nală 

Darie D. 1. Pântea Călin XII D M 

specială 

3.  

 

 

 

Concursul 

Judeţean 

,,Emil 

Racoviţă” 

avizat 

ISJ Vs 

 

 

jude-

ţeană 

 

 

Ivas M. 1. Ignat Adriana IX C III 

2. Balan Irina IX C M 

Darie D. 

 

1. Beldie Mădălina  X D III 

2. Mancaş Iulia X D M 

4. Concursul 

Naţional 

,,Educaţie 

pentru 

sănătate” 

da naţio-

nală 

Darie D. 1. Tătaru Iustina X D 

 

M 

 

5. Concursul 

Interjude-

ţean 

,,Lumea 

viitorului” 

da inter-

jude-

ţeană 

Ivas M. 1. Munteanu Andu VII A III 

2. Barbălată Didina VII A M 

3. Stupu Sabina XI C M 

Darie D. 1. Amarandei Ana IX D I 

2. colectiv X D I 

6. Concursul 

Naţional de 

publicaţie 

şcolară 

,,Medi@Ju-

nior” 

da naţio-

nal 

Ivas M. 1. Ivanovici Laura XI C Nu se 

cunosc 

rezulta-

tele 

(?) 

7. Concursul 

Naţional de 

protecţia 

mediului 

da naţio-

nal 

Ivas M. 1. Constantin 

Vladiana 

X C ? 
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,,Olimpiada 

verde” 

8. Concursul 

Naţional pe 

teme 

antidrog 

,,Spune 

NU!” 

da naţio-

nal 

Ivas M. 1. Mihăilă Cristian VII A ? 

2. Silvestru Ioana VII A ? 

9. Concursul 

Internaţio-

nal de 

creaţie 

,,Ecofest 

Junior 

2014”, 

România 

da inter- 

naţio-

nal 

Ivas M. 1. Stan Andreea 

2. Vişan Maria 

3. Dimofte Tudor 

IX C 

IX D 

IX D 

? 

4. Munteanu Traian XII B ? 

 

IV.  Activităţi extracurriculare 

Nr.  

crt. 

Tipul de activitate 

(proiect/parteneriat/altele)/

activitatea 

Denumirea activităţii Termen Responsabil 

1. Îndrumarea echipajelor 

claselor a IX-a A, C, D în 

calitate de diriginte 

Concursul „Să fii 

codrenist”, cu ocazia 

Zilelor liceului 

25 oct. Carata C. (IX A) 

Ivas M. (IX C) 

Darie D. (IX D) 

2. Participare în calitate de 

diriginte la cl. a IX-a 

Balul Bobocilor  25 oct. Carata C.  

Ivas M.  

Darie D. 

3. Masă rotundă (XII G) ,,Transformări 

emoţionale şi 

resposabilităţi” 

octombrie Carata C.  

4. Sesiune de referate şi 

prezentări Power Point 

(sub genericul ,,Standarde 

europene privind protecţia 

mediului”) 

Festivalul Naţional al 

Şanselor tale 

19 nov. Carata C. (IX A) 

Darie D. (IX D) 

 

5. Participare cu echipajul 

clasei 

Concurs de colinde 

,,Poveste de Crăciun” 

19 dec. 

 

Carata C. (IX A) 

Darie D. (IX D) 

6. Organizare tombolă (IX C) ,,Decembrie-luna 

cadourilor” 

19 dec. Ivas M.  

7. Activitate de informare în 

colaborare cu CPECA 

Vaslui 

Prevenirea consumului 

de  droguri 

24 febr. Darie D. 

Ivas M. 

8. Excursie didactică Science Festival – Iaşi aprilie Darie D. 
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9. Organizare conferinţă 

locală şi expoziţie de afişe 

(XI C; VI A şi B) 

Ziua Mondială a 

Mediului  

5 iunie Ivas M.  

10. Organizare simpozion 

local şi expoziţie de afişe 

(XI C, VII A) 

Ziua Antidrog 18 iunie Ivas M. 

11. Participare Olimpiada de Biologie, 

faza pe şcoală, locală şi 

judeţeană 

decembrie 

1 februarie 

1 martie 

Ivas M.  

Darie D. 

Carata C. 

12. Participare Olimpiada 

Interdisciplinară 

,,Ştiinţele Pământului”, 

faza judeţeană 

8 martie Ivas M. (X C) 

Darie D. (IX D, 

XI D, XII D) 

13. Participare Olimpiada 

Interdisciplinară 

,,Ştiinţele Pământului”, 

faza naţională 

13-17 

aprilie 

Darie D. (XII D) 

14. Participare Concursul Judeţean 

,,Emil Racoviţă 

24 mai Ivas M. (IX C) 

Darie D. (X D) 

Carata C. (IX A) 

15. Participare Concurs Naţional 

„Educaţie pentru 

sănătate”, faza naţională 

mai Darie D. (X D) 

16. 

 

Participare (VII A, IX D, 

X D, XI C) 

Concursul Interjudeţean 

,,Lumea viitorului” 

14 iunie Ivas M. 

Darie D. 

17. 

 

 

Participare cu elevi (XI C) 

şi personală 

 

Concursul Naţional de 

publicaţie şcolară 

,,Medi@Junior”  

20-23 

iunie 

Ivas M. 

18. Participare (X C) Concursul Naţional de 

protecţia mediului 

,,Olimpiada verde” 

20-26 

iunie 

Ivas M. 

19. Participare (VII A)  Concursul Naţional pe 

teme antidrog  

,,Spune NU!” 

20-30 

iunie 

Ivas M. 

20. Participare (IX C, IX D, 

XII B) 

Concursul Internaţional 

de creaţie ,,Ecofest 

Junior 2014”, România 

iulie Ivas M. 

21. Proiect coordonat de 

Centrul Judeţean de 

informare ,,Europe Direct” 

,,Zâmbim pentru Europa” iulie Ivas M. (IX C) 

22. Proiect (?) Energia din resurse 

regenerabile 

în derulare Carata C. (V) 

23. Parteneriat Colegiul 

Tehnic TF 

„Anghel  Saligny” Simeria 

Concursul Naţional 

Media 

Simpozion Naţional şi 

2013-2014 Ivas M. 
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Curs de formare 

24. Parteneriat cu Palatul 

Copiilor Bistriţa 

Activităţi educative 

cuprinse în Proiectul 

Naţional ,,Olimpiada 

verde” 

2013-2014 Ivas M. 

25. Parteneriat cu Liceul 

„Marcel Guguianu” 

Zorleni 

Masa rotundă ,,Bullynt 

and Mass-Media” 

23 nov. Carata Cristina 

26. Parteneriat cu Muzeul ,,V. 

Pârvan” 

Diverse activităţi 2013-2014 Carata C. 

27. Parteneriat cu Junior 

Achievement; 

implementare curs  

Cursul ,,Economia şi 

succesul. Prevenirea 

abandonului şcolar” 

2013-2014 Carata C. (IX A) 

28. Coordonare revistă şcolară Revista ,,Laboratorul 

Biosferei” 

Sem. I + II Ivas M. 

 

V.  Formare profesională 

Nr. 

crt.  

Activitate 

 

Termen Profesor 

1. Participare Consfătuiri septembrie membrii catedrei 

2. Participare la activităţile Cercului pedagogic 21 nov. 

28 martie 

membrii catedrei 

3. Participare şedinţe ale catedrei Sem. I + II membrii catedrei 

4. Responsabilităţi la nivel local:  

- coordonator Cerc pedagogic  nr. 2 Bârlad 

- responsabil Comisia de formare continuă şi 

dezvoltare profesională 

- membru în Comisia pentru elaborarea fişei 

postului şi fişei de evaluare 

- membru în Comisia de revizuire şi 

monitorizare a PDI 

2013-2014 Ivas Manuela 

5. Responsabilităţi la nivel local: 

- membru CEAC 
- membru al Comisiei „Bani de liceu” 

- membru al Comisiei de aplicare şi interpretare  a 

chestionarelor 

2013-2014 Darie Diana 

6. Responsabilităţi la nivel judeţean: 

- membru în Consiliul Consultativ al Profesorilor 

de Biologie 

- metodist ISJ Vaslui 

2013-2014 Darie Diana 

7. Responsabilităţi la nivel local: 

- responsabil Comisia pentru Activităţi 

extracurriculare  

- membru în Comisiei pentru Prevenirea 

Violenţei  

- membru în Comisia pentru Promovare a Şcolii 

- coordonator revista şcolii ,,Codreniada” 

2013-2014 Carata Cristina 
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8. Evaluator desemnat de ISJ Vaslui pentru concursul de 

titularizare organizat la Şcoala Banca şi Şcoala Pogana 

oct., nov. Carata Cristina 

9. Susţinerea inspecţiei curente II în vederea obţinerii 

gradului II 

4 dec. Carata Cristina 

10. Membru în Comisia de Organizare şi Evaluare a 

Olimpiadei de Biologie, liceu, faza locală 

1 februarie Darie Diana 

Ivas Manuela 

11. Membru în Comisia de Organizare şi Evaluare a 

Olimpiadei de Biologie, gimnaziu, faza locală 

1 februarie Carata Cristina 

12. Membru în Comisia de verificare a subiectelor, 

Olimpiada de Biologie, clasa a X-a, faza judeţeană 

1 martie Ivas M. 

13. 

 

Membru al Comisiei de Organizare şi Evaluare a 

Olimpiadei de Biologie, faza judeţeană 

1 martie Darie D. 

14. Membri ai Comisiei de evaluare a inspecţiei la clasă - 

Concursul  de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 

care se vacantează pe parcursul anului şcolar în 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat – (5 

candidaţi)  

mai-iunie Ivas M. 

Darie D. 

15. Membru în Comisia de Organizare şi de Administrare 

a Evaluării Naţionale la clasa a VI-a 

5-6 iunie Ivas M. 

16. Membru în Comisia de Evaluare a Competenţelor – 

Bacalaureat 2014 

iunie Darie D. 

17. Participare la Simpozionul Internaţional ,,Şcoala de 

azi, şcoala de mâine”, Bucureşti 

6 iunie Ivas M. 

18. Autor articol de specialitate, publicat în volumul de 

lucrări al Simpozionului Internaţional ,,Şcoala de azi, 

şcoala de mâine” (ISSN) 

iunie Ivas M. 

19. Participare la Simpozionul Naţional ,,Medi@Junior”,  20-23 

iunie 

Ivas M. 

20. Coautor material media, publicat în volumul de lucrări 

al Simpozionului Naţional ,,Medi@Junior” (ISBN) 

iunie Ivas M. 

21. Participare la Conferinţa ECO în cadrul Festivalului 

Internaţional ,,Ecofest Junior” 

6-9 iulie Ivas M. 

22. Evaluator zonal, membru în juriu la Concursul 

Naţional de publicaţie şcolară ,,Medi@Junior” 

iunie Ivas M. 

23. Curs de formare profesională 24 ore, CCD Galaţi şi 

DPPD Universitatea ,,Dunărea de Jos” Galaţi 

iunie Ivas M. 

24. Curs de formare 24 ore, CCD Deva iulie Ivas M. 

25. Curs de iniţiere, Formator, Asociaţia Ecologică 

Proeduc 

martie Carata C. 

26. Curs de evaluator pentru programe de formare 

profesională 

iunie Carata C. 
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VI.  Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 

• Profesori bine 

pregătiţi şi cu 

experienţă 

profesională. 

 

• Elevi dornici de a 

intra în competiţii şi 

de a se pregăti pentru 

acestea. 

• Slaba motivare a 

profesorilor şi a 

elevilor pentru 

munca intelectuală/ 

de performanţă. 

 

• Spaţiu insuficient, 

astfel că este dificil 

să se desfăşoare 

activităţile de 

pregătire ale elevilor. 

 

• Prezenţă redusă a 

elevilor la orele de 

pregătire pentru 

Bacalaureat. 

 

• Programa şcolară 

este prea încărcată 

comparativ cu 

numărul de ore.  

 

• Resurse limitate: 

manuale şi culegeri 

pentru munca de 

performanţă/  

atlase, laptop, etc. 

pentru desfăşurarea 

activităţii didactice. 

• Colegiul este 

apreciat în 

comunitate, ceea ce 

asigură un aflux mare 

de elevi buni şi foarte 

buni. 

 

• Scăderea 

prestigiului profesiei 

didactice. 

 

• Educaţia nu mai 

este privită ca un 

mijloc de promovare 

social. 

 

•Activitate 

supraîncărcată a 

profesorului. 

 

• Mulţi dintre părinţi 

şi elevi sunt ,,vânători 

de note”. 

 

• Mulţi părinţi nu văd 

în şcoală un partener 

de educaţie.  

 

 

  

 

 

 

         RAPORT   DE  ACTIVITATE ANUAL  CATEDRA DE CHIMIE  AN SCOLAR 

2013-2014 
 

2) Componenta organizatorică 

Nr. crt. Nume şi prenume 

 

Titular/suplinitor Grad 

didactic 

Responsabilitatea  în cadrul 

comisiei  

1. Carata Elena Cristina suplinitor definitivat membru 



41 

 

2. Darie Diana titular Grad.I membru 

3. Ivas Manuela titular grad I responsabil- biologie 

4. Tilibasa Aura-Maricica titular gradI membru 

5. Alexandrescu Viorica titular gradI Responsabil comisie 

metodica 

 

I. Activităţi ale comisiei (inclusiv pregătirile pentru examenele naţionale, 

concursuri şi olimpiade) 

Nr. crt. Activitate  Termen Responsabil 

1. Conform planului  Alexandrescu V. 

 

2. 

pregatire concursuri saptamanal, luni10-12, vineri 

13-14 

 

AlexandrescuV. 

3. pregatire bacalaureat saptamanal, luni18-19 Alexandrescu V. 

4.  

Pregatire concursuri 

saptamanal, marti 12-14, joi 

12-13 

 

 

Tilibasa A. 

5. pregatire bacalaureat saptamanal, luni 13-14 Tilibasa A. 

            

III.REZULTATE ALE PARTICIPARII ELEVILOR LA CONCURSURI SI OLIMPIADE 

SEMESTRUL I 

Nr. 

crt 

Denumire  

activitate 

Avizat 

MEC 

 

Etapa 

Profesor 

indrumator 

Elevi participanti Clasa Rez. 

Obt. 

1. Concurs”Academician 

Cristofor Simionescu‟ 

23 NOEMBRIE 

2013‟ 

Nu zonala Alexandrescu 

Viorica 

Braescu Alexandru XID  

     Ene Rares XID  

     DobraniciAlexandrea X D  

     Beldie Madalina XD  

     Dimofte Tudor IXD  

    Tilibasa Aura Brebu Alexandru IXC  
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     Dudau Emil IXC mentiune 

     Poenescu Vlad XC Premiul III 

     Silion Alexandra XC Premiul II 

     Ivanovici Laura XIC  

     Stupu Sabina XIC  

3. „‟Noi si 

chimia‟‟concurs 

organizat de 

C.N.‟‟Iosif Vulcan‟‟ 

Oradea 

 

 judeteana  

 

Tilibasa Aura 

Costin Alexandru 

Secrieru Robert 

Susnea Irina 

8 

8 

8 

Mentiune 

Mentiune 

Mentiune 

 

2. Olimpiada de chimie  da locala Alexandrescu 

Viorica 

Dimofte Tudor IXD Calificat fz.jud 

     Onose Elena IXD Calificat,locII 

     Beldie Madalina XD Calificat,LOCIII 

     Terchi Laura XD necalificat 

       Mancas    Iulia XD necalificat 

     Braescu Alexandru XID Loc I,cal 

     Ene Rares XID necalificat 

        

    Tilibasa Aura Dudau  Emil IXC Calificat,loc I 

     Ignat Adriana IXC Calificat 

     Mirciu Andrei IXC Calificat 

     Stoica Ioana IXB Calificat 

     Silion Alexanrda xc Calif.loc II 

     Stoian Stefan  XC nepromovat 

     Rusu Diana XC Loc  I 

     Ivanovici Laura XIC Loc ii 

     Enache Miruna XC nepromovat 

     Pantea Catalin XIID LOC II 

     Micu Tiberiu XIID LOC I 
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     Olaru Catalin XIID LOC II 

        

 

III.Rezultate ale participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare 

Semestrul II 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului 

Avizat 

MECT 
Etapa 

Profesor 

îndrumător 
Elevi participanţi Clasa Rezultat obţinut 

1. 
Stiintele 

pamantului 
da judeteana 

Alexandrescu 

Viorica 

Ene Rares  XID participare 

Braescu Alexandru XID mentiune 

Onose Elena IXD mentiune 

   

2.  

”Noi şi Chimia” 

Mai 2014 

 

Organizator 

Colegiul Naţional 

”Iosif Vulcan”, 

Oradea 

da Judeţeană 
Alexandrescu 

Viorica 

Manea Gregorio VIIB Premiul I 

Puscasu Dragos VIIB Premiul I 

Apostu Alexandru VIIB Premiul I 

3. 

 

 

 

 

4.  

 

“Noi si Chimia‟‟ 

Iunie 2014 

 

 

Olimpiada de 

chimie   

22februarie 2014 

Da 

 

 

 

 

 

da 

Nationala 

 

 

 

 

judeteana 

Alexandrescu 

Viorica 

 

 

Alexandrescu 

Viorica 

Manea Gregorio VIIB Mentiune 

Puscasu Dragos VIIB Mentiune 

Apostu Alexandru VIIB Mentiune 

Beldie Madalina XD Premiul I 

Onose Elena IXD Premiul I 

Dimofte Tudor IXD Mentiune 

Braescu Alexandru XID Participare 

5. 

Olimpiada de 

chimie   

Aprilie 2014 

da nationala 
Alexandrescu  

Viorica 
Beldie Madalina XD Participare 

6. 

Concursul de 

chimie „‟Magda 

Petrovanu‟‟ 

12 aprilie 2014 

 

Organizat de 

Universitatea 

„‟A.I. Cuza‟‟ Iasi 

nu nationala 
Alexandrescu  

Viorica 

Onose Elena IXD Mentiune 

Dimofte Tudor IXD Mentiune 

Dobranici 

Alexandra 
XD Mentiune 

Mancas Iulia XD Mentiune 

7. 

Concursul de 

chimie‟‟Raluca 

Rapan‟‟ 

da locala 
Alexandrescu 

Viorica 

Puscasu Dragos VIIB Mentiune 

Niamtu Alexandru VIIB participare 

Manea Gregorio VIIB participare 

Apostu Alexandru VIIB calificat 
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8. 

 

 

Concursul de 

chimie „‟Raluca 

Rapan‟‟ 

da judeteana 
Alexandrescu 

Viorica 

Puscasu Dragos  VIIB Mentiune 

Apostu Alexandru VIIB participare 

1. 

Olimpiada de 

chimie 

22 februarie 2014 

Da judeteana Tilibasa Aura 

1.Dudău Emil 9C Premiul III 

2. Mirciu Andrei 9C - 

3. Stoica Ioana 9B -  

4. Silion Alexandra 10C Premiul II  

5. Rusu Diana 10C Premiul II  

6. Ivanovici Laura 11C -  

7. Micu Tiberiu 12D Premiul I  

8. Pîntea Călin 12D -  

2. 

Olimpiada 

Interdisciplinara 

“Stiintele 

Pamantului” 

Da judeteana Tilibasa Aura Pantea Calin 12D Locul I 

 

3. 

 

 

 

Olimpiada 

Interdisciplinara 

“Stiintele 

Pamantului” 

Da nationala Tilibasa Aura Pantea Calin 12D Mentiune speciala 

4.  

Concurs de 

chimie “Magda 

Petrovanu”, 

Organizat de 

Facultatea de 

chimie din Iasi, 

Aprilie 2014 

 

Nu  Tilibasa Aura 

1.Apostu Elena 7A Mentiune  

2.Cirlan Ana Maria   - 

3.Chedica Monica   - 

4.Munteanu Andu 

Florin 
 Premiul III  

5..Mihaila Cristian  - 

6.Toderascu 

Theodora 
 - 

7.Ciurescu Diana 10C - 

8.Poenescu Vlad  - 

9.Rusu Diana  Premiul II 

10.Silion Alexandra  Premiul III 

11.Ivanovici Laura 11C  - 

12.Stupu Sabina  Mentiune 

13.Dudău Emil 9C - 

14.Mirciu Andrei  - 

15.Chirca Diana 12D Mentiune 

16.Cirlan Madalina  Mentiune 

17.Ghilasi Elda  Mentiune 

18.Goga Sanziana  Premiul III 

19.Pintilie Cristian  Premiul II 

 

5. 

Concursul de 

chimie pentru 

clasa a VII-a 

“Raluca Ripan” 

Aprilie 2014 

Da locala Tilibasa Aura 

1.Apostu Elena 7A Premiul I 

2.Mihaila Cristian  Premiul I 

3.Munteanu Andu 

Florin 
 Premiul I 

4.Stoian Catalin  Premiul II 

6. 

Concursul de 

chimie pentru 

clasa a VII-a 

“Raluca Ripan” 

Da judeteana Tilibasa Aura 

1.Apostu Elena 7A Premiul II 

 2.Stoian Catalin  Premiul II 
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Mai 2014 

7. 
Concursul “Noi si 

chimia” 
Da judeteana Tilibasa Aura 

1.Apostu Elena 7A Premiul I 

2.Munteanu Andu 

Florin 
 Premiul I 

3.Stoian Catalin  Premiul I 

8. 

Concursul “Noi si 

chimia” 

 

Da nationala Tilibasa Aura 

1.Apostu Elena 7A Mentiune 

2.Munteanu Andu 

Florin 
 Mentiune 

3.Stoian Catalin  Mentiune 

 

  
IV.ACTIVITATI  EXTRACURICULARE    SEMESTRUL I 

Nr. 

crt 

Tip de activitate 

Proiect/parteneriat/altele 

Denumirea activitatii Termen Responsabil 

1. parteneriat Coordonarea unui grup de elevi 

din clasaXID pentru activitati de 

voluntariat‟‟Buna ziua copii din 

Romania‟‟ 

An scolar 

2013-2014 

Alexandrescu 

Viorica 

2. altele Cadouri de Craciun pentru copii 

cu dizabilitati 

 Alexandrescu V 

3. 

 

 

 

Altele 

 

 

 

Donatie de echipament  informatic 

pentru lab de informatica a scolii. 

 

 

Decembrie 

2013 

 

Alexandrescu.V 

 

4. altele Seful comisiei “Bani de Liceu‟‟ 

Membru in comisia de verificare a 

cataloagelor 

permanent AlexandrescuV 

5. altete Organizarea impreuna cu 

colectivul clasei XIC a „‟Balului 

Bobocilor‟‟  

 

Octombrie 

2013 

 

Tilibasa Aura 

6. altele Insotirea elevilor la 

concursul‟‟Academician Cristofor 

Simionescu‟‟ 

 

 

Noiembrie 

2013 

 

Tilibasa Aura 

7. altele  Donatie pt liceu a unei sume de 

bani rezultati din org. balului 

Bobocilor 

 

 

 

Tilibasa.A 
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8.   

Responsabil CEAC 

An scolar 

2013-2014 

Tilibasa Aura 

 

 

         Proiect ”Lumea viitorului”- 14 Iunie 2014 

Profesor Tilibasa Aura 

Nr 

crt 

Numele si prenumele 

elevului 

Clasa Tema Tipul 

proiectului 

Rezultat  

1.  Cîrlan  Ana-Maria 

Silvestru Ioana 

a VII-a Planeta de mâine Poster Premiul II 

2.  Bujoreanu Andrei a IX-a Evoluţia medicinei ppt Premiul III 

3.  Gorga Maria 

Ilău Mălina 

a IX-a Oraşele viitorului ppt Premiul I 

4.  Obreja Dragoş a IX-a Ploile acide ppt Mentiune 

5.  Ghenghea Alexandra a IX-a  eseu - 

6.  Mocanu Florina 

Chelaru Mălina 

Ursu Gabriel 

a IX-a Lumea viitorului poster Mentiune 

7.  Dragomir Mădălina 

Martac Diana 

a IX-a Lumea viitorului ppt Premiul III 

8.  Ioniţescu Iulia 

Iordan Bianca 

a IX-a Poluarea poster Premiul III 

9.  Boidache Diana 

Ibănescu Miruna 

Obreja Miruna 

Focşa Alexandra 

a IX-a Tehnologia 

viitorului 

poster Mentiune 

10.  Andrei Andreea 

Ilie Beatrice 

a IX-a Omul în viitor poster Premiul III 

11.  Iacob Rareş a IX-a Lumea viitorului ppt Premiul I 
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Lungu Valentin 

12.  Cioară Dragoş Gabriel a IX-a Lumea în viitor poster Premiul II 

13.  Ghilasi Ana-Maria 

Carp Alexandra 

Carp Denisa 

Pîrvu Giulia 

a IX-a Energia eco ppt Premiul II 

14.  Osipov Ana- Maria 

Chirvase Ana-Maria 

a IX-a Schimbările 

secolului XXI 

ppt Premiul II 

 
 

1.   Parteneriat incheiat cu Colegiul 

National „Iosif Vulcan”, Oradea 

 Desfasurarea 

concursului 

„Noi si chimia”, 

pentru elevii din 

clasele a VII-a. 

 2013-2014 Tilibasa Aura 

2.  Proiect „Lumea viitorului”     Tilibasa Aura 

 

V.FORMARE  PROFESIONALA  SEMESTRUL  I 

Toti profesorii catedrei au participat la activitati metodice; au intocmit corect planificarile 

anuale si semestriale;au organizat colectivele de elevi unde sunt diriginti;au elaborate subiecte 

pentru Olimpiade,faza pe scoala si faza locala; au participat in calitate de supraveghetori si 

evaluator la olimpiada de chimie si biologie;au informat elevii claselor XIIdespre programele 

de bacalaureat.Profesorii metodisti:,Darie Diana si Tilibasa Aura  au efectuat  inspectii de 

specialitate atunci cand au fost solicitati. 

- Organizarea olimpiadei de chimie pe scoala  prof Alexandrescu Viorica .Tilibasa Aura 

- Organizarea olimpiadei de chimie faza locala prof.Tilibasa Aura, Alexandrescu 

Viorica 

- Elaborarea de subiecte pt faza locala a olimpiadei de chimie ClasaXII Alexandrescu V 

-                                                                                                                Clasa  VIII 

Tilibasa A. 

- Participatre la cercul pedagogic din sem.I cu informare Stiintifica Tilibasa A.  

-                                                                            Cu rezolvarea de probleme de chimie –

olompiada fz.Internationala Alexandrescu V. 

- Membru in comisia de implementare a ofertei scolare-Tilibasa Aura 

- Sef cerc si Metodist  ISJ Tilibasa Aura     

SEMESTRUL    II 

Alexandrescu Viorica 
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1) Formare profesională (precizaţi participarea la cercuri, cursuri de 

formare, şedinţe ale comisiei metodice, organizare de olimpiade-în cazul 

în care nu a participat toată comisia-, simpozioane, grade didactice, 

responsabilităţi la nivel local, judeţean sau naţional –de ex. formator, 

mentor, metodist - , publicaţii, etc.) 
- Am participat la activităţile organizate în cadrul Cercul pedagogic , precum si 

la activitatile Comisie metodice din scoala. 

- Am participat in calitate de profesor indrumator la Concursul National DE 

chimie”Magda Petrovanu”-Iasi. 

- Am fost membru în comisia de evaluare la etapa judeteana a Olimpiadei de 

Chimie liceu. 

-   Am participat in calitate de profesor evaluator la faza judeteana 

aConcursului National de Chimie „Petru Poni” 

                          -Am participat in clitate de profesor indrumator la Concursul de Chimie               

„‟Raluca Rapan‟‟  

    

  - Membru in cadru comisiei de verificare a cataloagelor ; 

                      -Seful comisiei de acordare a burselor. 

                      -Membru in comisia de titularizare (3 inspectii) 

 

TILIBASA AURA 

-   Am fost membru in Comisia de elaborare a subiectelor pentru etapa locala a 

Concursului „Raluca Ripan”.  

                          -Sunt responsabil de cerc pedagogic si metodist al ISJ Vaslui. 

  - Sunt responsabil al Comisiei pentru Evaluarea si Asigurarea Calitatii a 

colegiului. 

    

  - Am insotit elevii la Concursul de chimie « Magda Petrovanu ». 

  -  Am fost membru in Comisia de organizare si desfasurare a Evaluarii 

nationale. 

 

 

 

 VI.ANALIZA SWOT 

Puncte tari Puncte slabe Oportunitati Amenintari 

Calitate intelectuala a 

majoritatii elevilor 

Slaba pregatire a 

elevilor in scolile 

gimnaziale din oras 

mai ales  la chimie 

Disciplinele acestei 

catedre sunu 

importante pt admiterea 

la facultati de top 

Calitatea si bagajul de 

cunostinte a 

profesorilor tineri 

Pozitia central a  

colegiului si renumele 

de generatii care atrage 

elevii 

Orar neadecvat in 

conformitate cu 

importanta disciplinei 

Interesul elevilor pt. 

invatatura. 

Pretentiile exagerate a 

elevilor dar mai ales a 

familiilor lor pt.note 

mari,nu totdeauna 

fundamentate. 
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RAPORTUL DE ACTIVITATE A COMISIEI METODICE- FIZICA 

2013-2014 

Componenta organizatorică 

Nr. crt. Nume si 

prenume 

Titular/suplinitor Grad 

didactic 

Responsabilitatea  

în cadrul 

comisiei  

1 Petrea 

Mirela 

titular I Membru al comisiei 

de intocmire a 

orarului scolii ,a 

comisiei de 

organizare a „Zilelor 

scplii’, a comisiei ce 

curriculum. 

- responsabil direct 

al unor activitati 

inscrise in program 

- coordonator al 

cercului de 

astronomie si 

astreofizica 

„Nova Polaris”. 

2 Angheluta 

Catalin 

detasat  Atribitii privind 

formarea si 

intocmirea 

     

inaltapregatiresicom

petenta a 

profesorilor din 

catedra; 

 

 - pasiunea unor 

elevi pentru aceste 

discipline. 

-notele foarte mari 

obtinute de elevi la 

examenele de 

bacalaureat. 

-bagajul slab de 

cunostinte al elevilor 

la inceputulclasei a 

IX-a; 

-programe prost 

concepute; 

Imbinarea notiunilor 

teoretice cu tehnicile 

experimentale de 

laborator; 

-antrenarea elevilor 

in diferite concursuri 

-numarul mic de ore 

alocate 

studiuluichimiei; 

-programe scolare 

necoerente; 

-dotarea slaba a 

laboratoarelor; 
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documentatiei 

-responsabil direct 

al unor activitati 

inscrise in program 

Membru in comisia 

de intocmire a 

orarului 

 

3 Tomescu 

Augustin 

titular  Sef cerc fizica la 

nivel zonal, 

metodist 

-- responsabil al 

comisiei metodice 

 

4 CHETRARU   

MIHAI 

Plata cu ora  responsabil direct al 

unor activitati 

inscrise in program 

5 Barbarasa 

Ceistian 

suplinitor II responsabil direct al 

unor activitati 

inscrise in program 

     

 

 

Pentru prof. PETREA MIRELA 

 

2) Activităti ale comisiei (inclusiv pregătirile pentru examenele nationale, 

concursuri si olimpiade) 

Nr. 

crt. 

Activitate  Termen Responsabil 

1 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Activitati desfasurate la 

Planetariul din cadrul Muzeului 

“Vasile Parvan”- 

  

 S-au desfasurat sedintele 

cercului de astronomie 

“Nova Polaris  si s-a 

continuat colaborarea cu 

clubul de astronomie de la 

muzeuul “V. Parvan” 

Activitati in colaborare cu 

Muzeul “V. Parvan” in 

cadrul Clubului de 

Odata la doua 

saptamani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petrea M. 

 

 

 

Petrea M. 



51 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

astronomie unde  membrii 

cercului liceului au tinut 

lectii de astronomie la un 

public larg din municipiul 

Barlad,  

 

    Pregatirea elevilor 

pentru olimpiada de 

astronomie si 

astrofizica..  

 

 

Organizarea taberei 

de astronomie la 

Tutova 

 

Pregatirea elevilor de 

clasa a XII –a in 

vederea pregatirii 

examenului de 

bacalaureat 

 

 

 

 

 

Permanent 

 

 

 

 

Septembrie 2013 

 

 

 

Permanent/saptamanal 

6. 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 

 Prezentare –material 

stiintific  la conferinta 

dedicata  –“Saptamanii 

mondiale a spatiului cosmic” 

la sediul central al Muzeului 

“Vasile Parvan”  

 

Prezentare stiintifica –in aula 

liceului – cu ocazia 

“Saptamanii mondiale a 

spatiului cosmic”-participa 

elevii membri ai cercului de 

astronomie. 

 

 

S-a realizat evaluarea continua, 

formativa  prin evaluari orale si 

scrise, prezentare de proiecte si 

referate ce se regasesc  in  

portofoliile elevilor; 

S-a realizat evaluarea sumativa 

Octombrie 2013 

 

 

 

 

 

 

3 octombrie 2013 
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9. 

la sfarsitul unitatilor de invatare 

si la sfarsit de semestru.  

 

S-a solicitat elevilor sa se 

interevalueze si sa se 

autoevalueze. 

Comunicarea profesionala  in 

cadrul catedrei a fost  aproape 

eficienta (inregistrandu-se si 

neconcordante)  

              

 

 

 

II.Rezultate ale participării elevilor la concursuri si olimpiade 

scolare 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului 

Avizat 

MECT 
Etapa 

Profesor 

îndrumător 

Petrea M  

Elevi 

participanţi(numeric şi 

nominal) 

Clasa 
Rezultat 

obţinut 

1. 
Olimpiada 

de fizica 
da locala  6 

Ix,x,XI 

 
 

2. 
Olimpiada 

de fizica 
da 

Munici

pala(6 

elevi) 

 

1. Clisu Cristina 

Micu Maria 

 

XI 
PREMIUL  I 

2. Botoi Bogdan  

 

 

IX 

 

 

 

 Premiul II 

3.Micu Maria 
IX 

 

Premiul III 

 

4.Iftemie 

Mihaela 

XI 

 

mentiune 
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5.Gradinaru 

Iolanda 

XI 

 

mentiune 

 

3. 

Olimpiada 

de 

astronomie 

si 

astrofizica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

da 

Munici

pala(6 

elevi) 

Petrea M. 

1.Clisu Cristina 

 

 

Sabadac Claudia 

 

XI 

 

XI 

premiul I 

 

III 

2. Harapu Beatrice 
XI 

 

XI 

 mentiune 

3. Panaghie Malina  mentiune 

4.Micu Vlad XI mentiune 

   

. Moisa Cosmin                   Xi mentiune 

Rotaru Robert IX 
Calificat pt. 

judeteana 

4. 

Concursul 

interjudete

an Profizica 

 

   

1.Clisu Cristina  

 

 

xI 
 

mentiune 
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5 
Olimpiada 

de fizica 
 

Faza 

judete

ana 

 

1. Clisu Cristina 

 

2. Iftemie Mihaela 

 

 

 

3.  Botoi Bogdan 

 

 

4. Micu Maria 

 

 

 

XI-

premi

ul III 

 

XI-

premi

ul III 

 

IX-

menti

une 

 

X-

menti

une 

 

 

 

 

 

 

Olimpiada 

de 

astronomie 

si 

astrofizica 

 

Faza 

judetea

na 

 Clisu Cristina 
Premi

ul   I 

Calificare 

nationala 

unde a 

obtinut 

medalie de 

bronz 

 
    

Micu Vlad 

Nicolae 

Premi

ul   II 

Calificare 

nationala 

 
    

Panaghie Anca 

Malina 

Premi

ul  II 

Calificare 

nationala 

 
    

Sabadac Claudia 

Andreea 

Premi

ul  II 
 

 
    Moisa Cosmin 

Premi

ul  III 
 

 
    

Popa Ioana 

Roxana 

Premi

ul   III 
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3) Activităti extracurriculare 

Nr. 

crt. 

Tipul de activitate 

(proiect/parteneriat/altele) 

Denumirea 

activitătii 

  

 Activitati desfasurate la 

Planetariul din cadrul 

Muzeului “Vasile Parvan”- 

  

 S-au desfasurat sedintele 

cercului de astronomie 

“Nova Polaris  si s-a 

continuat colaborarea cu 

clubul de astronomie de 

la muzeuul “V. Parvan” 

Activitati in colaborare 

cu Muzeul “V. Parvan” in 

cadrul Clubului de 

astronomie unde  

membrii cercului liceului 

au tinut lectii de 

astronomie la un public 

larg din municipiul 

Barlad,  

 

    Pregatirea 

elevilor pentru 

olimpiada de 

astronomie si 

astrofizica..  

 

 

Organizarea 

taberei de 

astronomie la 

Tutova 

 

 

Prezentare –material 

stiintific  la conferinta 

dedicata  –“Saptamanii 

mondiale a spatiului 

cosmic” 
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la sediul central al 

Muzeului “Vasile Parvan”  

 

Prezentare stiintifica –in 

aula liceului – cu ocazia 

“Saptamanii mondiale a 

spatiului cosmic”-

participa elevii membri ai 

cercului de astronomie. 

 

Prezentare 

stiintifica la 

Muzeul „V. 

Parvan” cu ocazia 

sarbatoririi a 100 

de ani de existenta 

 

Participarea in 

juriu la olimpiada 

internationala de 

astronomie de la 

Suceava 

 

 

4) Formare profesională (precizati participarea la cercuri, cursuri de 

formare, sedinte ale comisiei metodice, organizare de olimpiade-în cazul în 

care nu a participat toată comisia-, simpozioane, grade didactice, 

responsabilităti la nivel local, judetean sau national –de ex. formator, mentor, 

metodist - , publicatii, etc.): 

-Participarea la toate intalnirile comisiei metodice; 

-organizarea olimpiadei de fizica faza municipala; 

-Efectuarea de inspectii pentru titularizare  la Pogana impreuna cu prof. 

Tomescu A.; la liceul nostru impreuna cu profesor Angheluta Catalin 

- -Propunator de subiecte si evaluator la toate fazele olimpiadei de fizica si 

astronomie;  

- Membru in SRF ( Societatea Romana de Fizica ) 
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5) Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe Oportunităţi Ameninţări 

  -  Preocuparea 

sustinuta  pentru 

stimularea  si 

implicarea 

elevilor  in 

activitatea de 

performanta. 

 - Rezultate bune 

la concursurile si 

olimpiadele 

scolare.  

 -  Implicarea in 

activitati de 

perfectionare si   

formare continua. 

- Utilizarea 

tehnicii 

informatice in 

demersul 

didactic. 

 

dotarea deficitara 

a laboratorului de 

fizica 

 

-Birocratia 

factorilor 

decizionali; 

 

-cu toate ca exista 

o oferta variata in 

ceea ce priveste 

formarea,S toate 

au costuri prea 

mari pentru 

posibilitatile 

profesorului 

 

 

- Participarea la 

proiecte  

  

-  Dezvoltarea si 

diversificarea 

softurilor 

educationale; 

 

Costul ridicat al 

auxiliarelor 

didactice; 

Costurile 

implicate de 

participarea 

elevilor  la 

concursurile de 

specialitate fara   

finantare MEN 

 

PENTRU prof. ANGHELUTA CATALIN 

 

6) Activităţi ale comisiei (inclusiv pregătirile pentru examenele naţionale, 

concursuri şi olimpiade) 

Nr. 

crt. 

Activitate  Termen Responsabil 

 -Pregatirea elevilor in vederea participarii la 

fazele judetene si nationale ale concursurilor 

si olimpiadelor scolare 

- Participare in calitate de membru al 

Comisiei Centrale si profesor evaluator la 

Concursul National Evrika respectiv 

Olimpiada Nationala de Fizica 

- Participare in calitate de evaluator respectiv  

vicepresedinte la Concursul Judetean  

„Impuls Perpetuu” 

 

  

 Pregatirea elevilor de la cls 12 D in vederea 

sustinerii examenului de Bacalaureat 
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7) Rezultate ale participării elevilor la concursuri şi olimpiade 

şcolare 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

concursului 

Avizat 

MECT 
Etapa 

Profesor 

îndrumător 

Elevi 

participanţi(numeric 

şi nominal) 

Clasa 
Rezultat 

obţinut 

 

Olimpiada 

Interdisciplinara 

Stiintele 

Pamantului 

 

da nationala 
Angheluta 

Catalin 
Pantea Calin 12 D 

mentiune 

de onoare 

 
Olimpiada de 

Fizica  
da nationala 

Angheluta 

Catalin 

Onose Vlad 

 

10 B 

 

mentiune 

de onoare 

 

Olimpiada de 

Astrofizica si 

Astronomie 

da nationala 
Angheluta 

Catalin 
Micu Tiberiu 12 D participare 

 

Concursul 

Interjudetean 

Cygnus 

da  
Angheluta 

Catalin 

Onose Vlad 

Stoian Catalin 

10 B 

7 A 

Mentiune 

mentiune 

 
Olimpiada de 

Fizica 
da judeteana 

Angheluta 
Catalin 

         Onose Vlad 

Olaru Catalin 

Micu Tiberiu 

Pantea Calin 

Stoian Catalin 

 

10 B 

12D 

12D 

12 D 

7 A 

 

 

Premiul I 

Premiul I 

Premiul II 

Premiul II 

Premiul I 

 

        

 

8) Activităţi extracurriculare 

Nr. 

crt. 

Tipul de activitate 

(proiect/parteneriat/altele) 

Denumirea activităţii Termen Responsabil 

 Proiect Expozitia de fotografie “Pictura cu 
lumina” 

 Angheluta 

Catalin 
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9) Formare profesională (precizaţi participarea la cercuri, cursuri de 

formare, şedinţe ale comisiei metodice, organizare de olimpiade-în cazul în care nu a 

participat toată comisia-, simpozioane, grade didactice, responsabilităţi la nivel local, 

judeţean sau naţional –de ex. formator, mentor, metodist - , publicaţii, etc.): 

- Metodist CCD Vaslui  

- Participare Curs TIC / Scoala inclusiva / Curs Formator 

                           -Participare proiect LLP/Grundtvig “Violence Prevention Club in   Europe ” 

- Membru in SRF ( Societatea Romana de Fizica ) 

10) Analiza SWOT 

Puncte tari Puncte slabe Oportunităti Amenintări 

  -  Preocuparea sustinuta  

pentru stimularea  si 

implicarea elevilor  in 

activitatea de performanta. 

 - Rezultate bune la 

concursurile si olimpiadele 

scolare.  

 -  Implicarea in activitati de 

perfectionare si   formare 

continua. 

- Utilizarea tehnicii 

informatice in demersul 

didactic. 

 - Desfasurarea unui 

management eficient al 

colectivului de elevi la care 

sunt diriginte   

-dotarea 

deficitara a 

laboratorului de 

fizica 

- Participarea la 

proiecte 

europene; 

 -  Oferta  variata  

de programe de 

formare continua 

ale  CCD, ISJ, 

etc.  

-  Dezvoltarea si 

diversificarea 

softurilor 

educationale; 

 

Costul ridicat al 

auxiliarelor 

didactice; 

Costurile 

implicate de 

participarea 

elevilor  la 

concursurile de 

specialitate fara   

finantare MEN. 

 

 

RAPORT DE ACTIVITATE  

Comisia metodica Istorie- Ştiinţe Socio-Umane 

Anul şcolar 2013-2014 

Responsabil,  

Prof. Ramona Elena Chiţiga 

11) Componenta organizatorică 

Nr. 

crt. 

Nume şi 

prenume 

 

Titular/suplinitor Grad 

didactic 

Responsabilitatea  

în cadrul comisiei  

1 Braşoveanu 

Elena 

titular I  
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2 Chiru Tiţa titular I  

3 Chiţiga Ramona 

Elena 

titular I  

4 Grăjdeanu 

Cristi 

titular Definitivat  

5 Jitcă Daniela 

Rodica 

titular I  

6 Huiban Andrei titular I  

7 Silitra Mihaela suplinitor II  

8 Mocanu Mona titular -  

9 Postolache 

Daniela 

suplinitor   

 

12) Activităţi ale comisiei (inclusiv pregătirile pentru examenele naţionale, 

concursuri şi olimpiade) 

 

Calendarul şi tematica activităţilor comisiei Istorie- Ştiinţe Socio-Umane 

Activităţile s-au desfăşurat pe baza Planului Managerial şi Planului Semestrial. 

 Pentru eficientizarea şi creşterea calităţii activităţii didactico-metodice s-a 

urmărit realizarea următoarelor obiective:  

- utilizarea strategiilor moderne; 

-  asigurarea calităţii şi îmbunătăţirea performanţelor şcolare; 

-  extinderea capacităţii de adaptare la dinamica schimbărilor în educaţie. 

 Planificările calendaristice au fost întocmite conform programelor şcolare, 

respectând prevederile curriculum-ului naţional. 

 

Nr. 

crt. 

Activitate  Termen Responsabil 

1 Referat Septembrie 2013 Mocanu Mona 

2 Lecţie demonstrativă Octombrie 2013 Huiban Andrei 

3 Cerc pedagogic Noiembrie 2013 Toţi membrii 

4 Lecţie demonstrativă Decembrie 2013 Grăjdeanu Cristi 

5 Referat Ianuarie 2014 Postolache 

Daniela 

6 Lecţie demonstrativă Ianuarie 2014 Chiţiga Ramona 

7 Referat  Februarie 2014 Chiru Tiţa 

8 Cerc pedagogic 

Prezentare de carte 

Martie 2014 Toţi membrii  

Chiţiga Ramona 
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9 Lecţie demonstrativă Aprilie Braşoveanu Elena 

10 Referat  Mai Grăjdeanu Cristi 

11 Referat  Iunie  Jitcă Daniela 

 

13) Rezultate ale participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare 

Tabel nominal cu elevii calificaţi la faza locală a Olimpiadei de Istorie 

Decembrie 2013 

Nr. 
Crt. 

Elevi Nota Clasa Profesor 

1 Costa Clarisa 9,25 A X-a Elena Braşoveanu 

2 Micu Cătălina Elena 9,00 A X-a Elena Braşoveanu 

3 Cepreaga Darina 9,50 A X-a Elena Braşoveanu 

4 Stan Cristina 9,00 A XI-a Elena Braşoveanu 

5 Aniţoae Mălina 9,00 A IX-a Tiţa Chiru 

6 Ghinea Maria 9,00 A IX-a Tiţa Chiru 

7 Solomon Andreea 9,00 A IX-a Tiţa Chiru 

8 Clim Alexandra 10 AXI-a Tiţa Chiru 

9 Enache Theodor 9,50 AXI-a Tiţa Chiru 

10 Ivan Andreea 10 AXI-a Tiţa Chiru 

11 Moraru Bianca 9,25 A VIII-a Ramona Chiţiga 

12 Mihăilă Iulian 9,50 A IX-a Ramona Chiţiga 

13 Chirvase Ana- Maria 9,40 A IX-a Ramona Chiţiga 

14 Dragomir Mădălina 9,40 A IX-a Ramona Chiţiga 

15 Zota Andrei 9,50 A IX-a Ramona Chiţiga 

16 Bujoreanu Andrei 9,50 A IX-a Ramona Chiţiga 

17 Bădărău Alina 9,40 A X-a Ramona Chiţiga 

18 Stroea Ioana 9,25 A X-a Ramona Chiţiga 

19 Ceapă Georgiana 9,50 A XII-a Cristi Grăjdeanu 

20 Popa Robert 9,50 A XII-a Cristi Grăjdeanu 

21 Bogătoiu Iulia 9,00 A XII-a Cristi Grăjdeanu 

22 Prisecaru Mălina 9,00 A XII-a Cristi Grăjdeanu 

23 Pavel Teodora 9,00 A XII-a Cristi Grăjdeanu 

24 Grosu Eleni 9,50 A X-a Cristi Grăjdeanu 

25 Constantin Vladiana 9,50 A X-a Cristi Grăjdeanu 

26 Amăriuţei Georgiana 9,00 A X-a Cristi Grăjdeanu 

27 Amăriuţei Andreea 9,00 A X-a Cristi Grăjdeanu 

28 Stoica Ioana 9,00 A IX-a Mihaela Silitra 

29 Radu Emanuel Ioan 9,00 A IX-a Mihaela Silitra 
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Rezultate obţinute la faza judeţeană a Olimpiadei de Istorie şi a Olimpiadei de Ştiinţe 

Socio-Umane 

 

Nr. 

Crt. 

Nume şi prenume 

elev 

Premiul  Clasa Nota  Disciplina Profesor 

îndrumător 

1 Mihăilă Iulian III a IX-a  9,20 Istorie Ramona 

Chiţiga 

2 Radu Emanuel 

Ioan 

Menţiune A IX-

a  

8,60 Istorie Mihaela Silitra 

3 Chirvase Ana-

Maria 

Menţiune A IX-

a 

8,40 Istorie Ramona 

Chiţiga 

4 Stroea Ioana Menţiune A X-a 8,10 Istorie Ramona 

Chiţiga 

5 Clim Alexandra III A XI-

a 

8,80 Istorie Tiţa Chiru 

6 Botezatu Ştefania III A X-a 8,30 Psihologie Daniela Jitcă 

7 Cîrlan Andrada 

Maria 

Menţiune A X-a 8,00 Psihologie Daniela Jitcă 

8 Mihăilă Mihaela 

Oana 

I A XI-

a 

9,00 Sociologie Andrei 

Huiban 

 

Rezultate ale participării elevilor la concursuri  şcolare 

Nr 

Crt 

Denumirea 

concursului 

Avizat 

MECT 

Etapa Profesor 

îndrumător 

Elevi 

participanţi 

Clasa Rezultat 

obţinut 

1. Unirea 

Principatelor 

Române 

Da Naţională Ramona 

Chiţiga 

Calapod 

Emanuela 

Pîntea Radu 

Tănase Felix 

 

Palalae Elena 

Moraru Maria 

Bianca 

 X 

 

 

 

VIII 

Premiul II 

 

 

 

 

 

Premiul 

III 
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2. O zi, trei 

semnificaţii – 

9 Mai 

Da Naţională Ramona 

Chiţiga 

Pîntea Radu 

Botezatu 

Ştefania 

 OnuLucia 

Balan 

Georgiana   

Tănase Felix 

  UrsacheAurel  

 

 

 

X 

 

 

 

 

 

IX 

 

 

 

 

 

 

Premiul I 

 

 

 

 

 

  

 Bădărău Alina 

 RusuAlexandru  

 Bâgu Adina 

 

 

X 

 

 
 

IX 

 

Premiul II 

 

 

IV. Activităţi extracurriculare 

 

Nr. 

Crt. 

Tipul de activitate 

(proiect/parteneriat/altele) 

Denumirea activităţii Termen Responsabil 

1. Dezbatere Holocaustul din 

România 

8 octombrie 

2013 

Andrei Huiban 

2. Depuneri de coroane Ziua Forţelor armate 25 octombrie 

2013 

Cristi 

Grăjdeanu 

3 Cercul pedagogic  Noiembrie 

2013 

Toţi membrii 

comisiei 

4 Dezbatere Ziua naţională a 

României 

decembrie 

2013 

Elena 

Braşoveanu 

Tiţa Chiru 

Cristi 

Grăjdeanu 

5 Depuneri de coroane Ziua naţională a 

României 

decembrie 

2013 

Elena 

Braşoveanu 

Tiţa Chiru 

Ramona 

Chiţiga 
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Cristi 

Grăjdeanu 

6 Conferinţa  Alexandru Ioan Cuza şi 

Bârladul 

Ianuarie 2014 Ramona 

Chiţiga 

7 Expunere de proiecte 155 de ani de la Mica 

Unire 

Ianuarie 2014 Ramona 

Chiţiga 

Tiţa Chiru 

Elena 

Braşoveanu 

Cristi 

Grăjdeanu 

8 Cercul de istorie Cultura japoneză în 

perioada samurailor; 

Începutul erei atomice: 

Hiroshima şi Nagasaki; 

Povestea sovietelor: 

atrocităţile ruseşti din 

Ucraina; 

Personalităţi bârlădene: 

Stroe Belloescu; 

 personalitatea lui Fidel 
Castro, statutul femeii 

  în lumea musulmană, 
  războaiele sfinte ale 
  Bisericii ( cruciadele, 
  djihadul), Era Meiji,  
 religia în lumea  
 contemporană; 

 

 

 

Septembrie 

2013 - iunie 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramona 

Chiţiga 

9 Seminar interactiv 

Cerc dezbateri 

Club lectură 

Combaterea violenţei 

şcolare 

 

Lector în Arcadia 

 

bilunar 

Andrei Huiban 
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10 Dezbatere 96 de ani de la Unirea 

Basarabiei cu Regatul 

Romaniei 

Martie 2014 Cristi 

Grăjdeanu 

11 Săptămâna Şcoala Altfel Dezbateri, vizionare de 

documentare istorice, 

vizite la instituţii 

culturale din Bârlad 

Aprilie 2014 Toţi membrii 

comisiei 

12 Expunere de proiecte 9 Mai – ziua 

independenţei România, 

ziua Victoriei şi Ziua 

Europei 

Mai 2014 Cristi 

Grăjdeanu 

Elena 

Braşoveanu 

Tiţa Chiru 

13 Concursul Naţional O zi, 

trei semnificaţii – 9 Mai 

Jurizarea lucrărilor 

elevilor 

 

Mai 2014 Tiţa Chiru 

Ramona 

Chiţiga 

14 Ziua Eroilor Depuneri de coroane Iunie 2014 Profesorii 

Catedrei de 

Istorie 

15 Concursul Interjudeţean 

de Creaţie Artistică şi 

Ştiinţifică Lumea 

viitorului 

organizator, 

coordonator şi însoţitor 

Iunie 2014 Daniela Jitcă 

Ramona 

Chiţiga 

10 Cursuri de perfecţionare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educaţie pentru sănătate – 

Dezvoltarea curriculei 

opţionale modulare pentru 

învăţământul 

preuniversitar, Fundaţia 

Tineri pentru Tineri 

 

-Let’s Stop violence! în 

cadrul proiectului 

Violence Prevention Club 

in Europe – VIP CE, 

Instituto Tecnico Statale 

“Enrico Fermi”, Isernia 

Noiembrie 

2013, Sinaia 

 

 

 

 

 

Italia, 19-22 

noiembrie 

2013 

Daniela Rodica 

Jitcă 
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Simpozion Internaţional 

 

 

 

 

 

 

 

Articole 

 

 

 

 

 

 

Parteneriat 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Despre mine, despre 

tine, despre alegerile 

noastre, pentru viaţa 

noastră” 

 

 

 

 

Programul internaţional 

Job Shadow Day în 

Colegiul Naţional “Gh. 

Roşca Codreanu” 

 

 

 

Şcoala Gimnazială 

“Teodor Medeleanu”, 

Ciocani pentru proiectul 

judeţean “Lumea 

viitorului”, cu care am 

propus un proiect 

pentru a fi inclus în 

Calendarul Activităţilor 

Educative Regionale  - 

Concurs interjudeţen de 

creaţie ştiinţifică şi 

literară “Lumea 

viitorului”. 

 

- Junior Achievement 

România 

 

4 elevi au participat la 

 

 

 

 

Colegiul 

Economic 

“Anghel 

Rugină”, 

Vaslui, 18 

decembrie 

2013. 

 

în revista 

judeţeană Pro 

Educaţia, 

revista 

editată la 

CCD Vaslui, 

cu ISSN. 
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Olimpiada 

faza locală a Olimpiadei 

de Ştiinţe Socio-Umane. 

La faza locală eleva 

Botezatu Ştefania (clasa 

a X-a G) a obţinut 

premiul I (9,50) şi eleva 

Cîrlan Andrada (clasa a 

X-a E) - premiul al II-lea 

(9,30). 

 

 

11 vizita la Fabrica Coca –

Cola Ploiesti 

vizita la Bursa de Valori 

Bucuresti 

 

Dezbatere 

 

Proiecte educaţionale 

 

 

Competiţia naţională 

 

 

 

 

 

Concursul judeţean 

 

Concursul judeţean 

 

 

 

 

 

 Europa ta - drepturile tale 

  

Fii antreprenor  

Compania 

 

Ziarul micului 

antreprenor - Junior 

Money cu titlul 

Barometrul Junilor 

antreprenori 

 

Noi alegem viitorul 

Europei, locul III 

 Europa Dulce, locul II 

 

8.XI. 2013 

 

21 .XI.2013 

 

19 noiembrie 

2013 

 

Mai 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprilie 2014 

 

Daniela 

Postolache  
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Conferinţa judeţeană 

dezbateri despre 

Parlamentul European 

 

Mai 2014 

 

Mai 2014 

12. Dezbateri şi studii de caz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicare asertivă 

 

Educaţie raţional-emotivă 

 

 

Simpozion  Bunele practici 

în stabilirea traseului 

educaţional eficient al 

 copilului cu nevoi speciale 

Evaluarea psihosomatică a 

copiilor în vederea 

înscrierii în clasa 0/I  

 

 

Ziua Europei de luptă 

împotriva traficului de 

persoane 

Violenţa în şcoală şi 

violenţa asupra femeii 

 

 

 

 

Comunicare asertivă, 

factor de coeziune şcolară 

Ce să schimb la mine 

pentru a-mi îmbunătăţi 

viaţa 

 

Prezentarea articolului 

 Interese profesionale în 

filiera tehnologică şi cea 

vocaţională  

 

18 octombrie 

2013 

 

25 noiembrie, 

Ziua 

internaţională 

de luptă 

împotriva 

violenţei 

asupra femeii 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 decembrie 

2013 

 

 

 

februarie-

martie 2014 

 

Mona Mocanu 
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V. Analiza SWOT 

                    PUNCTE  TARI                  PUNCTE  SLABE 

• existenţa unui colectiv didactic  bine 

pregătit, cu grade didactice şi 

experienţă profesională, dornic de 

afirmare , implicat activ în activităţi 

variate; 

• preocuparea   pentru   perfecţionarea   

continuă,   prin     participarea   la   

cursuri postuniversitare (masterat) şi la 

cele organizate de  CCD Vaslui 

• interes crescut pentru implementarea 

unor proiecte şi parteneriate 

educaţionale; 

• participarea  cadrelor didactice la 

sesiuni ştiiţifice judeţene, naţionale, 

internaţionale. 

• obţinerea de premii la concursuri 

judeţene şi naţionale 

• programul încărcat al elevilor, care 

învaţă în două schimburi; 

• absenţele  nemotivate care încetinesc  

ritmul  activităţii  instructiv-educative; 

• numărul redus de manuale şcolare 

obţinut de biblioteca şcolii; 

• materialele didactice sunt puţine sau 

depăşite; 

• lipsa unui spaţiu adecvat pentru 

amenajarea unui cabinet destinat 

catedrei ; 

• numărul redus de hărţi istorice ; 

 

                 OPORTUNITĂŢI                           AMENINŢĂRI 

• dezvoltarea   unor   relaţii   de  

parteneriat cu instituţiile culturale din 

Bârlad şi judeţ; 

• implicarea în derularea Programului 

JOB SHADOW DAY; 

• elaborarea unor programe de 

pregătire suplimentară pentru 

examenul de Bacalaureat ; 

• colaborare cu CCD  pentru formarea 

continuă a cadrelor didactice; 

• colaborare cu I.S.J; 

• accesul la informaţie. 

• motivarea/stimularea slabă a 

cadrelor didactice prin politicile 

salariale curente; 

• criza financiară şi de timp efectiv 

 ( scăderea puterii de finanţare a 

activităţilor de formare şi perfecţionare 

prin participarea cadrelor didactice la 

simpozioane, sesiuni de comunicări 

ştiinţifice); 
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RAPORT ANUAL DE ACTIVITATE CATEDRA DE GEOGRAFIE-RELIGIE 

Anul şcolar 2013 - 2014 
 

1) Componenta organizatorică 

NR. 

CRT

. 

NUME ŞI 

PRENUM

E 

STATUT GRAD 

DIDACTI

C 

SPECIALIZARE

A 

RESPONSABILITATE

A  ÎN CADRUL 

COMISIEI 

1 Oprea 

Cristina 

Titular I Geografie Responsabil Catedra de 

Geografie 

Responsabil Comisie 

metodică 

2 Silvestru 

Veronica 

Titular II Geografie Membru 

3 Biter 

Monica 

Suplinito

r 

 (5 ore) 

-  Geografie Membru 

4 Giuşcă 

Gabriela 

Titular I Religie Membru  

Responsabil Catedra de 

Religie 

5 Maxim 

Iulian 

Titular Definitivat Religie Membru 

 

 

2) Activităţi ale comisiei 

Catedra de Geografie  

 Elaborarea planificărilor calendaristice în acord cu metodologia recomandată şi 

actualizarea lor. 

 Elaborarea programelor pentru curriculum opţional “Geografia turismului” şi “România – 

patrimoniu turistic” şi implementarea lor la nivelul claselor a XI-a  F şi, respectiv, a XII-a E şi 

a XII-a G (prof. Oprea Cristina). 

 Elaborarea programei pentru curriculum opţional “Geografia turismului” şi implementarea 

ei la nivelul clasei a XII-a  F (prof. Silvestru Veronica). 

  Aplicarea testelor iniţiale; rezultatele au fost, la toate clasele, în mare parte satisfăcătoare. 

 Folosirea metodelor moderne, activ-participative, în activitatea de predare-învăţare. 

 Atingerea obiectivelor curriculare; asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor 

predate; respectarea indicaţiilor  metodice asociate documentelor curriculare în uz. 

 Evaluarea continuă, în conformitate cu reglementările legale şi standardele naţionale în 

vigoare. 

 Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului. 

 Susţinerea referatului  metodico-ştiinţific: „Învăţarea centrată pe elev prin intermediul 

disciplinelor opţionale” (11.10.2013) - prof. Oprea Cristina. 
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 Susţinerea referatului metodico-ştiinţific „Rolul metodelor activ –participative” 

(15.05.2014) – prof. Silvestru Veronica 

 Lecţie demonstrativă – clasa a X-a F, 15.05.2014 – prof. Oprea Cristina 

 Lecţie demonstrativă – clasa a XI-a G, 7.05.2014 – prof. Silvestru Veronica. 

 Pregătirea loturilor olimpice ale şcolii în vederea participării la fazele locală, judeţeană şi 

naţională ale Olimpiadei de Geografie şi ale Concursului Naţional de Geografie „Terra”: 

      Prof. Oprea Cristina (clasele a a VII-a, VIII-a, a IX-a, a X-a şi a XI-a): marţi – 11.00 - 

13.00, miercuri – 12.00 – 14.00, joi – 11.00 – 13.00, vineri – 13.00 – 15.00, sâmbătă – 8.00 – 

13.00 (octombrie – mai); 

      Prof. Silvestru Veronica (clasele a V-a, a VI-a, a IX-a şi a XII-a): marţi – 12.00 – 13.00, 

joi – 12.00 – 13.00, sâmbătă – 10.00 – 13.00 (noiembrie – mai). 

 Pregătirea suplimentară şi pe grupe de nivel a elevilor de clasa a XII-a, în vederea 

susţinerii Examenului de bacalaureat: 

prof. Oprea Cristina: joi - 17.00 – 19.00 (noiembrie – mai) şi luni – 10.00 – 12.00, miercuri 

– 9.00  - 10.00, vineri – 11.00 – 13.00 (luna iunie). 

prof. Silvestru Veronica: luni, marţi: 17.00 – 19.00 (noiembrie – iunie). 

 Formularea de subiecte pentru fazele la nivel de şcoală şi locală ale Olimpiadei de 

Geografie – prof. Oprea Cristina, prof. Silvestru Veronica. 

 Formularea de subiecte pentru faza judeţeană a Olimpiadei de Geografie, precum şi pentru 

faza locală a Concursului Naţional de Geografie „Terra”– prof. Oprea Cristina. 

 Desfăşurarea de activităţi specifice în calitate membru al C. E. A. C. şi al C. A., precum şi 

în calitate de membru al următoarelor comisii tehnice: Comisia de disciplină şi mediere a 

conflictelor, Comisia pentru organizarea zilelor şcolii, Comisia pentru elaborarea şi 

implementarea C.D.Ş., Comisia pentru elaborarea şi promovarea ofertei şcolare, Comisia 

pentru elaborarea orarului - prof. Oprea Cristina. 

 Desfăşurarea de activităţi specifice în calitate de responsabil al Comisiei diriginţilor 

(clasele a XI-a şi a XII-a), precum şi în calitate de membru al Comisiei pentru monitorizarea 

absenţelor – prof. Silvestru Veronica. 

 Participare în calitate de profesor – asistent la simularea Examenului de bacalaureat (3 şi 5 

martie 2014) – prof. Oprea Cristina, prof. Silvestru Veronica. 

 Participare în calitate de profesor – asistent la Evaluarea Naţională pentru clasa a VI-a (5 

şi 6 iunie 2014) – prof. Oprea Cristina. 

 Participare în calitate de profesor – asistent la faza locală a Concursului Naţional de 

Geografie „Terra” – prof. Biter Monica. 

Catedra de Religie 

 Elaborarea planificărilor calendaristice în acord cu metodologia recomandată şi 

actualizarea lor. 

 Folosirea metodelor moderne, activ-participative, în activitatea de predare-învăţare. 

 Atingerea obiectivelor curriculare; asigurarea caracterului aplicativ al cunoştinţelor 

predate; respectarea indicaţiilor  metodice asociate documentelor curriculare în uz. 

 Evaluarea continuă, în conformitate cu reglementările legale şi standardele naţionale în 

vigoare. 

 Realizarea integrală şi la timp a atribuţiilor stabilite prin fişa postului. 

 Susţinerea unei lecţii demonstrative - „ Familia creştină”,  clasa  a XI-a (decembrie 2013) 

- prof. Giuşcă Gabriela. 
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 Susţinerea unui referat metodico-ştiinţific (ianuarie 2014) – prof. Maxim Iulian. 

 Lectie demonstrativă - clasa a VI-a A, "Edictul de la Milan, Sfinţii Impăraţi Constantin şi 

Elena" – (februarie 2014) - prof. Maxim Iulian. 

 Referat metodico-ştiinţific – „Religie şi cultură” (iunie 2014) – prof. Giuşcă Gabriela. 

 Desfăşurarea de activităţi specifice în calitate de membru al Comisiei de Evaluare şi 

Asigurare a Calităţii - prof. Giuşcă Gabriela, precum şi al colectivului redacţional pentru 

revista şcolii. 

 Desfăşurarea de activităţi specifice în calitate Consilier educativ al şcolii, în calitate de 

membru al Comisiei de mobilitate, al Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei 

în mediul şcolar,  al Comisiei de Marketing,  precum şi în calitate de responsabil al 

Comisiei de control al documentelor şcolare – prof. Maxim Iulian. 

 Pregătirea loturilor olimpice ale şcolii în vederea participării la fazele locală, judeţeană şi 

naţională ale Olimpiadei de Religie. 

 

3) Rezultate ale participării elevilor la concursuri şi olimpiade şcolare 

Catedra de Geografie 

Nr. 

crt. 

Denumire 

concurs 

Avizat 

MEN 

Etapa Profesor 

îndrumător 

Elevi participanţi 

 

Clasa Rezultatul 

obţinut 

1.   

 

OLIMPIADA 

DE 

GEOGRAFIE 

Da Locală Oprea 

Cristina 

1. Funaru Valentin VIII Premiul I 

2.Handrabur 

Bogdan 

VIII Premiul 

III 

3. Stan Andrea IX Premiul I 

4. Dimofte Tudor IX Premiul 

III 

5. Pricochi Cosmin X Premiul I 

6.Ghintuială 

Alexandra 

X Premiul 

III 

7. Ţocoi Andreea X Premiul II 

8. Ivaz Lăcrămioara X Menţiune 

9. Morea Ioana X Participare 

10. Ignat Ioana 

Teodora 

X Participare 

10. Carp Diana XI Premiul II 

11. Poghirc Andrei XII Premiul 

III 

Judeţeană  1. Funaru Valentin VIII Premiul I 

2.Handrabur 

Bogdan 

VIII Participare 

3. Stan Andreea IX Premiul II 

4. Dimofte Tudor IX Menţiune 

5. Pricochi Cosmin X Premiul I 

6.Ghintuială 

Alexandra 

X Premiul 

III 

7. Ţocoi Andreea X Menţiune 

8. Ivaz Lăcrămioara X Menţiune 

9. Carp Diana XI Menţiune 

10. Poghirc Andrei XI Menţiune 
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Naţională  1. Funaru Valentin VIII Premiul 

III 

Medalie 

de bronz 

2. Stan Andreea IX Premiu 

special 

SGR 

3. Pricochi Cosmin X Premiul 

III 

Medalie 

de bronz 

Locală  Silvestru 

Veronica 

1. Obreja Dragos IX Premiul II 

2. Zanoschi Estera  IX Menţiune 

3. Olaru Cristina IX Menţiune 

4. Arion Alexandra XII Premiul II 

Judeţeană  1. Obreja Dragoş IX Premiul 

III 

2. Zanoschi Estera IX Menţiune 

3. Olaru Cristina IX Menţiune 

4. Arion Alexandra XII menţiune 

2.   

CONCURSUL 

NAŢIONAL 

DE 

GEOGRAFIE 

„TERRA 

 

Da 

Locală Oprea 

Cristina 

1. Manea Gregorio VII Premiul I 

2. Şuşnea Elena VII Premiul I 

3. Apostu 

Alexandru 

VII Premiul II 

    4. Molenţa Mihai VII Premiul II 

5. Toderaşcu 

Theodora 

VII Premiul II 

     6. Bucătaru Andrei VII Premiul 

III 

7. Barbălată Didina VII Menţiune 

8. Cârlan Ana-

Maria 

VII Menţiune 

9. Dabija Alexandra VII Menţiune 

10. Latu Ştefania VII Participare 

11.Niamţu 

Alexandru 

VII Participare 

12. Genes 

Alexandru 

VII Participare 

Judeţeană  1. Manea Gregorio VII Participare 

2. Şuşnea Elena VII Participare 

3. Apostu 

Alexandru 

VII Menţiune 

4. Molenţa Mihai VII Participare 

5. Toderaşcu 

Theodora 

VII Premiul II 

6. Bucătaru Andrei VII Participare 

7. Barbălată Didina VII Participare 
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8. Cârlan Ana-

Maria 

VII Participare 

9. Dabija Alexandra VII Participare 

10. Latu Ştefania VII Participare 

11. Niamţu 

Alexandru 

VII Participare 

12. Genes 

Alexandru 

VII Participare 

Naţională 1. Toderaşcu 

Theodora 

VII Premiul II 

2. Apostu 

Alexandru 

VII Premiul 

III 

3. Barbălată Didina VII Menţiune 

Locală  Silvestru 

Veronica 

1. Gâmbuţă  Miruna V Premiul I 

2. Teletin Sebastian V Menţiune 

3. Angheluţă 

Beatrice 

V Menţiune 

4. Gradinaru Tudor VI Premiul II 

5. Mihai Ştefan VI Premiul 

III 

6. Jacotă Andreea VI Menţiune 

7. Mocanu Răzvan VI Menţiune 

8. Pascaru Tudor VI Menţiune 

9. Coştoi Teodor VI Menţiune 

10. Popa Călin VI Menţiune 

11. Vasiliu Cosmin VI Menţiune 

12. Tătaru Cătălin VI Menţiune 

Judeţeană  1. Gambuta Miruna V Menţiune 

2. Gradinaru Tudor VI Premiul II 

3. Mihai Ştefan VI Premiul 

III 

4. Pascaru Tudor VI Menţiune 

Naţională  1. Mihai Ştefan VI Premiul II 

2. Grădinaru Tudor VI Premiul II 

3. Pascaru Tudor VI Premiul 

III 

 

Catedra de Religie 

Nr

. 

crt

. 

Denumire 

concurs 

Avizat 

MEN 

Etapa  Profesor 

îndrumăto

r 

Elevi 

participanţi 

numeric şi 

nominal 

Clas

a 

Rezultatul 

obţinut 

 

1 

SF. ÎMPĂRAŢI 

CONSTANTIN 

ŞI MAMA SA 

ELENA – 

MODELE ALE 

CÂRMUIRII 

CREŞTINE 

 

da 

 

Naţională 

 

Giuşcă 

Gabriela 

1.Neştian Elena XII 

E 

menţiune 

2.Enache 

Lorena Ella 

XI 

F 

- 

  da Locală Giuşcă 1.Bâgu Adina IX 9,45 
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2 

 

 

OLIMPIADA 

DE RELIGIE –

CULT 

ORTODOX 

                                      

Gabriela C 

2.Comănescu 

Ecaterina 

X E 7,80 

3.Racoviţă 

Irina 

X E 8,70 

4.Spridon 

Andreea 

X E 8,50 

5.Stoica 

Ecaterina 

X E 8,70 

6.Albu Elena 

Mădălina 

XI 

C 

9,25 

7.Angelescu 

Şetfana 

XI 

E 

8,55 

8.Ciobotaru 

Monica 

XI 

F 

8,60 

9.Enache 

Lorena Ella 

XI 

F 

8,90 

10.Lazăr 

Darlene 

Gianine 

XII 

G 

6,80 

Judeţeană 1.Bîgu Adina IX 

C 

Premiul II 

2.Racoviţă 

Irina 

X E - 

3.Spridon 

Andrea 

X E Menţiune 

4. Stoica 

Ecaterina 

X E Premiul II 

5.Albu 

Mădălina 

XI 

C 

Premiul I 

6. Angelescu 

Ştefana 

XI 

E 

- 

7. Ciobotaru 

Monica 

XI 

F 

Premiul II 

Naţională 1. Albu 

Mădălina 

XI 

C 

8,10 

Locală Maxim 

Iulian 

1. Ghinea 

Alexandru 

VII 

B 

 

7,50 

2.Mihăilă 

Cristian 

VII 

A 

7,05 

3.Mocanu 

Alina 

VII 

B 

7,25 

4.Palalae Elena VIII 9,50 

5. Balan 

Mălina 

VIII 7,75 

6.Băboi Mara 

Luisa 

IX 6,35 

7. Damache 

Denisa Ioana 

IX 7,20 

8. Dumitriu 

Alina 

IX 9,65 

  Judeţeană 1. Dumitriu 

Alina 

IX Premiul III 

2. Palalae 

Elena 

VIII Premiul I 
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   Naţională 1. Palalae 

Elena 

VIII participare 

3 Jurnal de filială – 

Povestea vieţii  

mele 

Nu- 

(Mitropol

ia 

Moldovei 

şi 

Bucovinei

) 

 

Zonală 

 

Giuşcă 

Gabriela 

 

1.Albu Elena 

Mădălina 

 

     

XI 

C 

 

 

menţiune 

4 Concursul 

judeţean 

„Bucuria copiilor 

de sărbători”, 

ediţia a II-a  

Nu Judeţeană Maxim 

Iulian 

1. Munteanu 

Teodora 

 Premiul I 

 

 

 

 

 

4) Activităţi extracurriculare 

Catedra de Geografie 

 Parteneriat cu Junior Achievement Romania, în cadrul programului internaţional 

„Succesul profesional. Tehnici de comunicare”. Implementare la nivelul orelor de 

Consiliere şi Orientare – clasa a XI-a B (octombrie 2013 – mai 2014) – prof. Oprea 

Cristina. 

 „ Învaţă să dăruieşti!”- Proiect  de voluntariat, în parteneriat cu Primăria Griviţa 

(decembrie 2013) – prof. Silvestru Veronica. 

 Implicare în Programul Naţional „Festivalul Naţional al şanselor tale” (tema: „Şi eu sunt 

cetăţean european”)  – cordonarea concursului „ Şi eu sunt cetăţean european” , clasa a 

VI-a (noiembrie 2013) – prof. Silvestru Veronica. 

 „ Spune NU violenţei”- clasa a XII-a şi a VI-a (aprilie 2014) – prof. Silvestru Veronica 

 Activităţi de voluntariat  în cadrul Centrul Educaţional Creştin Ortodox „Cetatea Sfântului 

Voievod Ştefan cel Mare” – prof. Oprea Cristina, prof. Silvestru Veronica. 

 Parteneriat cu Junior Achievement Romania, în cadrul programului internaţional „Job 

Shadow Day” (7 – 12 aprilie 2014) – prof. Oprea Cristina. 

 Voluntariat în cadrul programului internaţional „Job Shadow Day” (3 aprilie 2014) – prof. 

Oprea Cristina. 

 Participarea la proiectul interjudeţean” Lumea viitorului” – mai – iunie 2014 (organizator 

şi coordonator al elevelor Ivan Andreea şi Borcea Lucreţia – clasa a XI-a G) – prof. 

Silvestru Veronica. 

Catedra de Religie 

 Voluntariat  în cadrul Centrul Educaţional Creştin Ortodox „Cetatea Sfântului Voievod 

Ştefan cel Mare” (noiembrie – iulie) – prof. Giuşcă Gabriela, prof. Maxim Iulian. 

 Organizarea slujbei de pomenire a ctitorului unităţii şcolare (16.09.2013) - prof. Giuşcă 

Gabriela. 

 Implicare în organizarea Zilelor Şcolii (moment comemorativ – ctitorul liceului; oct. 

2013) - prof. Giuşcă Gabriela. 
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 Pregătirea elevilor pentru participarea la Concursul  de colinde „Poveste de Crăciun” (19 

decembrie 2013) - prof. Giuşcă Gabriela. 

 Participare la Conferinţa „Televiziunea şi internetul  – prietenii ori stăpânii noştri?!” (Casa 

de Cultură Bârlad, 27 noiembrie 2013, dr. Virgiliu Gheorghe) - prof. Giuşcă Gabriela, 

prof. Maxim Iulian. 

 Coordonarea a  6 elevi pentru participarea la Adunarea Tinerilor Creştini Ortodocşi din 

Moldova – „Cum (re)devenim tineri?” (Iaşi, 8-10 noiembrie 2013) - prof. Giuşcă 

Gabriela. 

 Sf. Brâncoveni  – martiriul unei familii sfinte şi mărturia de viaţă creştină a familiei de azi 

- Adunarea Tinerilor Ortodocşi din Moldova - Iaşi (2  eleve; 24 mai 2014) – prof. Giuşcă 

Gabriela. 

 Tinereţe şi mărturisire - Adunarea Tinerilor Ortodocşi din Moldova – Nemţişor (vor 

participa 3 elevi ai liceului; 24-27 iulie 2014) – prof. Giuşcă Gabriela. 

 Coordonarea Grupului de tineri ortodocşi „Sf. Ecaterina” - voluntariat  săptămânal 

(sâmbăta, 19.00 -21.30; noiembrie 2013  – iulie 2014) – prof. Giuşcă Gabriela. 

 Coordonarea elevilor claselor a XI-a D şi a VII-a A, pentru participarea la activităţile 

Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bârlad, cu ocazia „Zilei Internaţionale a 

Reducerii Riscului de Dezastre Naturale” (11.10.2013) - prof. Maxim Iulian. 

 Organizarea dezbaterilor şi alegerilor pentru funcţia de Preşedinte al Consiliului Şcolar al 

Elevilor (30.10.2013, 01.11.2013) - prof. Maxim Iulian. 

 Participare la şedinţa Comitetului reprezentativ al Părinţilor pe şcoală (31.10.2013) - prof. 

Maxim Iulian. 

 Profesor coordonator şi profesor evaluator pentru concursul de artă fotografică „Omul şi 

Mediul”, din cadrul Proiectului „Fotografia, cultură în imagini”, finanţat de către Consiliul 

Judeţean Vaslui. În cadrul aceluiaşi proiect, s-a organizat, în aula Colegiului, workshop-ul 

cu tema „Fotografia la nivel de artă (18.10.2013) - prof. Maxim Iulian. 

 Organizarea activităţii  „Tu ce fel de Europă îţi doreşti?” - proiect al Consiliului Judeţean 

Vaslui, în parteneriat cu Centrul de Informare Europe Direct Vaslui (14.11.2013) - prof. 

Maxim Iulian. 

 Participare la masa rotundă dedicată dezbaterilor Proiectului Comenius, cu titlul „Bullying 

and Media” (Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu”, 23.11.2013) - prof. Maxim Iulian. 

 Participare la Conferinţa Regională „Consiliul  Naţional al Elevilor – De la Experienţă la 

Performare” (Bacău, 06.12-08.12.2013) - prof. Maxim Iulian. 

 Organizarea concursului „Poveste de Crăciun” (19.12.2013) - prof. Maxim Iulian. 

 Organizarea, împreună cu membrii Consiliului Şcolar al Elevilor, a concursului ”This 

Christmas is yours!”, destinat elevilor de gimnaziu - prof. Maxim Iulian. 

 Organizarea, în fiecare seară de vineri, a activităţii educative „Seara de film” – prof. 

Maxim Iulian. 

 Organizarea unei activităţi de prevenire a consumului de droguri, cu sprijinul Centrului de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vaslui (21.02.2014) – prof. Maxim Iulian. 

 Organizarea  unui flashmob cu ocazia Zilei Mondiale împotriva discriminării rasiale, pe 

platoul din centrul oraşului (21.03.2014) – prof. Maxim Iulian. 

 Organizarea unor activităţi cu ocazia Zilei Mondiale a Teatrului (27 martie 2014) – prof. 

Maxim Iulian. 
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 Implicare în organizarea Târgului educaţional la Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu” 

– prof. Maxim Iulian. 

 Profesor coordonator la nivel judeţean al Consiliului Şcolar al Elevilor – prof. Maxim 

Iulian. 

 

5) Formare profesională  

Catedra de Geografie 

 Desfăşurarea de activităţi specifice în calitate de membru în Consiliul Consultativ al 

profesorilor de geografie din judeţul Vaslui – prof. Oprea Cristina. 

 Desfăşurarea de activităţi specifice în calitate de membru al Corpului de metodişti al I. S. 

J. Vaslui – prof. Oprea Cristina. 

 Desfăşurarea de activităţi specifice în calitate de responsabil al Cercului Pedagogic nr. 2 – 

zona Bârlad – prof. Oprea Cristina. 

 Organizarea, la nivelul unităţii şcolare, a Consfătuirii profesorilor de geografie din zona 

Bârlad, în calitate de responsabil al Cercului Pedagogic nr. 2 (12.09.2013) – prof. Oprea 

Cristina. 

 Organizarea, la nivelul unităţii şcolare, a Cercului Pedagogic din data de 21.11.2013, în 

conformitate cu calendarul activităţilor metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice stabilit de 

către C. C. D. Vaslui, pentru anul şcolar 2013 – 2014 – prof. Oprea Cristina, prof. 

Silvestru Veronica. 

 Organizarea Cercului Pedagogic din data de 28.03.2014, în cadrul Centrului de Cercetare–

Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni, în conformitate cu calendarul 

activităţilor                     metodico-ştiinţifice şi psihopedagogice stabilit de către C. C. D. 

Vaslui, pentru anul şcolar 2013 – 2014 – prof. Oprea Cristina. 

 Participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Societăţii de Geografie din România – 

filiala Vaslui, desfăşurată în cadrul manifestării „Toamna culturală Huşeană” ( Colegiul 

Naţional „Cuza Vodă” Huşi, 19.10.2013) – prof. Oprea Cristina. 

 Participare la Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Societăţii de Geografie din România – 

filiala Vaslui, desfăşurată în cadrul manifestărilor ocazionate de Zilele Culturale ale 

Bârladului (17 mai 2014) – prof. Oprea Cristina. 

 Participare la Simpozionul Internaţional „Învăţământul contemporan pe coordonate 

europene” (I.S.J.  Timiş, C.C.D. Timiş, Şcoala Gimnazială nr. 2 Lugoj, 1 noiembrie 

2013), cu articolul publicat „Învăţarea centrată pe elev prin intermediul disciplinelor 

opţionale” – prof. Oprea Cristina. 

 Referent ştiinţific pentru două lucrări de specialitate (autor: prof. Borş Ramona, Şcoala 

Gimnazială nr. 9, Bârlad) – prof. Oprea Cristina. 

 Susţinerea inspecţiei curente 1 în vederea obţinerii gradului didactic I (noiembrie 2013) – 

prof. Silvestru Veronica. 

 Informare de specialitate susţinută la nivelul Comisiei Metodice a Diriginţilor (17 

decembrie 2013) – prof. Oprea Cristina. 

 Organizarea fazei locale a Concursului Naţional de Geografie „Terra”, la nivelul unităţii 

şcolare – prof. Oprea Cristina, prof. Silvestru Veronica. 

 Membru în Comisiile locale şi judeţene de organizare şi de evaluare pentru Olimpiada de 

Geografie, Concursul Naţional de Geografie „Terra” şi Sesiunea de comunicări ştiinţifice 

pentru elevii de liceu – prof. Oprea Cristina. 
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 Evaluator în cadrul fazelor locale şi judeţene ale Olimpiadei de Geografie şi ale 

Concursului Naţional de Geografie „Terra” – prof. Oprea Cristina, prof. Silvestru 

Veronica. 

 Însoţitor al loturilor olimpice  ale şcolii la fazele locale şi judeţene ale Olimpiadei de 

Geografie şi ale Concursului Naţional de Geografie „Terra” – prof. Oprea Cristina, prof. 

Silvestru Veronica. 

 Participare,  în calitate de însoţitor, la faza judeţeană a Olimpiadei de Geografie 

(15.03.2014) – prof. Biter Monica. 

 Însoţitor al lotului olimpic al şcolii la faza naţională a Concursului Naţional de Geografie 

„Terra” (10 mai 2014) – prof. Oprea Cristina 

 Însoţitor şi coordonator al lotului olimpic judeţean la faza naţională a Olimpiadei de 

Geografie (Bacău, 6 – 12 aprilie 2014) – prof. Oprea Cristina. 

 Catedra de Religie 

 Participare la cercurile pedagogice - 21.11.2013, Mănăstirea Al.Vlahuţă şi 28.03.2014, 

Şcoala Banca. 

 Informare de specialitate în cadrul Cercului pedagogic din 21.11. 2013, Mănăstirea 

Alexandru Vlahuţă - prof. Giuşcă Gabriela. 

 Organizarea etapei locale a Olimpiadei  de Religie – cult ortodox, 25.01.2014 – prof. 

Giuşcă Gabriela, prof. Maxim Iulian. 

 Membru în Comisia judeţeană de organizare şi de evaluare pentru Olimpiada de Religie – 

prof. Giuşcă Gabriela. 

 Însoţirea loturilor olimpice  ale şcolii la concursuri şi olimpiade, fazele locală şi judeţeană 

– prof. Giuşcă Gabriela, prof. Maxim Iulian. 

 Profesor însoţitor la Olimpiada Naţională de Religie, 1-7 Aprilie 2014 Slatina, jud. Olt – 

prof. Maxim Iulian. 

 Desfăşurarea de activităţi specifice în calitate de metodist al I.S.J. Vaslui, precum şi în 

calitate de membru al Consiliului Consultativ pentru disciplina Religie – prof. Giuşcă 

Gabriela. 

 Membru în comisia de evaluare, din cadrul Protopopiatului Bârlad, a proiectelor parohiale 

din cadrul Concursului naţional „Sfânta Euharistie – lumina vieţii creştine”, organizat de 

Patriarhia Română. 

 Participare la Conferinţa internaţională „Educaţia din perspectiva valorilor” – Chişinău, 

29-30 octombrie 2013, cu articolul publicat „Necazurile şi suferinţa  - rolul lor în 

mântuirea omului” – prof. Giuşcă Gabriela. 

 Participare la cercul pedagogic al profesorilor diriginţi, cu tema „Orientarea şcolară şi 

profesională – premisă importantă a devenirii personale”, desfăşurat la Colegiul Tehnic 

„Marcel Guguianu” Zorleni (28.11.2013) – prof. Maxim Iulian. 

 Participare la activităţile cercului pedagogic al profesorilor diriginţi, cu tema „Rolul stimei 

de sine în propria devenire”, desfăşurat la Colegiul Naţional „Gh. Roşca Codreanu” 

(03.04.2014) – prof. Maxim Iulian 

 Membru în Comisia de organizare a Concursului Naţional interdisciplinar „Cultură şi 

spiritualitate” – faza naţională, desfăşurat la Liceul Ioan Popescu Bârlad, în perioada 

09.05.2014-11.05.2014 – prof. Maxim Iulian. 

 Susţinerea inspecţiei curente 2,  în vederea acordării gradului didactic II (26.11.2013) – 

prof. Maxim Iulian. 
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6) Analiza SWOT  

Puncte tari 

 proiectarea şi desfăşurarea activităţii didactice în conformitate cu legislaţia în vigoare;  

 îmbunătăţirea ofertei educaţionale, prin derularea unor cursuri opţionale, în acord cu 

interesele exprimate de către elevi; 

 comunicarea şi colaborarea eficientă în cadrul comisiei, precum şi în raport cu echipa 

managerială, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, personalul nedidactic, elevii şi 

părinţii; 

 disponibilitate şi implicare activă în pregătirea elevilor pentru performanţă; 

 disponibilitatea membrilor comisiei pentru desfăşurarea unor variate activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare; 

 implicarea cadrelor didactice în proiecte educative la nivel local, judeţean, naţional şi 

internaţional; 

 tezultate foarte bune obţinute la examenele naţionale, concursuri şi olimpiade şcolare; 

 implicarea continuă a membrilor comisiei în activităţile şcolii, contribuind, şi pe această 

cale, la creşterea prestigiului şcolii. 

Puncte slabe 

 uzura fizică şi morală a unor materiale didactice; 

 utilizarea T.I.C. ca instrument de învăţare, sub nivelul dorit, motivată de: numărul 

insuficient de videoproiectoare şi de calculatoare portabile (la nivelul şcolii), lipsa 

softurilor educaţionale de specialitate, indisponibilitatea lecţiilor în sistem A.E.L.  

Oportunităţi 

 standardele ridicate privind desfăşurarea activităţilor didactice şi rezultatele bune ale 

elevilor asigură prezenţa unei populaţii şcolare cu nivel intelectual ridicat;     

 posibila participare a părinţilor la activităţile educative (şi nu numai) ale şcolii; 

 disponibilitatea unor instituţii publice de a veni în sprijinul şcolii (Poliţie, Biserică, 

Primărie, instituţii culturale, ONG-uri); 

 implementarea unor parteneriate cu şcoli din ţară şi din U.E. 

Ameninţări 

 scăderea prestigiului profesiei didactice şi, implicit, scăderea interesului absolvenţilor 

valoroşi de învăţământ superior pentru meseria de dascăl; 

 educaţia nu mai este privită ca un mijloc de promovare socială; de aici, scăderea 

motivaţiei elevilor pentru studiu, ca urmare a perturbărilor apărute în sistemul societal de 

valori; 

 număr redus de ore la disciplinele de învăţământ din cadrul comisiei; 

 programele şcolare prea încărcate centrează actul educativ pe aspectul informativ, în 

defavoarea celui formativ; 

 fluctuaţia de personal generează instabilitate şi, implică, totodată, dificultăţi pe termen 

lung, în privinţa atingerii unor ţinte strategice, la nivelul comisiilor metodice; 

 oferta de formare continuă a cadrelor didactice pusă la dispoziţie de către C.C.D. Vaslui 

este variată, însă inaccesibilă, de cele mai multe ori, din motive pecuniare etc. 

 

                                                                                    Responsabil Comisie metodică, 

                                                                                    Prof. Cristina OPREA     
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RAPORT DE ACTIVITATE CATEDRA DE INFORMATICA  

AN SCOLAR 2013-2014 

COMPONENTA  

In anul scolar 2013-2014 membrii catedrei de disciplina informatica a fost compus din 

profesorii care predau disciplinele informatica, tehnologia informatiei si comunicarii la clasele 

IX-XII si educatie tehnologica la clasele de gimanziu V-VIII respectiv profesor Gradinaru 

Ion, profesor Vlad Giurcanu, profesor Babai Anamaria, profesor Iosub Neculai si profesor 

Tataru Neculai. Dintre care 3 profesori titulari ( Gradinaru Ion , Vlad Giurcanu si Babai 

Anamaria) si doi profesori suplinitori. 

ATRIBUTII  

In urma sedintei de consfatuire a cadrelor didactice specialitatea informatica din 

septembrie 2013 activitatea in anul scolar precedent a debutat cu intocmirea documentelor ce 

tin de planificarea calendaristica a activitatii scolare curente si consolidarea dosarului 

individual ai profesorilor componenti ai catedrei.  Elementul cheie pentru care trebuie 

memntionati toti profesorii fiind notarea deosebit intensa si ritmica a activitatii scolare ( de 

mentionat rubricile si cu peste 10 note ale prof. Vlad Giurcanu ) 

DIRECTII DE ACTIVIATE  

O prima directie a activitatii la care s-au facut remarcati membrii prof Iosub Neculai si 

Gradinaru Ion a fost de implicare activa in redactorea documentelor ce tin de viata scolii 

nespecific de specialitatea informatica . Este vorba de redactarea orarului scolar , organizarea 

si modernizarea site-ului scolii . 

Toti membrii catedrei sunt de numit si in ceea ce priveste sprijinirea demersurilor 

pentru dezvoltarea bazei materiale lucru de altfel jurnalizat si in prima sedinta de consiliu 

profesoral. Este vorba de achizitia de noi calculatoare in cele doua laboratoare de informatica 

, dotarea cu videoproiectoare si ecrane de proiectie , planse , prezentari si alte documente in 

format electronic. Astfel au exista bune conditii , superioare celor din anii anteriori , atat 

pentru activitatea didactica curenta cat si pentru diferite alte activitati precum sustinerea de 

cursuri de pregatire si specializare , activitati ale altor discipline ce implica utilizarea tehnicii 

de calcul din dotarea liceului.  

S-a trecut totodata la structurarea, organizarea si eficientizarea retelei interne de 

calculatoare ( de numit efortul benevol si nerenumerat al prof. Vlad Giurcanu si Iobub 

Neculai ) rezolvandu-se astfel nevoi elementare ce trebuiau sa existe de mult . Este vorba de 

asigurarea unor servicii in retea ( servere ) fara de care nu ne puteam desfasura in conditii 

optime activitatea . 

Conform regulamentelor scolare s-au sustinut si asistente la orele de curs existand 

dovada proceselor verbale de inspectie la clasa ( in cazul prof. Babai Anamaria si al cazului 

de titularizare la disciplina educatie tehnologica spre sfarsitul anului scolar )   

Cea de a treia directie de numit  vizeaza activitati extracuriculare si extrascolare in 

colectiv sau individual. Sunt de jurnalizat activitatile cultural educative ale prof. Vlad 
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Giurcanu si Gradinaru Ion care ca diriginti s-au impus valoric atat in fata elevilor cat si a 

colegilor profesori. De mentionat activitati tematice si de implicare activa in viata comunitatii 

( prof. Gradinaru Ion ca membru in asociatia “Strefan cel Mare” , prof. Vlad Giurcanu ca 

vice-presedinte al asociatiei “Viitor trecutului nostru” )  

Se pot face aprecieri asupra calitatii actului didactic si prin prisma faptului ca nu au 

existat cazuri care sa poata fi numite esecuri in ceea ce priveste prestatia elevilor la examene 

ce au implicat disciplina informatica: bacalaureat, proba de competente digitale si examen de 

atestat profesional (prof. Vlad Giurcanu si prof. Gradinaru Ion)  

Insusirea din constiinta a sloganului “Excelenţă prin asumarea tradiţiei şi a valorilor 

prezentul” , inseamna pentru profesorii catedrei de informatica, urmarirea unei linii care sa 

promoveze performanta si lucrul in echipa . Este momentul sa numim efortul benevol, 

constant si nerenumerat pentru activitatea de performanta ce a generat rezultate remarcabile . 

Atat calificari la competii judetene si nationale ( prof. Iosub Neculai , Gradinaru Ion , Vlad 

Giurcanu ) cat si rezultate notabile la nivel national ( prof. Gradinaru Ion – mentiune ONI 

,Oradea ;  prof. Vlad Giurcanu – mentiune GrepT, Botosani , locul 3 –Creativitate 

Digitala,Bacau ) cat si superlative la nivel national cu reverberatii onorifice in presa locala si 

centrala ( prof. Vlad Giurcanu – locul 1, Infoeducatie ).  Prof. Vlad Giurcanu este singurul 

membru in consiliul consultativ judetean si in anul scolar precedent a indeplinit atributia de a 

revizui cerintele le nivel judetean pentru examenul de atestat profesional.  Dand curs 

principiilor contemporane de analiza SWOT este totusi de numit si necesitatea unei mai bune 

coordonari a activitatii de performanta la nivel gimnazial existand conditiile umane si 

materiale pentru ca rezultatele sa fie mult mai laudative. 

In anul scolar precedent activitatea de formare profesionala si perfectionare continua a 

insemnat parcurgerea a doua stagii de pregatire la Iasi sub egida Facultatii de informatica 

Universitatea A.I.Cuza” Iasi ( prof. Gradinaru Ion , prof. Vlad Giurcanu ) “Programare C# 

.NET” oferind astfel posibilitatea unei oferte mai bogate a curriculei scolii noastre in ceea ce 

priveste domeniul real si cunostintele IT in special la clasele a XII. 

CONCLUZII 

Prezentul raport traseaza in linii mari esenta activitatii la disciplina informatica la Colegiul 

National “Gh.R.Codreanu – Barlad. Sunt si alte aspecte care ar trebui expuse dar care se pot 

consulata in rapoartele , planurile , conspectele si notele din dosarele individuale ale 

profesorilor membri ai catedrei .  

 

sef catedra,  

Prof. Vlad Giurcanu 
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Raportul de  activitate al Comisiei metodice a profesorilor de educaţie 

fizică, educaţie plastică şi educaţie muzicală 

an şcolar 2013-2014 

 

 Activitatea desfăşurată în anul  şcolar 2013 – 2014  a fost în conformitate cu 

planificarea întocmită. Profesorii au susţinut multe ore de pregătire cu elevii, în vederea 

obţinerii unor rezultate bune şi foarte bune în activităţile desfăşurate. 

D-na prof. Gina Voinea a participat cu elevii colegiului la Olimpiada şcolară judeţeană  

organizată de ISJ Vaslui, obţinând la volei locul I  şi locul III  şi la şah locul II.  

-în cadrul comisiei metodice d-na profesoară a susţinut un referat ; 

- a organizat un campionat de şah între clase împreună cu ceilalţi colegi de educaţie fizică, 

respectiv d-l prof. Vlad Velica şi Andrei Gheorghiţă. 

 D-l prof. Vlad Velica a pregătit echipa de fotbal – gimnaziu, participând la 

competiţiile organizate între şcolile gimnaziale din Municipiul Bârlad. 

Domnul  profesor de educaţie plastică Antonio Palie a sustinit la Şcoala Gimnaziala 

“Iorgu Radu” Bârlad, în cadrul cercului pedagogic un referat cu tema “Tendinţe în arta 

contemporană”. 

         D-l prof. Cornel Pleşu a realizat următoarele activităţi: 

 - a pregătit elevii pentru concursul “Poveste de Crăciun”  desfăşurat la Col. Nat. “Gh. Roşca 

Codreanu”; 

-  a participat cu elevii colegiului la spectacolul organizat de Primăria Municipiului Bârlad cu 

ocazia sărbătorilor de iarnă; 

- a fost membru în  corul cadrelor didactice care a  susţinut un recital de colinde în cadrul 

colegiului; 

-a participat cu elevii colegiului la Concursul judetean “Ritmuri pe portativ” unde a obtinut 

premiul I; 

-a participat cu grupul “Ecou” la concursul judetean “Florile copilariei” Arad si Barlad unde a 

obtinut trofeul si premiul I pe genuri muzicale; 

- în cadrul cercului pedagogic care a avut loc la Şoala Gimnazială “Ep. I. Antonovici” Bârlad  

a susţinut o lecţie demonstrativă cu tema “Intervale muzicale – Cvarta si cvinta”. 

 D-na prof. Eleonora Scînteie a realizat următoarele activităţi: 

-în cadrul cercului pedagogic care a avut loc la Şoala Gimnazială de Arte “N.N.Tonitza” 

Bârlad, a susţinut o lecţie demonstrativă cu tema “Fa major-re minor”; 

- a pregătit elevii pentru concursul “Poveste de Crăciun” desfăşurat  la Col. Nat. “Gh. Roşca 

Codreanu”; 
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- a organizat un recital de colinde cu cadrele didactice prezentat în incinta colegiului; 

-în cadrul comisiei metodice a susţinut o lecţii demonstrative; 

-a desfăşurat un program artistic şi activităţi de voluntariat constând în colectare şi donare de 

jucării împreună cu elevii clasei a VI-a B cu ocazia sărbătorilor de iarnă în cadrul Casei de 

Tip Familial “Casa cu Grădina” Bârlad; 

- a fost profesor supraveghetor la Olimpiada de Limba şi literatura română, faza locală,la 

admiterea elevilor in clasa a V-a si la Bacalaureat; 

 În luna Ianuarie toate cadrele didactice s-au implicat în cadrul comisiei metodice la 

dezbaterea cu tema ” Rolul ed. fizice, a ed plastice şi a ed. muzicale în formarea personalităţii 

adolescentului”; 

-a participat cu elevii colegiului la Concursul judetean “Ritmuri pe portativ” unde a obtinut: 1 

premiu II si 2 premii III; 

-a participat cu elevul Veniamin Vlad la concursul interjudetean “Traditii si obiceiuri 

oglindite in arta plastica si decorativa” obtinand premiul I; 

-a participat cu grupul “Ecou” la concursul judetean “Florile copilariei” Arad si Barlad 

obtinand trofeul si premiul I pe genuri muzicale; 

- a participat la Concursul International “Ghiocelul de argint” obtinand cu elevul Tufa Razvan 

– Dragos premiul I, premiul special si premiul “Vis de artist” si cu eleva Chiosa Moni premiul 

II si premiu special din partea fundatiei culturale  “Star-2000”. 

                                  

 

RAPORTUL   SEMESTRIAL AL ACTIVITĂŢILOR FORMALE ŞI NONFORMALE  

AN ŞCOLAR 2013-2014 

 În sistemul de învăţământ românesc, cadrul activităţii educative şcolare şi extraşcolare 

constituie spaţiul capabil de a răspunde provocărilor societăţii actuale, în sensul în care 

conceperea flexibilă a acesteia permite o continuă actualizare a conţinutului învăţării şi a 

metodelor didactice centrate pe elev, precum şi o monitorizare şi evaluare de calitate a 

rezultatelor învăţării. Totodată particularităţile specifice facilitează implementarea noii 

abordării didactice prin care elevul devine resursă, producător, lider de opinie, deci participant 

activ. 

Pentru a deveni cu adevărat o dimensiune permanentă a existenţei umane, educaţia 

trebuie să aibă un caracter global, articulând eficient educaţia formală cu cea informală şi 

nonformală. Educaţiei formale îi revine primul loc în misiunea de a-i pregăti pe elevi pentru 

învăţarea continuă şi pentru selecţionarea, ierarhizarea şi prelucrarea informaţiei acumulate în 

afara orelor de curs. În raport cu educaţia permanentă (concepută ca un principiu 

organizatoric al întregii educaţii,  ce „implică un sistem complet, coerent şi integrat, oferind 

mijloace proprii de a răspunde aspiraţiilor de ordin educativ şi cultural ale fiecărui individ, 

potrivit facultăţilor sale; ce  este destinat sa permită fiecăruia să- şi dezvolte personalitatea pe 

durata întregii vieţi prin muncă sau prin activităţile sale”.), educaţia formală apare ca o etapă 

foarte importantă cu pregătirea individului, dar numai ca o etapă: ea trebuie sa pregătească 
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fiinţa umană în vederea întreprinderii pe cont propriu  a procesului de autoinstruire şi 

autoeducaţie continuă. E cert că educaţia formală trebuie îmbinată cu alte moduri sau tipuri de 

educaţie. Motiv pentru care rolul educaţiei nonformale devine unul esenţial în desăvârşirea 

personalităţii unui elev.  

 Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea 

educativă şcolară şi extraşcolară  are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele 

individuale, diverse ale tuturor copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. 

 Activităţile educative formale şi nonformale desfăşurate la nivelul Colegiului Naţional 

“Gh. Roşca Codreanu” – Bârlad au urmărit dezvoltarea personalităţii elevilor, a abilităţilor 

necesare obţinerii succesului social, stimularea creativităţii elevilor, încurajarea  talentelor 

manifestate în diferite domenii: artistic, literar, plastic, precum şi în direcţia dobândirii unor 

abilităţi şi deprinderi practice de lucru în diverse domenii de activitate conexe şcolii.  

 

1. Activitatea Comisiei metodice a diriginţilor 

Conform planului mangerial, pe parcursul anului şcolar 2012-2013,s-au desfăşurat 

următoarele activităţi: 

a) Comisia diriginţilor claselor gimnaziale 

Diriginţii au organizat colectivele de elevi, prin alegerea şefului clasei şi a celorlalţi 

responsabili, au programat şi desfăşurat şedinţele cu părinţii. Au fost întocmite planificările 

activităţilor la orele de consiliere şi orientare, precum şi a celor extraşcolare pentru semestrul 

I. 

În luna septembrie, în cadrul unei prime întâlniri, am prezentat Planul managerial şi s-

a discutat cu privire la tematica activităţilor,  programarea şi organizarea acestora. 

În luna octombrie, prof. Eleonora Scânteie a prezentat referatul cu tema Metode 

educaţionale interactive utilizate la ora de dirigenţie.  
Domnul profesor Mihalache Dumitru a coordonat dezbaterea Portofoliul dirigintelui: 

conţinut, mod de realizare, utilitate la întâlnirea din luna noiembrie. 

În decembrie, prof. Cristina Negruţ a susţinut lecţia deschisă la clasa a VIII-a cu tema 

Cum ne susţinem un punct de vedere? 
Profesor Tomescu Dorina a prezentat referatul Orientarea socio-profesională, un 

deziderat al educaţiei europene, în ianuarie 2014. 

În ceea ce priveşte activităţile extracurriculare, amintim de vizionarea unor spectacole 

la Teatrul „V.I. Popa”, Bârlad, şi de implicarea elevilor şi a diriginţilor în pregătirea pentru 

participarea la concursul Poveste de Crăciun. Menţionăm că de organizarea acestui concurs  

s-a ocupat colectivul clasei a VI-a A (coordonator profesor Iulian Maxim). De asemenea, 

elevii claselor gimnaziale au răspuns propunerii lansate de Consiliul elevilor de a participa la 

diferite concursuri, precum „Cel mai frumos brad de Crăciun” sau „Cea mai împodobită 

clasă”, ”This Christmas is yours!”.  

 

b) Comisia diriginţilor claselor liceale 

Diriginţii au organizat colectivele de elevi, prin alegerea şefului clasei şi a celorlalţi 

responsabili, au programat şi desfăşurat şedinţele cu părinţii. Au fost întocmite planificările 

activităţilor la orele de consiliere şi orientare, precum şi a celor extraşcolare pentru semestrul 

I. 

În luna septembrie, în cadrul unei prime întâlniri, am prezentat Planul managerial al 

comisiei, s-a făcut o analiză a  activităţii desfăşurate în cadrul  comisiei diriginţilor în anul 

şcolar 2012-2013 şi s-a discutat cu privire la tematica activităţilor,  programarea şi 
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organizarea acestora: Managementul activitatii dirigintilor-Stabilirea responsabilitatilor, 

activitatilor. 

În luna octombrie, prof. Aura Tilibaşa a susţinut lecţia deschisă cu tema  Harta 

valorilor, prof. Viorica Alexandrescu a prezentat referatul cu tema Metode educaţionale 

interactive utilizate la ora de dirigenţi, dna prof. Chiţiga Ramona în cadrul aceleiaşi teme a 

susţinut referatul “Folosirea metodelor  interactive de grup în eficientizarea predării şi 

învăţării”, iar prof. Veronica Silvestru  a prezentat o serie de carţi necesare în desfăşurarea 

orei de consiliere şi orientare( informare de specialitate). 
În luna noiembrie domnul profesor Maxim Iulian a prezentat o serie de materiale de la 

Cercul pedagogic, care a avut loc la Colegiul Tehnic „ M Guguianu” Zorleni iar prof. Stoica 

Diana a condus dezbaterea cu tema: Portofoliul dirigintelui: conţinut, mod de realizare, 

utilitate, nov. 2013 
 

În decembrie, prof. Mirela Petrea a susţinut lecţia deschisă la clasa a XI-a A cu tema 

Autocunoaşterea, iar prof. Cristina Oprea a prezentat o informare de specialitate. 

Tot în luna decembrie,  prof. Bumbu Mihaela a ţinut  lecţia deschisă cu tema:  

“Conflictele specifice vârstei tinere”– clasa a IX-a E.  

Profesor Gabriela Giuşcă a susţinut lecţia demonstrativă cu tema Stiluri de învăţare, 

iar prof. Corina Macovei a prezentat referatul Elaborarea unui model de educaţie pentru 

cariera în activităţile la clasă, în ianuarie 2014. 

De menţionat sunt şi diversele acte de caritate şi voluntariat cu ocazia Crăciunului, 

cum ar fi cel realizat de clasa a XII-a C, numit „Învaţă să dăruieşti!”, coordonat de prof. 

Veronica Silvestru sau activitatea organizată de Consiliul Elevilor numită „Îngerii de 

Crăciun”.  

 

2. Activităţi educative extraşcolare 

Cu ocazia Zilei limbilor străine (26 sept. 2013) s-au desfăşurat mai multe activităţi 

printre care amintim : 

-    Concursul « Quiz linguistique » adresat claselor a XI-a, un concurs de cultură generală 

privind aspectele lingvistice ale diferitelor limbi, organizat de prof. Corina Macovei în 

colaborare cu prof. Bumbu Mihaela şi prof. Tomescu Dorina. Echipajele claselor a XI-a au 

fost formate din 3 elevi de la fiecare clasă. Aceştia au parcurs o sitografie în prealabil  care a 

cuprins 52 de întrebari. La sfârşitul concursului, juriul a desemnat toate echipajele ca fiind 

caştigatoare, datorită răspunsurilor complete date de către elevi. 

-    Sketch "La tour du monde" în cadrul căruia au fost folosite limbile franceză, spaniolă, 

coreeană şi engleză redactat şi pus în scenă de elevi ai clasei a XI-a E sub îndrumarea prof. 

Bumbu Mihaela 

-    Interviu spontan (filmat) care a avut ca obiectiv testarea cunoştinţelor de limbi străine ale 

bârlădenilor, realizat de elevi ai clasei a XI-a F sub îndrumarea prof. Bumbu Mihaela 

-    Expoziţie de afişe cu semnificatia Zilei de 26 septembrie, dar şi cu diferite curiozităţi 

lingvistice din diferite limbi europene. Aceasta activitate a fost realizata de câţiva elevi de la 

clasele a XI-A şi a XI-D, sub îndrumarea  prof. Corina Macovei. 

-    Turneu muzical – cantec in cateva limbi europene, interpretat de colectivul clasei a X-a 

F, coord. prof. Corina Macovei 

-    Concursul Euromots la care au participat elevii claselor a VII-a, organizat de d-na 

profesor Dorina Tomescu.    

http://colegiulcodreanu.ro/?ro_ziua-european%EF%BF%BD%EF%BF%BD-a-limbilor,55   

Pe data de 03.10.2013, în Aula Colegiului a avut loc activitatea cercului astronomic 

"Nova Polaris" coordonat de prof. Petrea Mirela. Cu această ocazie, s-a desfăşurat o 

conferinţă ştiinţifică susţinută de elevi şi profesor Petrea Mirela.  Au prezentat informări 

ştiinţifice elevii: 

Clisu Cristina - "Nebuloase" 

http://colegiulcodreanu.ro/?ro_ziua-european%EF%BF%BD%EF%BF%BD-a-limbilor,55
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Rotaru Diana şi Grozavu Sorin - "Constelaţii" 

Ivanovici Laura şi Micu Vlad - "Noutăţi în astronomie" 

Moisă Cosmin - "Formarea Lunii" 

Sabadac Claudia - "Comete" 

http://colegiulcodreanu.ro/?ro_s%EF%BF%BD%EF%BF%BDpt%EF%BF%BD%EF%BF%

BDm%EF%BF%BD%EF%BF%BDna-mondial%EF%BF%BD%EF%BF%BD-a-

spa%EF%BF%BD%EF%BF%BDiului-cosmic,54  

 În data de 11.10.2013 cu ocazia „Zilei Internaţionale a Reducerii Riscului de Dezastre 

Naturale” am participat cu clasa a XI-a D şi a VII-a A, la activitaţile Inspectoratului pentru 

Situaţii de Urgenţă Bârlad.  

 Activităţi de prevenire a traficului de persoane organizate de prof. Stoica Diana şi 

psih. Mocanu Mona, consemnând astfel ziua de 18 octombrie, ca fiind Ziua Europenă de 

Luptă Împotriva Traficului de Persoane.  

  Activitate extraşcolara desfăşurată cu ocazia „Zilei eroilor” (25.10.2013) de către 

prof. Grăjdeanu Cristinel împreună cu clasa a XII-a G. 

 Programul desfăşurat cu ocazia Zilei şcolii (25 octombrie 2013) care a cuprins: 

Concursul tradiţional pentru clasele a IX-a „Şi eu sunt Codrenist!”, organizat de clasa a 

XII-a F, prof. diriginte Jitcă Daniela Rodica, printre invitaţi enumerăm: Primar ing. 

Constantin Constantinescu, viceprimar prof. Marin Bunea, senator Gabriela Creţu.  

  Asociaţia Club Rotaract Vaslui a derulat proiectul „Fotografia, cultură în imagini”, 

proiect finanţat de Consiliul Judeţean Vaslui. Tot în cadrul aceluiaşi proiect am organizat în 

data de 18.10.2013 în aula Colegiului Codreanu worksop-ul cu tema „Fotografia la nivel de 

artă”. Am efectuat împreună cu dnu prof. Angheluţă Cătălin preselecţii pentru concursul de 

artă fotografică „Omul şi Mediul”. 

 În data de 14.11.2013 am organizat activitatea „Tu ce fel de Europă îţi doreşti?” un 

proiect al Consiliului Judeţean Vaslui în parteneriat cu Centrul de Informare Europe Direct 

Vaslui.  

               Şi-au derulat activităţi sistematice mai multe cluburi, cercuri din Colegiu: 

clubul de lectura, coordonat de  dna prof. Negruţ Cristina si de dl. prof.  Andrei Huiban, 

trupa de teatru coordonată de dna. prof. Nistor Cristina intitulată „FRINGE”, s-a dorit şi 

realizarea revistei şcolii care va apărea semestrial având următoarele secţiuni: Din viaţa 

liceului (cronicar), Eseistică, Ficţiune, Limbă-limbaj-vorbire, Arte vizuale.  

 Cercul de astronomie “Nova Polaris”  şi-a continuat colaborarea cu clubul de 

astronomie de la muzeul “V. Pârvan”. Activităţi în colaborare cu Muzeul “V. Pârvan” în 

cadrul Clubului de astronomie unde  membrii cercului liceului au ţinut lecţii de astronomie la 

un public larg din municipiul Barlad. Prezentare –material ştiinţific  la conferinţa dedicată  –

“Săptămânii mondiale a spaţiului cosmic” la sediul central al Muzeului “Vasile Parvan. S-a 

organizat tabăra de astronomie la Tutova. 

 În data de 23.11.2013  am participat în cadrul Colegiului Tehnic „Marcel Guguianu” 

Zorleni, la masa rotundă dedicată dezbaterilor Proiectului Comenius cu titlul „Bullying and 

Media”.  

Împreună cu dna prof. Giuşcă Gabriela şi elevi din toate clasele, am participat în data 

de 27.11.2013, la conferinţa cu titlul „Televiziunea şi Internetul – prietenii sau stăpânii 

noştri” susţinută de dr. Virgiliu Gheorghe la Casa de Cultură.  

http://www.vrn.ro/%E2%80%9Edeschideti-ochii-proiect-educativ-la-colegiul-codreanu-din-

barlad         

Proiect educativ cu titlul „Deschideţi ochii” în colaborare cu fundaţia “Podul 

Dragostei” care are ca scop educarea elevilor în vederea protejării împotriva traficului de 

persoane. La acest eveniment care a avut loc în aula Colegiului Codreanu, au participat 

reprezentanţi de la Centrul Regional Împotriva Traficului de Persoane Iaşi, Ionel Stefãnicã 

Armeanu, directorul DGASPC Vaslui.  

Elevii Colegiului  au participat în acest an la Zayed Future Energy Prize sub 

îndrumarea dnei. prof. Croitoru Nicoleta la  competiţia anuală, la nivel internaţional, care 

http://colegiulcodreanu.ro/?ro_s%EF%BF%BD%EF%BF%BDpt%EF%BF%BD%EF%BF%BDm%EF%BF%BD%EF%BF%BDna-mondial%EF%BF%BD%EF%BF%BD-a-spa%EF%BF%BD%EF%BF%BDiului-cosmic,54
http://colegiulcodreanu.ro/?ro_s%EF%BF%BD%EF%BF%BDpt%EF%BF%BD%EF%BF%BDm%EF%BF%BD%EF%BF%BDna-mondial%EF%BF%BD%EF%BF%BD-a-spa%EF%BF%BD%EF%BF%BDiului-cosmic,54
http://colegiulcodreanu.ro/?ro_s%EF%BF%BD%EF%BF%BDpt%EF%BF%BD%EF%BF%BDm%EF%BF%BD%EF%BF%BDna-mondial%EF%BF%BD%EF%BF%BD-a-spa%EF%BF%BD%EF%BF%BDiului-cosmic,54
http://www.vrn.ro/%E2%80%9Edeschideti-ochii-proiect-educativ-la-colegiul-codreanu-din-barlad
http://www.vrn.ro/%E2%80%9Edeschideti-ochii-proiect-educativ-la-colegiul-codreanu-din-barlad
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celebrează realizările ce reflectă impactul, inovaţia şi viziunea pe termen lung în domeniul 

energiei regenerabile şi al sustenabilităţii. 

Echipa formată din 4 membri ai consiliului elevilor al liceului: Mihaela 

Iftemie (preşedintele consiliului judeţean Vaslui), Roxana Frunză (coordonator şi membru al 

departamentului de ”concursuri şcolare si extraşcolare”), Alexandru Blînda (membru al 

departamentului de ”Cultură-educaţie-programe şcolare”) şi Alexandru Postolache, care sub 

îndrumarea domnişoarei profesoare Nicoleta Croitoru au lucrat pe parcursul verii la realizarea 

unui proiect prin care doresc implementarea panourilor solare fotovoltaice ca sursă principală 

de energiei pentru şcoală şi înlocuirea tuburilor de neon cu un sistem de iluminat bazat pe 

LED-uri. 

Colegiul Naţional "Gheorghe Rosca Codreanu" a câştigat premiul în valoare de 

100.000 de dolari, prin participarea la concursul internaţional "Zayed Future Energy 
Prize", o iniţiativă a companiei Masdar, în onoarea părintelui fondator al Emiratelor Arabe 

Unite, Sheik Zayed bin Sultanal Nahyan. 

 Ca urmare a calificarii în finala concursului, organizatorii Zayed Future 

Energy Prize au trimis doi reprezentanţi în perioada 28-29 noiembrie în vizită la liceul 

nostru; scopul acestora a fost realizarea unui film care să prezinte atât şcoala noastra în faţa 

celorlalti competitori cât şi impactul care s-ar produce asupra liceului şi comunitătii locale 

odată cu implementarea proiectului. 

(http://www.youtube.com/watch?v=ktrSHV3VoSw )  

  Colegiul Codreanu a fost anuntat câştigător pe 20 ianuarie 2014, când o echipa 

formată din doamna director Tita Chiru, domnişoara profesoară Nicoleta Croitoru şi Roxana 

Frunza au mers la decernarea premiilor în Abu Dhabi, desfăşurată în cadrul Abu Dhabi 

Sustainability Week 2014. 

01.12.2013 dl prof. Grjdeanu Cristinel a organizat activităţi cu ocazia „Zilei Naţionale 

a României”. 

 12.12.2013 am organizat activitatea „Cariera şi viaţa de student în Londra”, 

împreună cu studentul Răzvan Creangă, masternad la King‟s College London unde elevii au 

aflat informaţii despre selecţia universităţilor, procesul de aplicare şi surse de finanţare.  

  Dna prof. Postolache Daniela în data de 21.11.2013 a vizitat împreună cu elevii 

claselor a XI-a G,E,D,  Bursa de Valori Bucureşti, vizita având un caracter de informare 

necesar orelor de economie. Tot dna. prof. Postolache Daniela a vizitat împreună cu elevii 

claselor aX-a A,C,E,G, Fabrica Coca-Cola Ploieşti, pt. a înţelege modul de funcţionare a 

unei companii prin observarea directă a secţiilor de producţie, a proceselor ce se desfăşoară pe 

parcurul unei zile de muncă, vizita având un caracter de informare-observare necesar orelor 

de educaţie antreprenorială.  

               
21 februarie 2014 am organizat o activitate de prevenire a consumului de droguri cu sprijinul 

Centrului de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vaslui. Din partea Centrului de 

Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vaslui a fost prezentă dna. Cobzaru Valerica – 

specialist prevenirea criminalităţii, care a prezentat următoarele teme: Droguri – definiţie şi 

clasificare; Efectele consumului de substanţe noi cu proprietăţi psihoactive, denumite generic 

„etnobotanice” în plan fizic, psihic şi social; Implicaţiile juridice ale consumului de 

„etnobotanice”; Vizionarea de spoturi şi filme pe această tematică.  

http://colegiulcodreanu.ro/?ro_activitate-cu-agentia-nationala-antidrog,64  

24-februarie-2014 S-a desfăşurat activitatea „Scrisoarea de Dragobete” pentru a-i încuraja la 

exprimarea sentimentelor prin scris. Într-o societate în care tinerii se exprimă mai mult în 

mediul online decât în viaţa reală, mai mult în format electronic decât în scris de mână, avem 

nevoie să conştientizăm această problemă şi să le oferim tinerilor ocazia să se exprime şi în alt 

mod , mai constructiv prielnic dezvoltării lor ca persoane. 

 

 

21 martie 2014 Flashmob organizat cu sprijinul Primăriei Bârlad pentru a sărbători Ziua 

http://www.youtube.com/watch?v=ktrSHV3VoSw
http://colegiulcodreanu.ro/?ro_activitate-cu-agentia-nationala-antidrog,64
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Antidiscriminării Rasiale. În cadrul unui flashmob spontaneitatea este cel mai important 

lucru- noi am găsit-o în atitudinea tuturor bârlădenilor care se aflau pe Platou între orele 

13:30-14:30. Sperâm câ am adus un surplus de toleranţă cu privire la discriminarea rasială, 

contribuind la combaterea acesteia. Aici aveti Videoclipul din Barlad:   

 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9M_-zM7jB_I  

 

27 martie 2014, Elevii Colegiului Naţional „Ghe. Roşca Codreanu” au sărbătorit joi, 27 

martie 2014, orele 17.00 în Aula şcolii, Ziua Mondială a Teatrului. Programul ativităţii:  

• Adaptare dramatizata dupa Ursul pacalit de vulpe, de Ion Creanga 

(joaca elevi ai clasei a V-a: Iordan Maria, Cososchi Maria, Teletin Sebastian, Metehau 

Cristina, Savinescu Ioana, Radu Viviana, Gimbuta Miruna, Razmerita Tiberiu) 

• Adaptare dramatizata dupa Pomul care face ciori, de Octav Pancu Iasi  

(joaca elevii clasei a VII-a: Munteanu Andu si Damian Cristina) 

• O seara in familie, de Vladimir Helmis  

(joaca elevi ai clasei a IX-a D: Dimofte Tudor, Nechifor Cezar si Sirbu Ana-Maria) 

http://colegiulcodreanu.ro/?ro_ziua-mondiala-a-teatrului-27-martie-2014,68  

16 mai 2014 Ziua Internaţională a Familiei – Pentru a sărbători ”Ziua Internaţională a 

Familiei” a fost organizată activitatea ”Free Hugs” luminând feţele trecătorilor din oraşul 

Bârlad. Răspunsurile spontane au fost pe măsură ,”o îmbrătişare fiind echivalentul a 10 ore de 

terapie”. 

http://colegiulcodreanu.ro/?ro_free-hugs,73  

 

"Cunoaşte-te ca cetăţean european " Proiectul are ca temă principală participarea activă a 

tinerilor în societatea civilă (domeniul politicii de tineret)  prin informarea acestora în ceea ce 

priveşte cetăţenia europeană, politica UE şi cea naţională în domeniu tineretului şi dezvoltarea 

competenţelor specifice acestui domeniu.  Obiectivul principal al proiectului : Implicarea şi 

participarea tinerilor la decizia publică în problemele care îi privesc (democraţia 

reprezentativă, în societatea civilă la toate nivelurile şi în societate în general) şi 

responsabilizarea acestora în ceea ce priveşte identificarea şi soluţionarea propriilor probleme. 

18 mai 2014 Mesaj pentru tânarul de astăzi Duminică, 18 mai, Consiliul Judeţean al 

Elevilor Vaslui a desfăşurat proiectul "Mesaj pentru Tânărul de Astăzi". Acţiunea este iniţiată 

de Asociatia Tinerilor pentru Romania, în parteneriat cu Consiliile Judeţene ale Elevilor din 

ţară. Aceasta a avut scopul de a atenua conflictul dintre generaţii şi a ajuta la realizarea unui 

studiu naţional privind modul adulţilor de a vedea actuala generaţie.- 

 Parteneriate:  

 Parteneriat cu Teatrul „V.I. Popa”  

 Parteneriat cu Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Vaslui „Împreună pentru 

siguranţă”, scopul fiind prevenirea şi combaterea faptelor antisociale ce se produc în 

mediul şcolar preuniversitar 

 Parteneriat pentru implementarea programelor Junior Achivment România, prof. 

responsabil Postolache Daniela 

 Parteneriat cu fundaţia „Podul Dragostei” cu titlul „Deschideţi ochii”  care are ca scop 

educarea elevilor în vederea protejării împotriva traficului de persoane 

 Parteneriat educaţional „Diferiţi, dar egali în drepturi”, coordonator prof. Păun 

Oana Georgiana, scopul fiind formarea deprinderilor de socializare, promovare a 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=9M_-zM7jB_I
http://colegiulcodreanu.ro/?ro_ziua-mondiala-a-teatrului-27-martie-2014,68
http://colegiulcodreanu.ro/?ro_free-hugs,73
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dialogului, a comunicării între elevii Colegiului şi Asociaţia „Pentru noi” ca premisă a 

dezvoltării unor relaţii de toleranţă, lipsite de prejudecăţi, a integrării elevilor cu nevoi 

speciale în cadrul comunităţii 

 Parteneriat educaţional „O zi, trei semnificaţii – 9 mai” între Şcoala gimnazială 

„Principesa Bibescu”, Şcoala gimnazială „Vasile Pârvan” şi Colegiul Naţional „Gh. 

Roşca Codreanu” 

                  Alte activităţi desfăşurate:  

 Seara de film - vizionare de film săptămânală, responsabil prof. Iulian Maxim; 

Organizatori:  Blânda Alexandru, Sabadac Claudia, Broştic Ionuţ, Amăriuţei 

Andreea.  

 Prezentarea ofertei educationale a Universitatii Tehnice „Gheorghe Asachi” Iasi,  prin 

pliante, afise, intalniri directe  cu cadre didactice si studenti ai facultatii. 

 Concursul tradiţional “Poveste de Crăciun”, organizat de clasa a VI-a A , prof. diriginte 

Maxim Iulian, 19 decembrie 2013; 

 Organizarea tombolelor de Crăciun de către majoritatea diriginţilor din liceu; 

 

3. Săptămâna Educaţiei Globale – Tema „Adoptă un stil de viaţă durabil”  11-18 

oct. 2013 

 „Adoptă un stil de viaţă sănătos” Dezbatere care să promoveze stilul de viaţă 

sănătos, prof. Nistor Cristina, 30 de elevi 

 „Transformările emoţionale şi responsabilitatea” – dezbatere pe tema adoptării 

unui stil de viaţă responsabil, prof. Carata Cristina, 32 de elevi 

 „Traficul de persoane nu iartă” - informare şi dezbatere privind traficul de 

persoane, prof. Maxim Iulian, psih. Mocanu Mona, 51 de elevi 

 "Punctul de întoarcere" – dezbatere pe tema consului de droguri Maxim Iulian, 

psih. Mocanu Mona, 25 de elevi 

 

4. Festivalul Naţional al Şanselor Tale, Ediţia a XVI-a  Tema: Cetăţean român – 

Cetăţean european, Perioada 18-24 noiembrie 2013 

 „Europa ta, drepturile tale” dezbatere care are ca scop informarea elevilor cu 

privire la drepturile pe care le au ca cetăţeni europeni, prof. Postolache Daniela, 78 

de elevi 

 „România şi standardele europene de calitate a mediului”- dezbatere, prezentare 

PPT, referate, prof. Carata Cristina şi prof. Darie Diana, 60 de elevi 

 „Şi eu sunt european!” concurs cu întrebări din geografia Europei a claselor a VI-

a, prof. Silvestru Veronica, 55 de elevi 

  „Instituţiile europene şi euromiturile” – dezbatere, prof. Cososchi Mihaela şi 

prof. Chiţiga Ramona 

 

5. Educaţia ecologică şi de protecţia mediului 

 Elevii Colegiului  au participat în acest an la Zayed Future Energy Prize sub 

îndrumarea dnei. prof. Croitoru Nicoleta la  competiţia anuală, la nivel 

internaţional, care celebrează realizările ce reflectă impactul, inovaţia şi 

viziunea pe termen lung în domeniul energiei regenerabile şi al 

sustenabilităţii.Echipa formată din 4 membri ai consiliului elevilor al 

liceului: Mihaela Iftemie (preşedintele consiliului judeţean Vaslui), Roxana 

Frunză (coordonator şi membru al departamentului de ”concursuri şcolare si 

extraşcolare”), Alexandru Blînda (membru al departamentului de ”Cultură-

educaţie-programe şcolare”) şi Alexandru Postolache, care sub îndrumarea 

domnişoarei profesoare Nicoleta Croitoru au lucrat pe parcursul verii la 

realizarea unui proiect prin care doresc implementarea panourilor solare 

fotovoltaice ca sursă principală de energiei pentru şcoală şi înlocuirea tuburilor 
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de neon cu un sistem de iluminat bazat pe LED-uri. Colegiul Naţional 

"Gheorghe Rosca Codreanu" a câştigat premiul în valoare de 100.000 de 

dolari, prin participarea la concursul internaţional "Zayed Future Energy 
Prize", o iniţiativă a companiei Masdar, în onoarea părintelui fondator al 

Emiratelor Arabe Unite, Sheik Zayed bin Sultanal Nahyan. 

 concursul ”Nature-my friend”, organizat de C.S.E, vizează toate clasele 

colegiului ” Gh. Rosca Codreanu”, prin intermediul căreia a fost promovata 

importanta participarii liceului si mai ales efectele benefice pe care le-ar putea 

avea asupra noastra, a elevilor si a intregii comunitati castigarea concursului ” 

Zayed Future Energy Prize”. Juriul va fi format din membrii echipei de proiect 

: Roxana Frunza, Iftemie Mihaela,Blinda Alexandru si Postolache Alexandru, 

sprijiniti de domnisoara profesor Croitoru Nicoleta si una dintre doamnele 

director 

 Elevii au participat la concursul de artă fotografică „Omul şi mediul” din 

cadrul proiectului „Fotografia, cultură în imagini”, unde au surprins prin 

fotografii, efectele pozitive şi negative ale intervenţiei omului asupra mediului 

înconjurător. 

 

6. Activitatea  Consiliului Reprezentativ al Părinţilor 

Pe parcursul anului şcolar 2013-2014 s-au realizat mai multe întruniri  a Consililui 

Reprezentativ al Părinţilor din unitatea şcolară. Prima întâlnire din 31.10.2013 în cadrul căreia 

s-a ales noua conducere a acestuia (Ghintuială Daniel-preşedinte, Cososchi Mihaela-

vicepreşedinte, Enache Liliana-secretar), s-a discutat despre investiţiile făcute anul 

trecut,dotarea liceului cu camere de supraveghere, înfiinţarea cabinetului medical, înfiinţarea 

ASOCIAŢEI COLEGIULUI CODREANU, site-ul şcolii, programarea lectoratelor cu părinţii 

pe diverse teme la nivel de şcoală. Din partea colegiului au participat: director – prof.Tiţa 

Chiru, director adjunct – prof. Mihaela Cirjontu,  şi consilierul educativ – prof. Maxim Iulian. 

În data de 28.01.2014 la şedinţa Consiliului reprezentativ al Părinţilor a fost prezentă 

şi dna inspector Anda Ştefănică care a făcut un sondaj legat de implicarea părinţilor în 

problemele şcolii şi propunerile lor pt. îmbunătăţirea condiţiilor de studiu. Doamna director i-

a informat pe părinţi în legătură cu achiziţiile materiale de pe semestrul I (reparaţii electrice, 6 

calculatoare pt laboratorul de informatică). 

 

 

 

7. Activitatea Consiliului Şcolar al Elevilor  

https://www.facebook.com/pages/Consiliul-Jude%C8%9Bean-al-Elevilor-

Vaslui/511779142218675?fref=ts 

Pe parcursul semestrului I, am organizat alegeri pentru Consiliul Şcolar al Elevilor, 

depunere candidaturi, dezbatere candidaţi, alegeri preşedinte, vicepreşedinţi, alegeri secretar 

şi şefi de departamente. (candidaţii au fost: Andreea Amăriuţei, Edina Claudia Ciuchilan, Dan 

Spulber, Mihaela Elena Iftemie, Iustina Tătaru, Elena Borcea)  

http://www.youtube.com/watch?v=9HA7X2eBthQ#t=1215. 

Preşedinta C.Ş.E., Iftemie Mihaela Elena, a participat si la alegerile  C.J.E. şi a fost  

aleasă si  Preşedinta Consiliului Judeţean al Elevilor din jud. Vaslui. CJE s-a intrunit de 2 ori 

semestrul acesta si au stabilit planul de activitati pentru semestrul al II-lea. O întrunire a fost 

organizata în data de 10.01.2014  la Colegiul Codreanu unde toţi preşedinţii de consilii 

şcolare dint toate liceele din judeţul Vaslui au discutat planul de activităţi pt semestrul al II-

https://www.facebook.com/pages/Consiliul-Jude%C8%9Bean-al-Elevilor-Vaslui/511779142218675?fref=ts
https://www.facebook.com/pages/Consiliul-Jude%C8%9Bean-al-Elevilor-Vaslui/511779142218675?fref=ts
http://www.youtube.com/watch?v=9HA7X2eBthQ#t=1215
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lea, au întocmit strategii pt desfăşurarea viitoarelor activităţi şi au venit cu idei şi propuneri 

pentru promovarea Consiliului Elevilor.  

 

Activitaţi care se vor desfăşura la nivel judeţean:  

-   Concursul „Consiliul nostru – noi îl organizăm!”  destinat tuturor consiliilor 

şcolare din jud. Vaslui, vizează dezvoltarea calităţilor inovative a membrilor Consiliului 

Elevilor.  

-   Activitate cu ocazia zilei de Dragobete – „Scrisoare de dragoste” activitate 

destinată tuturor liceenilor din jud. Vaslui, pt. a-i încuraja la exprimarea sentimentelor prin 

scris.  

Activităţi desfăşurate în cadrul Colegiului Naţional „Gh. Roşca Codreanu”:  

-   concursul ”Nature-my friend”, organizat de C.S.E, a vizat toate clasele colegiului 

” Gh. Rosca Codreanu”, prin intermediul căreia a fost promovată importanţa participarii 

liceului si mai ales efectele benefice pe care le-ar putea avea asupra noastra, a elevilor si a 

intregii comunitati castigarea concursului ” Zayed Future Energy Prize”. Juriul va fi format 

din membrii echipei de proiect:Roxana Frunza, Iftemie Mihaela,Blânda Alexandru si 

Postolache Alexandru 

-    20.12.2013- am organizat împreună cu membrii Consiliului Şcolar al Elevilor 

concursul ”This Christmas is yours!” destinat elevilor de gimnaziu  

http://wedu.ro/stiri/130976/this-christmas-is-yours-un-concurs-de-cultura-generala-imbinat-

cu-probe-creative  

-      17.12.2013 concursul „Santa, come into my class”  cu premii pentru cea mai 

frumos ornată clasă 

-    „Îngeri de Crăciun” Astfel, fiecare elev al Colegiului Codreanu a avut 

posibilitatea de a împlini dorinţa unui copil, dorinţe scrise pe origami, aşezate pe bradul din 

holul liceului. Prin intermediul acestui proiect, 44 de copii de diferite vârste au primit cadoul 

visat de Crăciun.  

http://wedu.ro/stiri/130981/ingerii-de-craciun-un-proiect-al-elevilor-din-colegiul-

gheorghe-rosca-codreanu-barlad  

În perioada 06.12-08.12.2013 am mers la Bacău pentru a participa la Conferinţa 

Regională „Consiliului Naţional al Elevilor – De la Experienţă la Performare” unde a fost ales 

un nou Birou Executiv.  

 

8. Activitatea Comisiei pentru prevenirea şi combaterea violenţei în mediul şcolar 

Fenomenul de violenţă privit în ansamblu este unul complex, având caracteristici 

particulare specifice tipului de violenţă despre care vorbim. Fiind o ramură a fenomenului de 

violenţă în general, violenţa în şcoală poate fi definită ca „ orice formă de manifestare a unor 

comportamente violente precum” : 

- exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, 

imitare, ameninţare, hărţuire; 

- bruscare, impingere, lovire, rănire; 

- comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum şi comercializare de 

droguri, vandalism- provocare de stricăciuni cu bună ştiinţă, furt) ; 

- ofensa adusă statului / autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă 

faţă de cadrul didactic) ; 

- comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, 

fumatul în şcoală şi oricare comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în 

vigoare; 

La nivelui şcolii există o permanentă preocupare pentru rezolvarea din faşă 

a tuturor tipurilor de conflicte care apar pe parcursul desfăşurării procesului instructiveducativ 

şi nu numai. Există o comunicare optimă între toţi factorii care pot avea un rol în rezolvarea 

conflictelor (elevi-părinţi-cadre didactice-poliţie- -primărie).  Pentru a menţine aceste 

http://wedu.ro/stiri/130976/this-christmas-is-yours-un-concurs-de-cultura-generala-imbinat-cu-probe-creative
http://wedu.ro/stiri/130976/this-christmas-is-yours-un-concurs-de-cultura-generala-imbinat-cu-probe-creative
http://wedu.ro/stiri/130981/ingerii-de-craciun-un-proiect-al-elevilor-din-colegiul-gheorghe-rosca-codreanu-barlad
http://wedu.ro/stiri/130981/ingerii-de-craciun-un-proiect-al-elevilor-din-colegiul-gheorghe-rosca-codreanu-barlad


93 

 

interacţiuni permanente între factorii prezentaţi lucrează membrii comisiei de prevenire şi 

combatere a violenţei, legal constituită la nivelul şcolii noastre. 

De monitorizarea tuturor cazurilor de violenţă s-au ocupat membrii comisiei de 

prevenire a violenţei care au acţionat după o planificare a activităţilor. 

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR COMISIEI PRIVIND PREVENIREA SI 

COMBATEREAVIOLENTEI IN MEDIUL SCOLAR 

1 Prezentarea R.O.I elevilor si parintilor,discutarea si intocmirea proceselor verbale de luare 

la cunostinta a R.O.I  octombrie 2013/ Dirigintii 

2 Intarirea pazei si securitatii unitatii scolare,prin fixarea responsabilitatilor 

privind serviciul pe scoala septembrie 2013 /Directorii/comisie orar 

3 Intocmirea listelor cu elevii problema pe clase octombrie/dirigintii 

4 Introducerea temelor de prevenire aviolenţei în orele de dirigenţie şi şplanul activităţilor 

extraşcolare octombrie 2013/Diriginţi/Consilierul educativ/Îndrumătorii de activităţi 

extraşcolare 

5 Discuţii individuale cu părinţii a căror elevi au comis acte de violenţă /Permanent/ Dirigintii 

6 Colaborarea scolii cu familiile elevilor cu potential violent Permanent /Dirigintii/Psihologul 

7 Includerea obligatorie in cadrul orelor de Consiliere si Orientare a cel putin unei teme care 

sa puna in dezbatere problema violentei intre elevi si a relatiilor elevi-cadre didactice,personal 

didactic auxiliar si nedidactic Semestrial /Dirigintii. 

Au fost facute informari de fiecare diriginte în parte despre numărul acestor cazuri şi 

de masurile pe care fiecare diriginte le-a luat pentru aplanarea şi stingerea acestor cazuri. 

Pentru fiecare caz în parte s-a acţionat conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

unităţior din învăţământul preuniversitar, dar şi conform Regulamentului de ordine interioară, 

care a fost ajustat ori de câte ori a fost necesar. În general cazurile de violenţă s-au manifestat 

sub forma următoarelor forme de violenţă : 

-exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare, 

ameninţare, hărţuire; 

-bruscare, impingere, lovire, rănire; 

-ofensa adusă autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul 

didactic) ; 

-comportamentul şcolar neadecvat: întârzierea la ore,fumatul in proximitatea scolii. 

Tipurile de rezolvare a acestor conflicte s-au concretizat în observaţie individuală şi 

mustrare în faţa clasei. Respectându-se criteriile de acordare a notei la purtare, dar şi 

prevederile R.O.I. şi a celorlate regulamente, consiliul fiecărei clase a hotărât împreună cu 

dirigintele cuantumul scăderii notei la purtare pentru fiecare elev în parte. 

 

9. Activităţi Săptămâna “Să ştii mai multe, să fii mai bun” 

  Vizită la Muzeul V. Pârvan 

  Concurs de rebus geografic 

 “English is Fun” 

 Tradiţii şi meşteşuguri româneşti 

 Spectacol de teatru interactiv 

 Audiţii muzicale 

 Perspectivă în peisaj 

 Matematica-în toate formele ei 

 Evoluţie şi evoluţionism 

 Expediţie cu bicicleta 

 Vizionare de filme documentare 

 Autocunoaştere şi intercunoaştere 

 Karaoke 

 Concurs de cultură generală 

 Curiozităţi matematice 
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 Vizionare documentare istorice 

 Itinerarii spirituale-tradiţii pascale 

 Atelier foto 

 Ecologizare Prodana 

 Concursuri sportive 

 Activitate de prevenire infracţionalitate 

 Vizită Casa Roşie 

 Ecologizare Gradina Publică 

 Nutriţie Corectă 

 Magia internetului-dezbatere 

 Arta ca mijloc de cunoaştere-dezbatere 

 Job Shadow Day 

 Concurs Volei 

 Concurs de argumentare şi vizionare de filme 

 Vizionare Film 3D 

 Vizită la staţia meteo 

 Să bijuterim brăţărici hand-made 

 Workshop noduri marinăreşti 

 Concurs de Fotografii 

 Jeux distractifs en français 

 Cel mai bun film cinematografic 

 Pe cărările de munte – discuţii drumeţii 

 Micul antreprenor 

 Daruri şi bucurii 

 Confecţionare de felicitări şi vizită la azilul de bătrâni 

 Sport, natură, sănătate 

 Simulare interviu pt. angajare 

 Prezentare fenomene naturale extreme 

 Implicare în desfăşurarea Târgului Educaţional 2014 

 Secrete din bucătărie 

 Fotodicted - Workshop fotografie digitală 

 Tendinţe arhitecturale moderne 

 Vânzare de carte în scop caritabil 

 Training pt. dezvoltarea capacităţii de a fi leader 

 Personalităţi din Roma Antică 

 Campionat de şah 

 Interacţionare cu tinerii cu dizabilităţi: Pot eu să fiu medic? 

 Ce îmi doresc să devin? 

 Vizită la Unitatea Militară 

 Vizită fabrica Mopan 

 Prezentare carte 

 Origami 

 Vizită la Biblioteca Stroe Belloescu 

 Excursie la Iaşi 

 Vizită la Rulmenţi S.A. 

 Patrimoniul Cultural francez 

 Să cunoaştem locul de muncă şi profesia părinţilor 

 Elevii, cercetaşi pentru o zi – Drumeţie 

 Voluntariat pentru o zi/Oferă-te voluntar 

 Particule elementare, forme de energie, viteze cosmice 
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 Labirintul cunoaşterii - Concurs de cultură generală 

 Excursie tematică IT 

 Tineri pentru tineri 

 Voluntariat pentru o zi 

 Vizită la Căminul de bătrâni Tutova 

 Vizită la Mănăstirea Bujoreni 

 Voluntariat în comuna Coroieşti 

 Importanţa Postului Mare 

 Iconografie 

 Bârladul de odinioară – discuţii cu prof. Proca Marcel şi vizionare film documentar 

 Vizionare film artistic – 12 ani de sclavie 

 Participare la slujba religioasă 

 Atelier realizare videoclipuri 

 Dezbatere ”Europa leagănul turismului mondial” 

 

        Consilier educativ, 

        Prof. Maxim Iulian  

 

    Activitatea secretariatului 

 

 
              Acest compartiment şi-a concentrat eforturile pentru ţinerea la zi a 

evidenţelor prin completarea tuturor documentelor de evidenţă şcolară. A fost 

respectată legislaţia în vigoare, au fost completate la zi fişele posturilor pentru 

personalul didactic, didactic auxiliar şi nedidactic, cu precizări clare privind atribuţiile 

fiecăruia. Actele de studii au fost eliberate respectându-se legislaţia şi au fost 

înregistrate în registrele de evidenţă ale acestora. Registrul de intrări – ieşiri cuprinde 

o evidenţă a documentelor, registrele matricole au fost completate la zi. Condica de 

prezenţă a fost completată cu rigurozitate, registrul de decizii a fost bine întocmit, 

cuprinzând numărul deciziei şi conţinutul pe scurt al acesteia. In acelaşi timp, toate 

deciziile emise au fost bine elaborate şi se regăsesc într-un dosar anexat. Au fost 

completate şi înaintate I.S.J. toate situaţiile cerute în timpul anului şcolar, s-a colaborat 

pentru completarea dosarelor de alocaţie şi burse ale elevilor. 

 Au fost introduse datele cadrelor didactice şi didactice auxiliare precum şi ale elevilor 

în Baza de date Naţionala din Educaţie (BDNE)  

                     Au fost întocmite  corect şi la timp situaţiile primite de la ISJ Vaslui. 

            Personalul secretariatului s-a implicat  în buna desfăşurare a unor activităţi 

realizate de colegi – susţinere cu aparatura electronică. O permanentă preocupare a 

fost introducerea corectă şi la timp a datelor în aplicaţia Revisal. Secretariatul a 

acordat în permanenţă suport tehnic tuturor profesorilor şi elevilor care l-au solicitat.  

Au fost instalate  soft-uri noi pe calculatoarele unităţii.  

               A fost  întocmită baza de date cu elevii pentru programul de foi matricole, au 

fost completate cataloagele, registrele matricole, după examenele de corigenţă, 
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completat Registrului de evidenţă a elevilor pentru noul an şcolar, verificate şi 

înregistrate cataloagele pentru noul an şcolar;  

   O altă preocupare s-a axat pe dinamica populaţiei şcolare: înmatricularea 

elevilor nou veniţi (cf. cererilor de transfer aprobate), rezolvarea corespondenţei 

privind mişcarea elevilor. 

              Au fost întocmite situaţiile statistice (pe formulare tipizate) Au fost elaborate 

contractele de muncă, deciziile de încadrare, statul nominal de funcţii; a fost completat 

Registrului de evidenţa a salariaţilor (formular tipizat + formatul electronic) şi 

comunicarea la ITM.  

              Corespondenţa curentă a fost rezolvată la timp.  

              Secretarele au participat la toate activităţile la care au fost solicitate, atât din 

partea unităţii (olimpiade şi concursuri şcolare, etc.) cât şi din partea  ISJ Vaslui.  

       Au fost întocmite dosarele privind înscrierea la gradele didactice, verificate 

şi înregistrate dosarele privind înscrierea la concursul de acordare a gradaţiei de merit 

anul 2014. 

                                                 Secretar şef, 

 

 

Activitatea laboratoarelor de fizică, chimie, biologie, informatică 
 

        În anul şcolar 2013-2014 în liceul nostru au funcţionat 2 laboranţi şcolari ( 1 fizică 

şi 1 chimie-biologie) şi un informatician care a deservit cele două cabinete de informatică.         

Preocupările laboranţilor s-au axat pe mai multe direcţii : 

În domeniul gestiunii aparaturii, materialelor şi substanţelor, în domeniul  ordonării, 

stocării, arhivării informaţiei, dar mai ales au colaborat cu profesorii de fizică, chimie, 

biologie sau informatică în pregătirea lucrărilor experimentale, pentru formarea la elevi a 

deprinderilor şi competenţelor cerute de programele şcolare. 

       Ca un punct de reper pentru evaluarea activităţii laboranţilor se pot lua numărul de 

lucrări de laborator efectuate în anul şcolar trecut – aproximativ 480 ore de laborator la fizică, 

590 la chimie, 325 la biologie si 2100 la laboratoarele de informatica. 

        La laboratoarele de fizică, chimie, biologie,  preocuparea noastră permanentă a fost 

pentru evitarea prejudiciilor aduse gestiunilor, dar în aceeaşi măsură şi de dotarea continuă cu 

materiale didactice, planşe, afişe, substanţe chimice, etc. Am întocmit evidenţe cu materialele 

existente în şcoală, am participat la efectuarea inventarului anual, la pregătirea propunerilor 

de casare, la întreţinerea şi repararea aparaturii, a întregii baze materiale. Am participat la 

toate activităţile şcolare şi extraşcolare în care au fost implicaţi elevii noştri (olimpiade, 

concursuri, proiecte educaţionale, activităţile desfăşurate cu prilejul săptămânii ,,Să ştii mai 

multe, să fii mai bun,, 

         În calitate de informatician am realizat  amenajarea laboratoarelor de informatică 

(mutarea mobilierului, aranjarea calculatoarelor, instalarea de programe educative etc.) am 
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ţinut permanent evidenţa strictă a inventarului cabinetelor de informatică şi  am intocmit 

situaţii de constatare a prejudiciilor aduse de catre elevi mobilierului sau echipamentelor din 

dotarea laboratorului, atunci când a fost cazul, am intocmit referate de necesitate adresate 

conducerii şcolii referitoare la dotarea laboratorului cu diferite echipamente 

        Pentru buna desfăşurare a activităţilor practice la laboratoarele de fizică, chimie şi 

biologie am proiectat, organizat şi întocmit grafice săptămânale şi zilnice de activitate. 

 Au fost întocmite procesele verbale de instruire privind protecţia muncii în laboratoare şi a 

fost urmărită realizarea efectivă a acesteia şi semnarea de către elevi a instructajelor. 

Atât laborantele cât şi informaticianul am urmărit respectarea legislaţiei în vigoare, a 

regulamentelor, a fişei postului şi a responsabilităţilor concrete trasate de către conducerea 

şcolii. 

        În cadrul laboratorului de chimie au fost întocmite şi completate corespunzător 

documentele privind asigurarea securităţii substanţelor.  

Lista substanţelor chimice existente a fost înaintată conform legii la Poliţie ( compartiment   

A E ST), la ISU Vaslui, la DSP, la Inspectoratul pentru Protecţia Mediului. 

         A existat o bună colaborare cu  cadrele  didactice de alte specialităţi  în vederea 

desfăşurării lecţiilor ce necesitau folosirea mijloacelor  audio-vizuale. 

         Colaborarea cu profesorii, elevii, celelalte categorii de personal, părinţii şi alte autorităţi 

cu care au intrat în contact, a fost una de calitate, bazată pe respect şi conlucrare. 

        Activităţile din cadrul săptîmânii ,,Să ştii mai multe, să fii mai bun” au avut o mare 

pondere practică, motiv pentru care s-au desfăşurat în tr-o măsură importantă la laboratoare. 

La  chimie, cu acest prilej a fost demarat un proiect de parteneriat cu şcoala cu clasele I-VIII 

nr. 2 având ca deviză de desfăşurare ,,Adolescenţi educaţi, adulţi responsabili”. În cadrul 

acestui proiect s-au desfăşurat mai multe activităţi prctice cu tema ,,Eşti ceea ce mănânci şi 

bei” ocazie cu care atât elevii de la Colegiul Naţional ,,Gh. Roşca Codreanu” cât şi cei de la 

şcoala generală nr.2 au putut vedea în realitate efectele pe care le au anumite produse 

alimentare asupra lumii vii, deci şi asupra organismelor umane. La activitatea au fost implicaţi 

şi elevii de la Liceul teoretic ,,Mihai Eminescu”, dar şi în jur de 600 de elevi ai claselor a VIII 

a din municipiul Bârlad dar şi din comunele limitrofe, care au vizitat laboratoarele de fizică, 

chimie, biologie, informatică ale colegiului cu ocazia ,,Târgului educaţional” care s-a 

desfăşurat, ca în fiecare an, în liceul nostru. 

       În urma solicitărilor venite din partea profesorilor de informatică, ca informatician  

- am instalat/dezinstalat diferite programe  

- am  formatat calculatoarele 

- am reinstalat sistemul de operare şi pachetul Office etc. 

- am asigurat, la cerere, asistenţa cadrelor didactice şi elevilor  privind 

lucrul pe calculator  

- am asigurat suportul logistic necesar desfăşurării tuturor cursurilor de 

perfecţionare realizate în şcoală, în special în zilele de sâmbătă şi 

duminică 

             Tot în această calitate am asigurat baza de date şi statistica la examenele naţionale 

(Evaluare Naţională şi Bacalaureat). 

            Atât laborantele cât şi informaticianul am fost permanent preocupaţi de 

autoperfecţionare, participând la toate activităţile organizate de I.S.J. sau C.C.D. Vaslui pe 

domeniul pregătirii profesionale, la activităţile metodice de perfecţionare.  
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           În semestrul al doilea al acestui an şcolar în laboratoarele din liceul nostru a fost 

organizată activitatea metodico-ştiinţifică de perfecţionare a laboranţilor la nivel judeţean,  

,,Laboratorul şcolar, cadru de implementare a noilor tehnologii” ocazie cu care a fost 

desfăşurată şi o aplicaţie împreună cu I.S.U Vaslui, activitate care a simulat o intervenţie în 

caz de incendiu la laboratorul de chimie.  

            La solicitarea conducerii şcolii au îndeplinit şi alte sarcini, în special în colaborare cu 

secretariatul unităţii, ajutând la buna desfăşurare a activităţilor cu publicul, la întocmirea de 

statistici, completarea condicilor de prezenţă, tehnoredactarea de materiale informative, de 

analize şi sinteze ale activităţii la nivel de şcoală. 

              Atât laborantele cât şi informaticianul şcolii am contribuit la buna desfăşurare a orelor 

de inspecţii la clase cu ocazia constituirii la nivelul şcolii a centrului de examen pentru 

examenele de definitivare, titularizare, etc. 

           Am răspuns la toate cerinţele conducerii şcolii şi am conlucrat cu celelalte 

compartimente (secretariat, contabilitate, administrativ) de câte ori au fost de realizat situaţii 

urgente.              

 

            Compartimentul administrativ 
        

  Personalul nedidactic sau administrativ şi-a desfăşurat  activitatea în baza prevederilor 

Legii nr. 53/2003 modificată şi completată prin Legea nr. 40/2011 privind Codul muncii. 

Compartimentul administrativ este alcătuit din personalul administrativ al liceului (de 

întreţinere şi îngrijire, de pază, muncitori.). 

 Serviciul de administraţie  a fost condus de administratorul de patrimoniu şi subordonat 

directorului liceului. 

         Ca administrator de patrimoniu am îndeplinit pe parcursul anului şcolar trecut 

următoarele atribuţii şi responsabilităţi: 

- am gestionat  baza materială a unităţii de învăţământ, efectuând inventarele anuale şi 

procedând la întocmirea   de subinventare  şi predarea acestora pe gestiuni  ; 

- am coordonat activitatea personalului tehnic şi administrativ, de întreţinere şi curăţenie 

cărora le-am întocmit  fişele postului  şi le-am prezentat directorului spre aprobare; 

- am întocmit proiectul programului anual de achiziţii cu privire la capitolul bunuri şi 

servicii şi documentaţiile de atribuire a contractelor împreună cu compartimentul de 

contabilitate; 

- am  făcut parte din comisia de recepţie a bunurilor, serviciilor şi lucrărilor constituită 

la nivelul unităţii; 

- am  întocmit fişele de magazie şi am ţinut evidenţa consumurilor de materiale aprobate 

de factorii de conducere, cu justificările corespunzătoare; 

- am supravegheat  realizarea reparaţiilor şi a lucrărilor de întreţinere, igienizare, 

gospodărire; 

- am  pus în aplicare măsurile stabilite de către conducerea unităţii, pe linia securităţii şi 

sănătăţii în muncă, a situaţiilor de urgenţă şi P.S.I.; 

- am  realizat demersurile necesare obţinerii autorizaţiilor de funcţionare a instituţiei; 

- am asigurat  întreţinerea terenurilor, clădirilor şi a tuturor componentelor bazei 

didactico-materiale; 

- am înregistrat, pe baza aprobării factorilor competenţi, modificările produse cu privire 

la existenţa, utilizarea şi mişcarea bunurilor şi am prezentat  actele corespunzătoare 

compartimentului financiar-contabil pentru a fi operate în evidenţele şi situaţiile 

contabile; 
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- am  propus conducerii unităţii de învăţământ preuniversitar calificativele anuale ale 

personalului din subordine, măsuri de stimulare sau sancţiuni disciplinare; 

- am  solicitat  emiterea/adoptarea hotărârilor care vizează administrarea în condiţii de 

legalitate şi eficienţă a patrimoniului, organizarea activităţii, drepturile şi obligaţiile 

angajaţilor din compartimentul administrativ; 

- am executat  alte atribuţii prevăzute în fişa postului. 

        Pe tot parcursul anului şcolar trecut personalul de îngrijire a  răspuns de asigurarea 

curăţeniei pentru spaţiul repartizat de către administrator sau director. Programul personalului 

de îngrijire ea fost  stabilit de către administrator şi aprobat de director. Sarcinile îngrijitorului  

sunt prevăzute în fişa postului. Personalul de îngrijire a îndeplinit şi alte sarcini trasate de 

director. 

         Paza şi controlul accesului în liceu s-a făcut cu personal specializat şi autorizat de 

unitatea teritorială de poliţie, în baza planului propriu de pază al liceului.  

În atribuţia mea a intrat şi întocmirea  graficului lunar de serviciu pentru personalul de pază şi 

întreţinere pentru zilele lucrătoare, dar şi pentru zilele de sâmbătă şi duminică, dacă în şcoală 

au fost efectuate activităţi, plan care a fost avizat de director. 

            Împreună cu conducerea şcolii am urmărit ca întreg personalul nedidactic  să respecte 

programul zilnic stabilit, să  asigure securitatea liceului, conform programului de lucru şi 

atribuţiilor din fişa postului, să realizeze  igienizarea şi întreţinerea liceului la nivelul  

sectoarelor repartizate  şi în conformitate cu fişa postului; 

        În aceeaşi măsură m-am preocupat ca personalul nedidactic  să răspundă la toate 

solicitările venite din  partea conducerii liceului, considerate de interes major pentru instituţie, 

să aibă un comportament civilizat faţă de  cadrele didactice, personalul didactic auxiliar, elevi, 

părinţi şi faţă de orice  persoană care intră în liceu;  

        Muncitorul de întreţinere a efectuat reparaţiile curente la bănci, scaune, uşi, ferestre, 

instalaţii sanitare, electrice, etc. 

        Am asigurat condiţii bune şi egale pentru toţi participanţii la concursul de ocupare a unui 

post de muncitor de întreţinere. 

        Au existat preocupări în domeniul bunei funcţionări a centralei termice şi a instalaţiilor 

sanitare din şcoală, avându-se în vedere autorizarea anuală a  centralei termice, autorizarea 

ISCIR a fochistului, , efectuarea de verificări şi revizii anuale sau ori de câte ori a fost 

necesar. În anul ce a trecut s-a făcut o modificare a traseului termic al instalaţiei interioare şi 

adăugare de corpuri de încălzire, pentru obţinerea unui mai mare randament în ceea ce 

priveşte încălzirea în şcoală. 

       M-am preocupat pentru asigurarea sprijinului logistic şi al celui privind partea de 

documentaţie ce vizează implementarea în şcoală a proiectului câştigat de elevii noştri oferit 

de Zayed Future Energy Prize. 
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RAPORT DE ACTIVITATE AL COMISIEI DE ASIGURARE ŞI EVALUARE A 

CALITĂŢII 

ANUL ŞCOLAR 2013 – 2014 

  

1.  Comisia de asigurare şi evaluare a calităţii a avut următoarea componenţă:  

Conducere operativă: director – prof. Cîrjonţu Mihaela, responsabil: prof. Tilibaşa Aura, 

membri: prof. Oprea Cristina - Meda , prof. Giuşcă Gabriela ,prof. Darie Diana, 

reprezentantul părinţilor: Cososchi Florin, reprezentantul CL: Ghintuială Cătălin, 

reprezentantul elevilor: Iftemie Mihaela, reprezentantul sindicatului, prof. Nistor Cristina. 

 

2. Atribuţiile generale ale CEAC pentru anul şcolar 2013– 2014: 

- gestionează dovezile, elaborează şi aplică procedurile, întocmeşte planul de îmbunătăţire, 

raportul de autoevaluare, formularele periodice de monitorizare internă, păstrează legătura cu 

ARACIP, informează permanent profesorii asupra sistemului de asigurare a calităţii, se întâlnesc 

lunar în şedinţe de lucru, dezbat calificativele obţinute, identifică punctele tari şi punctele slabe, 

propun şi implementează proiecte în scopul creşterii calităţii activităţii pe diverse domenii de 

interes. 

 

3. Principalele direcţii de acţiune: 

  -S-au  realizat/revizuit 8 proceduri pentru punerea în practică a politicilor educaţionale, 

respectându-se cerinţele interne şi externe şi asigurând cadrul calităţii în învăţământ. Cele mai 

multe proceduri sunt funcţionale, fiind formulate în concordanţă cu legislaţia privitoare la 

învăţământul preuniversitar. Prin evaluarea rezultatelor şi prin monitorizare sunt îmbunătăţite 

pentru a fi în acord cu toate cerinţele sistemelor şi proceselor. 

  -Comisia de Evaluare si Asigurare a Calităţii a stabilit modalităţi de îmbunătăţire a 

performanţelor prin planurile de îmbunătăţire periodice, elaborate anual şi monitorizate 

trimestrial. 

Indicatorii de performanţă şi standardele de referinţă externă au reprezentat baza în 

elaborarea, desfăşurarea şi monitorizarea programelor de învăţare şi serviciilor. 

- Personalizarea fişelor postului în cadrul CEAC, în funcţie de specificul activităţilor derulate 

în cadrul comisiei 

- Actualizarea avizierului CEAC 

 - Elaborarea de instrumente de autoevaluare în vederea unei aprecieri riguroase a gradului de 

îndeplinire a descriptorilor din Standardele de calitate. 



101 

 

- Popularizarea procedurilor noi in cadrul consiliului profesoral, şedinţelor de catedra, 

şedinţelor de lucru comisii.  Procedurile dificil de aplicat au fost îmbunătăţite, fiind avizate şi 

aprobate de Consiliul Profesoral şi Consiliul de Administraţie. 

 - Realizarea unor machete cu documentaţia minimă a portofoliilor şi dosarelor catedrelor, 

ariilor curriculare şi comisiilor de lucru; verificarea portofoliilor şi elaborarea unor propuneri 

de îmbunătăţire a procesului de colectare a dovezilor şi a surselor acestora 

- Colaborarea la realizarea RI în conformitate cu legislaţia în vigoare 

- Elaborarea şi implementarea unui sistem paralel de monitorizare şi diseminare a exemplelor 

de bune practici prin asistenţe şi inter-asistenţe între catedre şi arii curriculare (pe orizontală şi 

verticală) 

- Realizarea de întâlniri de lucru şi de sprijin a cadrelor didactice în vederea elaborării şi 

implementării programelor de învăţare, de performanţă şi remediere 

- Pregătirea documentaţiei pentru vizita de monitorizare externă   

 - Revizuirea periodică a documentelor specifice. 

  

4. Puncte slabe 

- Ineficienţa unor proceduri actuale, fapt ce periclitează respectarea coerentă a paşilor şi 

colectarea eficientă a dovezilor posibile  

- Insuficienta diseminare a exemplelor de bune practici la nivelul catedrelor sau inter-catedre     

- Rezistenţa la schimbare   

- Comisia nu are in componenta membri care au urmat cursuri de formare in domeniul 

calitatii. 

 - Centralizare sporadică a informaţiilor esenţiale parvenite din mediul extern şi cel intern  

 -Nu există încă un proces sistematic al circulaţiei documentelor dintr-un sector în altul sau de 

la anumite persoane emitente la departamentele interesate de acestea 

   

RESPONSABIL CEAC, 

Tilibasa Aura  


